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Vážení spoluobčané,
uplynul již rok od komunálních voleb, a tedy nově
zvoleného zastupitelstva. Zda se nám daří plnit předvolební sliby, to posoudí občané, ale přesto si dovoluji
poděkovat všem zastupitelům za práci v letošním roce.
Výhled na investiční rok 2020 je velmi optimistický,
již v prosinci započne rekonstrukce domu čp. 66,
bývalý Penzion na Zelené, kde vzniknou prostory pro
úřad práce a čtyři bezbariérové byty. Plánované byty
v podkroví nebudou realizovány. Důvodem je nesouhlas s umístěním okenních otvorů Odboru památkové
péče v Příbrami. Investovat budeme také do výstavby
inženýrských sítí v lokalitě Hlubyňská, kde územní
plán předpokládá výstavbu rodinných domků. Proběhnou také již avizované přípravné práce pro kompletní rekonstrukci ulice 9. května. Budeme pokračovat v investicích do našeho bytového hospodářství,
konkrétně rekonstrukcí bytů na staré poště a v čp. 52,
následovat bude druhá etapa rekonstrukce bytového
domu čp. 464. Také v domě s pečovatelskou službou
čp. 132 dojde kromě opravy bytových jader k výměně
výtahu. Po nákupu nového automobilu pro pečovatelskou službu plánujeme také nákup nového sanitního
vozu pro potřeby městského zdravotnického zařízení.
Pokračovat chceme také ve zvětšování kapacity parkovacích míst v našem městě a obnově krytu místních
komunikací.

Závěrem mi dovolte malé zamyšlení týkající se významného výročí 17. listopadu, tedy uplynulých třiceti let od sametové revoluce. Z pohledu mladých lidí,
s ohledem na skutečnost, že já jsem se narodil 14 let
po druhé světové válce a byla to v mém dětství „dávná
historie“, je to doba velmi vzdálená. Srovnávat může
opravdu jen ten, který v té době reálně žil. Pokrok,
který lidstvo za tak velmi krátkou dobu vytvořilo, je
historicky naprosto nový a pro nás pamětníky naprosto neočekávatelný. Alespoň pokud mluvím sám za
sebe. Nikdy jsem netušil, že se budeme mít o tolik
lépe než naši rodiče, tedy za pouhou jednu generaci.
Nevím, jak budou žít moje děti a zda existuje nějaká
hranice. Cítím však, že mnoho dlužíme naší planetě
Zemi a každý má možnost přispět k její ochraně. Je to
v hospodaření s potravinami, důsledné třídění odpadů, šetření energiemi, investicemi do obnovitelných
zdrojů atd. To je v silách každého z nás bez rozdílu.
Chceme ji přece uchovat pro další generace!
Je tady doba Vánoc, doba nejkrásnějších svátků
v roce, kdy nás sváteční atmosféra provází na každém
kroku. Nastává doba zklidnění, porozumění a vzájemné tolerance. Přeji Vám všem, abyste věnovali více
času svým blízkým a přátelům.
Petr Procházka
starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 8
Datum: 8. 10. 2019
ZM8-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. 9. 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 10. 9.
2019 a zprávu o plnění usnesení.
ZM8-2019/2 Návrh plánu investic VaK Beroun
Zastupitelstvo města
schvaluje
návrh plánu investic, vytvořený na základě odstavce
6. bod 6.3. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování
infrastrukturního majetku města Březnice společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/3 Oprava místních komunikací v městě Březnice a okolí
Zastupitelstvo města
schvaluje
navýšení rozpočtu města Březnice o částku 230.000 Kč.
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města částku 230.000 Kč.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/4 Převod vlastnického práva k energetickému zařízení a zřízení věcného břemene - služebnosti
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje následujících věcí,
které mají povahu energetického zařízení: 2 ks vn kobek v rozvodně 22kV, tj. kobka označená v TS číslem 2 (směr TS služby)
osazená vn odpínačem BA 22/402, v.č. 32279 a kobka v TS č. 3
(přívod z TS Tesla) osazená vn odpínačem BA 22/402 v.č. 34582
+ další vybavení VN kobky, pojistky, kabely, izolátory – přesně
popsáno ve znaleckém posudku č. 131-7/2019 ze dne 7. 3. 2019
znalce Ing. Paseky za cenu 29.000 Kč bez DPH. K této ceně
bude připočítáno DPH podle platných předpisů.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti č. KSK/4028/209, VBO/
4015/2019 za finanční náhradu 10.000 Kč bez DPH. K této ceně
bude připočítáno DPH podle platných předpisů. Tato služebnost
se týká práva ČEZ Distribuce jako provozovatele distribuční soustavy umístit, zřídit, provozovat a udržovat Předmět koupě.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/5 Objekt čp. 555
Zastupitelstvo města
schvaluje
navýšení rozpočtu města Březnice o částku 570.000 Kč včetně
DPH.
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města částku 570.000 Kč včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/6 Bezúplatný převod pozemku p.č. 1471/113
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1471/113, trvalý travní
porost, v k.ú. a obci Březnice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Březnice. Dále vyslovuje souhlas s tím, aby k uvedené-

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
mu pozemku bylo zřízeno věcné právo spočívající v nemožnosti
převodu pozemku ve prospěch třetí osoby, nemožnosti prodeje,
nemožnosti pronájmu, nemožnosti využití ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a nemožnosti zatížení zástavním právem.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/7 Prodej pozemku p.č. 1425/10 v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1425/10, orná půda,
o výměře 1558 m2 za cenu 575 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice,
panu J. V., Drahenice a paní L. S., Drahenice. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 22. 8. 2019 do 9. 9. 2019.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/8 Prodej pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1692/2, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 70 m 2 za cenu 140,53 Kč/m 2 ,
v k.ú. a obci Březnice, paní Mgr. Š. K., Březnice. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 8. 2019 do 9. 9.
2019. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/9 Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8 – 2019 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM8-2019/10 Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM8-2019/11 Nová ulice - V CIHELNĚ
Zastupitelstvo města
schvaluje
na základě z. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění - § 84
odst. 2 písm. s) tento název ulice: silnice od křižovatky Sadová
ulice k nové zástavbě – „V CIHELNĚ“.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2019/12 Zápis a Usnesení ze zasedání KV
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 2. 10. 2019.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Burianová Martina v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
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Otevírací doba
Městského úřadu Březnice
v době vánočních svátků

Dne 31. října 2019 nás opustila
ve věku nedožitých 85 let
paní Marie Maroušová rozená Čížková
z Chrástu.

23. 12.
8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
27. 12. – zavřeno

Vzpomíná zarmoucená rodina.

30. 12.
8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
pokladna zavřena

Dne 5. prosince 2019
tomu bude 3 roky, co nás navždy
opustil pan Jiří Žid.

31. 12. – zavřeno
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Vzpomínají manželka s rodinou

2. 1. a 3. 1. 2020 - podle úředních hodin

CENA VODY
Město Březnice informuje občany o změně
ceny vodného a stočného pro rok 2020.
S účinností od 1. ledna 2020
se mění cena vody
na celkem 75,05 Kč bez DPH tj. 86,31 Kč
včetně DPH
(vodné 43,25 Kč bez DPH tj. 49,74 Kč
včetně DPH;
stočné 31,80 Kč bez DPH tj. 36,57 Kč
včetně DPH).

Životní výročí slaví:
80 let
Marie Vaňáčová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 11. prosince 2019
slaví 70. narozeniny
pan Jan Mendl .
Do dalších let mu přejeme mnoho životního elánu,
zdraví a štěstí.
Manželka, děti, vnoučata a Petr s Miladou.

Dotlouklo navždy srdíčko Tvoje,
přestala navždy ústa se smát.
Čas plyne, život jde dál
a ty se, tatínku, nevrátíš k nám.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Kytičku květů můžeme Ti jenom dát
a s bolestí v srdíčkách vzpomínat.

Dne 11. prosince 2019 uplyne rok, kdy nás náhle
opustil pan Josef Vilím.
Vzpomínají manželka Růžena, syn Zdenek
a dcera Radka

Dne 26. prosince 2019 si připomínáme
smutných 6 let, kdy nás opustila
paní Jitka Havránková.
Dne 31. prosince 2019 uplyne 20 let,
kdy nás opustil pan Karel Havránek.
Prosím, vzpomeňte s námi, kdo jste je znali.
Děkujeme. S láskou a vděčností vzpomínají
dcera Zdena a vnuk Jindřich.

Dne 27. prosince uplynou tři smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek Jaroslav Hudeček
rodák z Hlubyně.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera Tereza
a syn Jakub.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Hlášení místního rozhlasu
Inzerci do rozhlasu zasílejte na e-mail knih.breznice@volny.cz, nejpozději v den hlášení,
tj. úterý a pátek (mimo svátky) do 11 hodin.
Maximální délka jednoho hlášení je 1 minuta. Bližší informace na tel. 318 682 453.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BŘEZNICE
Posláním pečovatelské služby města Březnice je poskytnout služby v přirozeném domácím prostředí, které
klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj
dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou
soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Služby
poskytujeme ve městě Březnice a dalších obcích (Přední
a Zadní Poříčí, Martinice, Bor, Dobrá Voda).
Maximální kapacita pečovatelské služby je 115 klientů.
Cíle pečovatelské služby – podpora klienta udržet si
co nejdéle soběstačnost a samostatnost, spolupracovat
s rodinou klienta, umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými
známými, zkvalitňovat služby ze strany pracovníků,
spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace klienta.
Zásady pečovatelské služby – rovnost přístupu bez diskriminace, dodržování práv klientů, zachování lidské
důstojnosti, nezávislost a autonomie klientů, respektování potřeb a volby klientů, bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, individualizace podpory, flexibilita,
diskrétnost.
Cílová skupina – senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi. Pečovatelská služba poskytuje své služby ve vymezeném čase v domácnostech osob.
Po s k y t o v a n é ú k o n y :
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Dále poskytujeme fakultativní služby: dohled nad dospělým člověkem, dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití, objednání a donáška léků, dovoz autem
k lékaři, na pedikúru apod.
V případě zájmu o službu nebo informaci kontaktujte
nás na této adrese:
Pečovatelská služba
Rožmitálská 132
262 72 Březnice
Tel. 318 682 770, 731 456 808
psbreznice@seznam.cz

Krásné a příjemné prožití
svátků vánočních
a šastný nový rok 2020
přeje
kolektiv Pečovatelské služby
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 16. října přijali policisté na obvodním oddělení
v Březnici oznámení o neplacení vyživovací povinnosti.
Pětatřicetiletý muž nehradí výživné na své dvě děti od
ledna 2018. Nyní dluží 63 tisíc korun. Pokud svůj dluh
neuhradí, bude se zpovídat z přečinu zanedbání povinné
výživy.
Srna vběhla dne 29. října navečer do jízdní dráhy projíždějícímu automobilu. Nehoda se stala mezi obcemi
Chrást a Březnice. Sražená zvěř byla dohledána a předána
mysliveckému sdružení. Vzniklá škoda činila 20 tisíc korun. Obdobná nehoda se odehrála dne 11. listopadu brzy
ráno mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. Srna
způsobila v tomto případě škodu ve výši 40 tisíc korun.
Přes zákaz řízení usedl za volant dne 3. listopadu 43letý
muž. Policisté ho zastavili v obci Třebsko. Svým jednáním se dopustil přečinu maření výkonu úředního roz-

hodnutí. Stejný trestný čin spáchal 27letý mladík, kterého hlídka kontrolovala dne 29. října v Březnici. Zákaz
řízení má až do roku 2021. Navíc měl pozitivní test na
drogy, konkrétně na metamfetamin.
Neznámý vandal poničil dne 4. listopadu vozidlo značky
Škoda Superb, které bylo zaparkované v Březnici. Kdosi
ho poškrábal po celém jeho obvodu a způsobil škodu
ve výši 50 tisíc korun.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude
zpovídat 39letý motorista, u kterého příslušníci policie
provedli silniční kontrolu dne 10. listopadu krátce po
půlnoci, a to v obci Březnice. Dechová zkouška u něj
vykázala hodnotu 2,6 promile alkoholu. Na místě byl
muži zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘES BARIÉRY S POLICIÍ
Pětadvacetiletého Pavla čeká po vážném úrazu, který
utrpěl při motocyklové soutěži, největší životní závod,
znovu se postavit na nohy. K tomu však potřebuje finanční podporu na rehabilitaci a rehabilitační přístroj,
který napodobuje chůzi. Svůj boj nevzdává, tvrdě cvičí
a pevně věří, že bude znovu plnohodnotně žít.
Pavlovi pomáhají i studenti čtvrtých ročníků středních
škol ve Středočeském kraji, kteří se zapojili do sportovně charitativní akce „Přes bariéry s policií“. V průběhu
září a října si během hodin tělesné výchovy mohli vyzkoušet testy fyzické způsobilosti (člunkový běh, kliky,
celomotorický test, běh na jeden kilometr), které jsou
nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR.
Zdravotní pojiš ovna ministerstva vnitra za ně následně
přispěje určitou finanční částkou. Příslušníci policie pro
změnu přispívají formou hotovosti, kterou střádají do
kasiček Konta Bariéry. Do konce roku by měla být známá celková částka, kterou se podařilo na handicapovaného mladíka vybrat.
Na Příbramsku se zúčastnilo akce šest středních škol,
zasportovalo si celkem 203 studentů a 44 % z nich se
podařilo dané testy splnit. Ti, kteří testy zvládli, obdrže-

li navíc osvědčení o jejich úspěšném absolvování a dále
voucher na 150 tisíc korun, což je náborový příspěvek
pro nové policisty ve Středočeském kraji. Pokud budou
mít po vykonání maturitní zkoušky zájem o práci u policie, a projdou ještě psychologickým a zdravotním vyšetřením, mohou rozšířit řady příslušníků policie.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

O VÝVOJI ÚZEMNÍ SPRÁVY NA BŘEZNICKU – 1. díl
Povědomí o tom, že Březnice bývala okresním městem,
zvolna mizí. Není divu – poslední pamětníci politického
okresu zemřeli nejspíš v době, kdy se narodili nejstarší
pamětníci okresu soudního. Jeho žijící pamětníci byli
v době, kdy se jeho existence uzavřela, ve věku, v němž to
poslední, čím se člověk zabývá, jsou správní poměry. Poj me si tedy tuto kapitolu březnické historie připomenout.
Ještě než se dostaneme k tomu, kdy se Březnice stala
okresním městem, nelze nezmínit kontext, který se vine
historií tohoto kraje jako ponorná řeka, jež se tu a tam
v nějaké podobě vynoří, aby zase zmizela a zůstávala jen
tušena. Bez něj by se totiž téma březnického okresu nechalo zhustit do jednoho nedlouhého odstavce a zůstalo

by „viset ve vzduchoprázdnu“. Tímto kontextem je Bozeňsko, správní jednotka vůbec prvního „nižšího“ územně-správního uspořádání ranně středověkého českého
státu, jehož vznik se datuje nejčastěji do 12. století. Kde
se Bozeňsko rozprostíralo, popisují velmi podrobně Miloslav Volf (1938) a Antonín Haas (1948) ve stejnojmenném věstníku, který vycházel od 30. let minulého století
až do nuceného zastavení v roce 1949. Právě Haasovo
vymezení Bozeňska podle panství je podle autora tohoto
článku klíčové pro transpozici na moderní správní poměry. Jak totiž Haas uvádí, právě panství ve své územní
podobě z roku 1848, byla základem pro vymezení pozdějších politických a soudních okresů. (pokračování na str. 6)
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O VÝVOJI ÚZEMNÍ SPRÁVY NA BŘEZNICKU – 1. díl
(dokončení ze str. 5)

Vznik okresu Březnice – vzkříšení Bozeňska
Byl to právě zmíněný Miloslav Volf, kdo za „vzkříšení“ Bozeňska, nikoli však již pod svým jménem, považoval vznik jednoho z podkrajů Plzeňského kraje se sídlem
podkrajského (okresního) úřadu v Březnici v roce 1850.
Politický okres Březnický zahrnoval tehdy soudní okresy Blatná, Březnice a Mirovice a okresní hejtmanství
sídlilo v bývalé jezuitské koleji. Tento stav vydržel pouhých pět let, protože další správní reforma provedená
v roce 1853 ustanovila od 12. 5. 1855 politický okres
Blatná, tvořený soudními okresy Blatná a Březnice
a soudní okres Mirovice připadl do politického okresu
Písek. Tento stav přetrval i přes značné společensko-politické změny v podstatě nezměněn až do roku 1942, kdy
byl 24. 5. 1942 okresní úřad v Blatné zrušen a celý politický okres Blatná byl sloučen s politickým okresem
Strakonice.
Zánik územní správy na Březnicku a Rožmitálsku
Destrukce územně-správního systému budovaného od
revolučního roku 1848 začala, dle autora tohoto článku
příznačně, v roce 1945. Tehdy byly ustanoveny národní
výbory coby orgány státní správy podřízenými vládě, bez

špetky samosprávných prvků, které byly do roku 1939
v různé míře charakteristické zejména pro obecní
a okresní územní správy. Konec březnického soudního
okresu lze datovat k 1. 2. 1949, kdy byly zákonem
č. 320/1948 Sb. sjednoceny obvody soudních okresů s obvody okresních národních výborů. Jeho území bylo následně vládním nařízením č. 3/1949 Sb. doslova roztrháno na kusy a to nejen mezi okresy Blatná v kraji Plzeňském, Písek v kraji Českobudějovickém, ale část obcí se
stala součástí okresu Příbram v kraji Pražském. Poslední hřebíček do rakve v mnoha ohledech kontinuálního
a organického vývoje územní správy v regionu Bozeňska
zatloukla zpupná správní reforma (podle názoru autora
spíše „deforma“) uvedená v život zákonem č. 36/1960
Sb., kterým byly ustanoveny kraje a okresy popírající
v podstatě celý předchozí vývoj. Okres Blatná zanikl
a jeho území bylo rozděleno mezi okres Strakonice v Jihočeském kraji, okres Plzeň-jih v Západočeském kraji
a okres Příbram ve Středočeském kraji, do kterého bylo
včleněno v podstatě celé území bývalého soudního okresu Březnice. Tímto ovšem příběh nekončí. Co bylo
a může být dál, se dočtete v dalším dílu.
Petr Chotívka
Bozeň – Spolek přátel města Březnice

MO STP V BŘEZNICI informuje
Výbor MO STP Březnice přeje svým
členům z Březnice a okolí, ale i březnickým občanům, pokojné vánoční svátky, mnoho
štěstí, zdraví a úspěšný vstup do nového roku
2020.

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. Příští poradna bude v únoru 2020.

PŘIPRAVUJEME
Dne 8. prosince 2019 (ne) – jedeme autobusem do
adventní Prahy, na vyzdobené Staroměstské náměstí,
pro nasání vánoční atmosféry. Po prohlídce náměstí jedeme autobusem k restauraci U housliček, kde nás
čeká veselice s p. Škvárou. Hudební odpoledne s poslechem a tancem bude doplněno o občerstvení. Odjezd:
Březnice, Borská v 7.30 hod., KOVO v 7.35 hod., autobusové nádraží Březnice v 7.40 hod., Mirovice, náměstí
v 7.50 hod., kopec v 7.55 hod., Horosedly v 8.10 hod.,
Chraštice v 8.15 hod. Cena: 400 Kč a 450 Kč. Příjezd: 18.00 – 18.30 hod.
Dne 12. prosince 2019 (čt) – proběhne v prostorách
restaurace Městský pivovar (Bedna) od 16.00 hod.
setkání se zástupci rychlé zdravotní pomoci a městské
policie. Bude-li možné, dostaví se i speciálně cvičený pejsek na kanisterapii. Proběhne názorná ukázka.
Zdravotníci nám sdělí jak a kdy volat RZtu, jakým způsobem máme postupovat. Zástupci policie nás seznámí
s různými nástrahami hrozícími lidem, seznámí nás
s připravovanými úpravami a změnami na místních ko-

munikacích a s bezpečností silničního provozu. Přij te
v hojném počtu a připravte si konkrétní dotazy. V restauraci bude možnost objednat si občerstvení. Abychom
zajistili v předstihu místa k sezení, je nutné včas potvrdit svoji účast u paní Feitové!
Dne 14. prosince 2019 (so) – jsme zváni na tradiční
adventní prohlídku zámku v Březnici. Zhlédneme
zde starodávnou vánoční výzdobu a vyslechneme si vánoční, adventní program. Začátek je v 10.00 hod.
Cena: 80 Kč a 100 Kč. Účastníci, hlaste se včas!
Dne 27. prosince 2019 (pá) – se pojede do příbramského divadla na představení Soudné sestry. Představení
začíná v 10.00 hod. Odjezd: Březnice, Borská v 8.30
hod., KOVO v 8.35 hod., DD v 8.40 hod., autobusové
nádraží Březnice v 8.45 hod., Mirovice, náměstí v 8.55
hod., kopec v 9.00 hod., Horosedly v 9.05 hod. Cena:
170 Kč a 200 Kč. Příjezd: 12.30 – 13.00 hod.
V prosinci proběhne vánoční předprodej lístků na únorové představení Čarodějka, které se koná dne 23. února 2020 v divadle Goja. Cena: 900 Kč a 950 Kč.
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. Případné změny budou k dispozici
na veřejných vývěskách a ve vitrínce na domečku.

Děkujeme městu Březnice, městu Mirovice
a obecním úřadům Hlubyně, Horčápsko, Horosedly, Hudčice, Hvož any, Chrást, Počaply,
Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice,
Tušovice a Volenice za přidělení finančního
daru v roce 2019.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
2. 12. 1889 před 130 lety objeveny první zmínky o pokusech založit muzeum. V zápisech ze schůzí městské rady
a zastupitelstva města je uvedeno, že byl předložen návrh na zřízení městského muzea a knihovny.
7. 12. 1709 před 310 lety upadla neopatrností správce maštale v jezuitské koleji do slámy svíčka a při požáru
uhořeli čtyři valaši.
12. 12. 1649 před 370 lety byl „ode zdi“ dostavěn kostel sv. Rocha. Založen byl s povolením papeže Urbana VIII.
v roce 1643, přikryt střechou 24. srpna 1650 a věž byla pobita plechem 17. října 1650.
15., 22. a 29. 12. 1929 před 90 lety byly pořádány opakovací taneční hodiny před plesovou sezónou. Pro členy
Okresního sdružení republikového dorostu v Březnici za režijní příspěvek 3 Kč za osobu. „Upozorňujeme předem s podotknutím, že hráti bude klavírní kvartet příbramského kapelníka Korejse.“
26. 12. 1869 před 150 lety nově ustavený Spolek divadelních ochotníků sehrál první představení, hru od A. C. Táborského Posvícení v Malčicích a Fotografická dílna.
27. 12. 1839 před 180 lety rozhodla konzistoř v Českých Budějovicích, aby nalezenci dostávali školní knihy zdarma. Dále v případě úmrtí mají být bezplatně pohřbeni – vše oznámeno březnické škole ku vědomí.
31. 12. 1949 byl po stoleté činnosti zrušen v Březnici berní úřad.
1939 před 80 lety – v prosinci 1939 vyšlo poslední číslo Věstníku Městské spořitelny v Březnici (XXX. ročník číslo 2. – 4.). Vycházel tři desetiletí nejméně čtyřikrát ročně a zasílal se zájemcům na požádání
zdarma. Vydával a redigoval František Konečný, ředitel Městské spořitelny v Březnici a jeho spolupracovníky byli učitelé, významní spisovatelé i osobnosti kraje.
1989 před 30 lety – Zprávy ze zasedání rady města v prosinci 1989: Předseda MěstNV podal radě MěstNV
zprávu o politické situaci, která v našem městě vznikla po zásahu bezpečnostních jednotek dne
17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze.
Dne 27. 11. 1989, kdy byla vyhlášena 2hodinová stávka, zúčastnili se funkcionáři města dialogu
se studenty Střední zemědělské školy v Březnici. Kolem 13. hodiny se na náměstí shromáždilo asi
90 našich spoluobčanů a později i další studenti SZeŠ. Rada MěstNV byla informována o jednáních se
studenty naší školy i se zástupci Občanského fóra v Březnici, kteří pozvali funkcionáře na mítink.
Ten se uskutečnil 7. 12. 1989 v 17 hodin v Kulturním domě v Březnici. Rada města odsoudila brutální zásah bezpečnostních jednotek při pokojné manifestaci 17. listopadu v Praze, odsoudila bývalé
předsednictvo ÚV KSČ i vládu, které svým jednáním i způsobem života a metodami práce deformovali
socialistickou společnost a bezpečnostní orgány sloužily jejich osobním zájmům.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Bozeňska a Zpravodaje Okresní záložny hospodářské v Březnici, Březnických zpravodajů.
Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

„Výstavu betlémů“
„jesličky“ ze dřeva, keramické, papírové,
ze včelího vosku, reklamní betlémy
i jiné vánoční předměty ze soukromých sbírek
budou vystaveny od 14 hodin 1. 12. 2019

v prostorách Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici (bývalá jezuitská kolej na náměstí vedle kostela)
otevřeno od 9 do 16 hodin
v době adventní: 1. – 22. 12. pondělí, úterý, čtvrtek, neděle
v době vánoční: 26. – 30. 12. 2019 a 2. – 5. 1. 2020
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ

Oddělení pro dospělé čtenáře

Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

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

■

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“

Městská knihovna
(oddělení pro dospělé čtenáře)
bude od 27. 12. do 31. 12. 2019
UZ AV Ř E N A .

■

■
■
■

úterý 17. 12. 2019 – Knihomrně – návštěva RC
Pampeliška
středa 18. 12. 2019 – Čtení rodičů s dětmi
Čertohraní
Vyrábění vánočních světýlek

Městská knihovna
(oddělení pro dětské čtenáře)
bude od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020
UZ AV Ř E N A .
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

Již podruhé navštívil březnickou knihovnu s cestopisnou přednáškou cestovatel Petr Nazarov. Tentokrát posluchačům, kteří zaplnili knihovnu, představil zemi, která leží v srdci Karibského moře, kde se kouří nejlepší doutníky,
ráj plný latinských rytmů, rumu a krásných žen – Kubu. V loňském roce si mohli návštěvníci poslechnout poutavé
vyprávění o cestě po Novém Zélandu. Petr Nazarov zavítá do Městské knihovny v Březnici i v následujícím roce na
podzim, a to s besedou o Havaji.
Foto Městská knihovna
Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Nakládané marinované krevety
Ingredience: krevety (čím větší, tím lepší), olivový olej,
citronová kůra, česnek, bylinky dle chuti
Postup: Olivový olej zahřejeme na 80 °C, přidáme citronovou kůru, najemno nakrájený česnek a bylinky.
Do takto zahřátého (ale ne vroucího!) oleje vložíme na
deset minut krevety.

Anglická lososová polévka s hráškem
Ingredience: 250 g lososa, 1 lžíce másla, 750 ml zeleninového vývaru, 1 / 2 hlávkového salátu, 150 g zeleného
hrášku, 75 ml smetany, sůl, čerstvě mletý pepř
Postup : Lososa stáhneme z kůže a nakrájíme na malé
kousky. Ty pak na másle orestujeme, přilijeme trochu
zeleninového vývaru, ochutíme solí a pepřem a dusíme
doměkka. Hlávkový salát omyjeme a nakrájíme na menší kousky. Zeleninový vývar přivedeme k varu, vložíme
do něj salát a 100 g hrášku a pozvolna vaříme do změknutí. Nakonec k polévce přilijeme vývar z lososa a vše
rozmixujeme. Přidáme zbytek hrášku, zjemníme smetanou, dochutíme solí a pepřem, přidáme kousky lososa
a prohřejeme.

Bramborový salát s jablky
Ingredience: 600 g brambor varného typu A, 3 jarní cibulky, 3 jablka, 150 g zakysané smetany, sůl, čerstvě mletý pepř, 2 lžíce oleje, cukr, 1/2 citronu
Postup : Brambory očistíme a uvaříme i se slupkou. Vychladlé brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky.
Přidáme cibulku nakrájenou na kolečka a kostičky jablek, které pokapeme citronem, aby nezhnědly. Přimícháme zakysanou smetanu, osolíme, opepříme a dochutíme
octem a cukrem.

Vánoční losos
Ingredience : 4 filety z lososa, 200 ml vody, 3 citrony,
2 pomeranče, mořská sůl, čerstvě mletý pepř, 1 chilli paprička, smetana na vaření
Postup : Do misky nalijeme vodu, přidáme do ní kůru
z půlky pomeranče a jednoho citronu, š ávu z jednoho
pomeranče a dvou citronů, a lososa do marinády aspoň
na hodinu namočíme. Pak ho vyndáme z marinády, dáme
do pekáčku, posypeme hrubou mořskou solí, čerstvě
mletým pepřem a nasekanou chilli papričkou. Všechny
kousky obložíme plátky zbylých citrusů, podlijeme smetanou a dáme péct kůží dolů na 180 °C na 30 minut.

Vánoční koktejl
Ingredience : 25 ml ginu, 15 ml likéru Luxardo Maraschino, 25 ml citronové šávy, 75 ml prosecca
Postup: První tři ingredience smícháme v menším džbánu, rozlijeme do skleniček "whiskovek" nebo velkých vinných sklenic naplněných ledem. Nakonec je opatrně
dolijeme proseccem, ozdobíme kouskem pomeranče
a koktejlovou třešní.

Čoko lanýže
Ingredience : 30 g másla, 140 g smetany na šlehání,
200 g vysokoprocentní čokolády
kakao a oříšky na obalování
Postup : Všechny suroviny společně rozpustíme a vymícháme dohladka. Směs necháme ztuhnout v lednici cca
2 hodiny. Poté lžičkou tvoříme kuličky a obalujeme v kakau nebo drcených oříšcích.
Připravila Marcela Burdová

Oddělení pro dospělé čtenáře
Klevisová Michaela – Zmizela v mlze – severská detektivka s českým vyšetřovatelem
Krausová Karin – Babinec – když potkáte toho pravého,
nedejte na dobře míněné rady jiných žen
Vondruška Vlastimil – Vzpoura goliardů – historický detektivní román z edice Hříšní lidé Království českého
Váňová Magda – Herečka – příběh vzrušujícího života herečky Žofie Beladové, která si odmalička přála dostat se
z okresního zapadákova, kde se nic neděje a místním drbnám
nic neunikne
Moggachová Deborah – Tulipánová horečka – historický
román o umění a klamu, ztracené lásce a tulipánové cibulce
Hroudová Markéta, Zigáček Luděk – Cyklotoulky
s dětmi, vozíkem a nočníkem – po cyklostezce Odra-Nisa
k moři na Rujanu a Polskem zpět domů
Hroudová Markéta, Zigáček Luděk – Cyklotoulky II.
s dětmi, vozíkem a nočníkem – Rumunským rájem a Moldavským peklem do neuznaného Podněstří
Hroudová Markéta, Zigáček Luděk – Cyklotoulky III.
s dětmi, vozíkem a nočníkem – 7 000 kilometrů po Albánii, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku,
Kosovu, Ma arsku, Makedonii, Slovinsku a Srbsku
Macourek Petr – Bez motoru přes Evropu – kniha nejen
o cestování, ale i velké touze splnit si své sny
Macourek Petr – Jižní Amerikou nejen na motocyklu I.
– územím Gerily přes můstek smrti aneb z Kolumbie do Peru
Macourek Petr – Jižní Amerikou nejen na motocyklu
II. – oslava padesátin v džungli aneb jak na Machu Picchu zdarma
Vackovi Monika a Jirka – Nový Zéland sakra a na těžko – dvě kola, vozík, stan, dvě malé děti, 327 litrů výbavy
v brašnách, nočník a spousta plen
Vackovi Monika a Jirka – Austrálie s dítky v zádech –
o tom, jak si děti oblíbily klokany a koaly, jak všichni společně
zvládali úmorná vedra a o obrovských vzdálenostech, častém
nedostatku vody a především o skvělých lidech
Procházková Jana – Po stopách současného českého
umění – zcela nový formát prezentace v oblasti výtvarného
umění a umělecké tvorby
Vondruška Vlastimil – Podivná svatba na Lichnici –
edice Hříšní lidé Království českého; detektivní příběh
Požárová Lenka – Kuchařka z románu s vůní kávy
a špetkou skořice – na začátku všeho byl román „Muž s vůní
kávy, žena se špetkou skořice“, příběh prodchnutý láskou, erotikou, dobrodružstvím a hlavně jídlem, až tak moc, že to prostě chtělo další knihu – kuchařku
Vondruška Vlastimil – Fiorella a Bratrstvo křiš álu –
do Prahy přijíždí nový dvorní alchymista císaře Rudolfa II.
a spolu s ním jeho dcera Fiorella, která mu pomáhá v laboratoři…
Vondruška Vlastimil – Zločin na Bezdězu – edice Hříšní
lidé Království českého; jubilejní dvacátý příběh královského
prokurátora a správce hradu Oldřicha z Chlumu se odehrává
přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují
Vondruška Vlastimil – Olomoucký bestiář – edice Hříšní
lidé Království českého; na holštejnském panství bylo bestiálně zavražděno několik žen a podařilo se chytit vraha, který byl
prohlášen za vlkodlaka a upálen, ale vraždy po čase opět pokračují…
Vondruška Vlastimil – Peče smrti – edice Hříšní lidé Království českého; český král pověří Oldřicha z Chlumu delikátním vyšetřováním…
Připravila Kateřina Štěrbová
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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POZVÁNKA DO KAVÁRNY
V KOLEJI
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Infocentrum

Nejen s kávou je život pěkný…
Osvěžit se výbornou Brdskou kávou, ale i potěšit se
uměním Jana Rafaela Schustera, můžete nyní v Kavárně v Koleji. Výběr z jeho díla, které v roce 1978 daroval
březnický rodák městu, navozuje atmosféru klidu a pohody, která jistě patří k příjemnému posezení. Autorův
rukopis v kresbě i malbě je uvolněný, s malebností
a bezprostředností zachycuje světlo v krajině, krásu
květin a zdánlivou obyčejnost života – třeba plodů lesa.
Jan Rafael Schuster
24. 10. 1888 Březnice – 28. 1. 1981
Březnický rodák, jihočeský malíř a odborný učitel měšanských škol. Brzy po jeho narození rodina přesídlila
do Českých Budějovic, kde v letech 1900 – 1907 studoval českou reálku, v letech 1907 – 1908 absolvoval kurz
pro abiturienty středních škol při učitelských ústavech,
dále čtyři roky školy kreslení a malování při budějovickém muzeu. Po několika učitelských štacích – v Úsilném, ve Zlivi a v Lišově zakotvil v Českých Budějovicích. Tam učil, řediteloval, kreslil, maloval i muzicíroval. Řadu let předsedal v učitelských spolcích, psal
o škole i o umění. Poprvé vystavoval v roce 1929 na
Krajinské výstavě v Táboře. V roce 1930 předvedl na Jihočeském výstavním trhu v Českých Budějovicích dvacet obrazů a o rok později realizoval svou první samostatnou výstavu. V roce 1935 se stal členem Sdružení jihočeských výtvarníků a vystavoval na všech jeho akcích.
Tyto souborné výstavy mohli návštěvníci spatřit v Českých Budějovicích, Dobré Vodě, Nemanicích, v Plzni,
Rabí, Lišově, v Třeboni, Holubové, Chlumu u Třeboně,
v Katovicích a v Březnici. Účastnil se i výstav v cizině –
ve Švédsku a v Ma arsku. V Březnici vystavoval v roce
1978, téhož roku získal čestné občanství města a kolekci obrazů věnoval městu.
Jeho kresby, akvarely, pastely, kvaše i oleje ho představují jako krajináře – realistu, který rozumí osobité kráse jihočeské přírody v různých ročních obdobích. Sžívá
se s ní a citlivě ji ukládá do svých prací. Malířův výtvarný projev se opírá o kresbu zvládnutou s jistotou
a citem. Barevná paleta je laděna v souhlase s jeho naturelem do optimistických poloh.
Alena Heverová

V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
Infocentrum: 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

otevírací doba 1. 12. – 23. 12. 2019
pondělí – pátek 8.00 – 11.30
neděle
sobota

1. prosince
7. prosince

12.00 – 16.00 hod.

14.00 – 19.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.

V prodeji:

Betlémy s motivem březnického kostela
Knihy Jaroslava Kozlíka
„Březnice slovem i obrazem“
Kalendáře „Březnicko 2020 …“

Kavárna v Koleji
Vaříme pro vás kávu produkovanou pod značkou

BRDSKÁ KÁVA.
Prodej vánočních balíčků zrnkové kávy.
otevírací doba 1. 12. – 23. 12. 2019
pondělí – pátek 8.00 – 11.30
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota

1. prosince
8. prosince
15. prosince
22. prosince
29. prosince
7. prosince
28. prosince

12.00 – 16.00 hod.

14.00 – 19.00 hod.
9.00 – 16.00 hod.
9.00 – 16.00 hod.
9.00 – 16.00 hod.
9.00 – 19.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.
9.00 – 16.00 hod.

Odbor kultury města Březnice ve spolupráci s Domovem Osek
zvou na výstavu

dekorací

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

prostory Kavárny v Koleji
od 1. prosince 2019
Výrobky pro Vás vyrobili a namalovali
v rámci pracovních činností klienti
Domova Osek.
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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.

Odbor kultury města Březnice
zve na

KONCERT

TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR
v rámci ADVENTNÍHO TURNÉ

úterý 17. prosince 2019
od 18 hodin v Kulturním domě Březnice
Kromě repertoáru z CD "Koleda" zazní průřez tím nejlepším ze všech doposud vydaných
alb. Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale svým jedinečným
přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek, který respektuje své
kořeny, ale zároveň reflektuje současnost a široké spektrum posluchačů.

VSTUPNÉ dospělí 80 Kč a děti 50 Kč
P ř e d p r o d e j v s t u p e n e k v Infocentru od 2. prosince 2019.
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Nastal čas adventní, čas očekávání. Ukrátit si ho můžeme všelijak, jednou z možností je využít pozvání a
navštívit některou z kulturních a společenských akcí. Všichni jste srdečně zváni!

Adventní turné
Hudba Tomáše Kočka Vám není neznámá, v našem městě hostoval na dvou koncertech, které měly u diváků
velký ohlas. Letos přijede do Březnice se dvěma koncerty, dopoledne to bude výchovný koncert pro druhý stupeň ZŠ a večer vystoupí s adventním programem pro
děti i dospělé. Všichni jste srdečně zváni v úterý
17. prosince od 18 hodin do kulturního domu.

Vánoční koncert Big Bandu Příbram
Opět po roce Vás zveme do březnického kulturního
domu na vánoční koncert příbramského Big Bandu,
v pátek 20. prosince 2019 v 19 hodin. Uslyšíte tradiční jazzové a swingové skladby, některé v nových
aranžmá a se skvělými hosty. Vstupenky na oba koncerty budou v předprodeji od 2. prosince v Infocentru.

Výstava Z pohádky do pohádky
V předvánočním čase můžete navštívit Kavárnu v Koleji
a při šálku dobré kávy si prohlédnout výrobky klientů
Domova v Oseku. Domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází v malé obci Osek nedaleko města Strakonice. V rámci pracovních činností tam vzniká mnoho
zajímavých výrobků, při jejich výrobě si uživatelé zdokonalují jemnou motoriku. Pracují s celou řadou materiálů a věnují se různým oborům (ruční šití, šití na šicím stroji, vyšívání, pletení, tkaní, aranžování). Letošní

spolupráce je již druhá v řadě a my doufáme, že zájem
o výstavu bude stejně tak veliký jako v loňském roce.

Poj te do kina
V prosinci je počet promítacích dnů poněkud omezen, ale
i přesto chceme pozvat naše nejmenší diváky na dva
snímky. Ve středu 11. prosince promítáme animovaný
dobrodružný film Lví král a ve středu 18. prosince animovanou komedii Toy Story 4: Příběh hraček. Poslední
promítací den letošního roku bude neděle 29. prosince,
kdy Vás srdečně zveme na skvělou komedii v českém
znění Bez věcí nad věcí. Promítací čas je tentokrát od
19 hodin.

Poděkování
Milí čtenáři Březnických novin, i Vám bych chtěla jménem odboru kultury města Březnice poděkovat za přízeň, kterou jste všeobecně v uplynulém roce kultuře věnovali. Jmenovitě potom děkuji panu Františku Slaníkovi, který je ochotným dokumentaristou většiny akcí,
s jeho snímky se pravidelně setkáváte v novinách a také
v letošním kalendáři. Děkuji také všem spolkům a organizacím, se kterými jsme úspěšně spolupracovali, a doufám, že tomu tak bude i v příštím roce.

Všem přeji krásné a požehnané Vánoce, do nového
roku hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních
úspěchů.
Petra Bartoníčková

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ KNIHY
Třináctého listopadu se v prostorách bývalé jezuitské koleje uskutečnilo slavnostní uvedení
knihy Jaroslava Kozlíka Březnice slovem i obrazem.
PhDr. Jaroslav Kozlík je člověk mnoha profesí a není
právě snadné vybrat jen jednu, která by ho obecně charakterizovala. Pokud však je takový výběr nutný, tentokrát si ho vybereme jako spisovatele a historika. Kniha,
kterou o Březnici napsal, svědčí o jeho lásce k městu
a kraji, ve kterém prožil velkou část svého života a se
kterým je jednou pro vždy pevně spjat.
Uvedení knihy se zúčastnil starosta města Ing. Petr
Procházka, který autorovi popřál pevné zdraví a mnoho
elánu do další tvorby. Ředitelka Státního okresního

archivu PhDr. Věra Smolová ocenila autora jako historika a pravidelného přispěvovatele vlastivědného sborníku Podbrdsko. Další milá slova zazněla z úst zastupitelky a radní paní Jany Krajmerové a P. Josefa Gumenického.
Akce byla hojně navštívena, všichni měli možnost si
knihu zakoupit a nechat si ji od autora podepsat.
Petra Bartoníčková
Foto František Slaník
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BŘEZNICE

„Činnost SK Březnice 1918, z.s.
finančně podporuje město Březnice”
SK Březnice 1918, z. s.
děkuje městu Březnice
za finanční podporu na činnost klubu
a provoz areálu stadionu.
Díky podpoře může klub zajišovat
činnost mládežnických družstev
(přípravky, mladších žáků, starších žáků
a dorostu). Jedním z hlavních cílů klubu
je rozvoj mládežnické kopané a výchova
vlastních fotbalistů. Věříme, že se nám
podaří přivést ke sportu další děti.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

Sbor dobrovolných hasičů
Březnice
děkuje městu Březnice
za finanční podporu
v roce 2019.
Finanční podpora od města
byla využita na provoz SDH,
a hlavně na námi pořádané
soutěže a výročí 140 let,
které jsme v roce 2019 oslavili.
Za SDH Březnice
Svatopluk Koňas, starosta SDH

KULTURA / Z MĚSTA

Všem svým členům
a příznivcům
příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho štěstí
a pevné zdraví
v roce 2020.

Oddíl stolního tenisu
SK Březnice z.s.
děkuje městu Březnice
za finanční podporu
na činnost spolku.
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RC

Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz
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Zveme Vás na další ze seminářů
o respektující výchově, tentokrát na téma

ZÁKLADY
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE

PROSINEC 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

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
neděle 1. 12. 2019 Advent v Konventu – vánoční jarmark - přij te nás podpořit nákupem vánočních výrobků z dílny RC
pondělí 2. 12. 2019 herna Pampelišky uzavřena
úterý 3. 12. 2019 od 9.30 – 11.30 hodin – Mini
vánoční fotografování s Evou Bahenskou
středa 4. 12. 2019 od 9.30 hodin – Seminář o respektující výchově na téma – Základy respektující
komunikace
čtvrtek 5. 12. 2019 od 10.00 hodin – Mikuláš
v Pampelišce
pondělí 9. 12. 2019 od 9.00 – Ukázka výrobků firmy Just
úterý 10. 12. 2019 od 10.00 hodin - Základy fotografie pro úplné začátečníky s Evou Bahenskou
úterý 17. 12. 2019 od 9.00 hodin – Návštěva
knihovny dětského oddělení v ZŠ Březnice
čtvrtek 19. 12. 2019 od 10.00 hodin – Vánoční nadílka v Pampelišce
čtvrtek 19. 12. 2019 od 16.30 hodin – Dětské divadelní představení divadla Damůza: Vánoce pana Sovy
od 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Rodinné centrum Pampeliška uzavřeno
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

ve STŘEDU 4. PROSINCE od 9.30 hod.
v Rodinném centru Pampeliška
Březnice
Na tomto semináři se dozvíte,
jaké jsou nejčastější chyby při komunikaci s dětmi
a jaké mají důsledky.
Také si povíme, jak jinak můžeme komunikovat,
abychom zmíněným chybám předešli.
Na závěr bude opět čas i na vaše dotazy ☺.
Vstupné 100 Kč (cena zahrnuje vstupné do herny
a malý dárek pro každého účastníka).

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
Vás zve na

Vánoce pana Sovy
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16.30 hod.
Interaktivní vánoční představení, které zvedne
děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.
Nikdo nechce být sám. Natož na Vánoce. A považte
- Vánoce za dveřmi, stromeček nastrojený, dárky
nachystané a hosté nikde. Pan Sova se posadil
do svého ušáku a čeká.... Přijde někdo? Vydejte se
s námi na cestu po jeho stopách.
Staré vánoční tradice nás k němu snad dovedou,
abychom si všichni spolu užili Štědrý večer.
Pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Délka představení: 40 minut
Vstupné: děti 30 Kč a 50 Kč
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Děkujeme městu Březnice
za každoroční
finanční podporu,
bez které by život rodinného
centra byl mnohem složitější.
Za podporu děkujeme
také Úřadu práce ČR,
Nadačnímu fondu
pro Březnici
a firmě Rios Příbram s.r.o.

12/2019

RC

MINI
VANOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
vhodné pro spolupracující děti
foto samostatné i rodinné
venkovní, popřípadě uvnitř Rc
200 Kč za 3 digitální fotografie barevné
a černobílé + roční digitální kalendář
předáváno přes online galerii.
možnost přímého tisku fotografií i obrazů

3. 12. v RC Pampeliška
od 9.30 do 11.30

Pampeliška Březnice

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BŘEZNICI
O podzimních prázdninách pořádalo Rodinné centrum
Pampeliška příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 10
let se sportovní tématikou. Do našeho tábora se přihlásilo dvanáct dětí. Den začínal vždy v rodinném centru
ranním programem a svačinkou, po které jsme vyráželi
za sportovním dobrodružstvím.
První den dopoledne jsme se
v tělocvičně základní školy věnovali různým hrám, gymnastice, fotbálku a florbalu. Pak
jsme si dali skvělý oběd v jídelně základní školy, po kterém následovaly aktivity venkovní,
tedy odpolední pěší túra s pouštěním draků. Druhý den byl obdobný, ráno v Pampelišce, dopoledne v tělocvičně a po obědě
jsme se vydali vlakem do bazénu
v Mačkově. Sportovní tábor
jsme si my vedoucí, tedy Jan
Liebner a Libor Flíček, moc užili a dle reakcí soudíme, že i děti.
Sešel se nám opravdu skvělý
kolektiv šikovných dětí. Rádi
bychom poděkovali Všem, kteří
se na přípravě a organizaci tábora podíleli, a již dámám z Ro-

dinného centra pampeliška, tak i vedení naší základní
školy a zaměstnancům školní jídelny. Raději nejmenuji,
abych na někoho nezapomněl. Moc děkujeme.
Jan Liebner

12/2019
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1. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzimní nálada plná barev a kouzelných změn v přírodě vybízí k nejrůznějším hrám a aktivitám. Využíváme pěkného počasí a plánujeme s dětmi nejen vycházky
do přírody, ale také dopolední výlety.
Hned v září jsme i s novými kamarády navštívili Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem. Autobusem
tam a vláčkem zpět. V prostorách muzea byla tentokrát
připravena výstava na téma „Jak se budí večerníčky".
Děti se dozvěděly, v čem spočívá tajemství rozpohybování a ozvučení večerníčkových postaviček, mohly si pohrát s loutkami, maňásky a také vyzkoušet pohádkové
kostýmy.
Každý rok zveme do naší MŠ zástupce Ekologického
centra Hrachov, kteří mají pro děti připravené různé
výukové programy např. „V pařezové chaloupce", „Jak
se barví listí" a vždy s sebou přinesou na ukázku živé
zvířátko. Pravidelnou spoluprací s ekocentrem se snažíme děti co nejvíce zasvětit do tajemství přírody.
Nezapomínáme na posvícenské tradice - společně pečeme a zdobíme hnětynky, navštěvujeme březnické kino,
sportujeme ve Vitality a absolvujeme kurzy plavání a
bruslení. I nadále do naší MŠ vždy jedenkrát týdně přicházejí babičky na čtení, které dětem před spaním vyprávějí nebo předčítají pohádky.
V tomto školním roce jsme zapojili všechny předškoláky do vzdělávacího projektu "Máme rádi zvířata", který

pro mateřské školy připravila
Státní veterinární správa. Cílem
je formovat u dětí kladný vztah
ke zvířatům a předat jim zábavnou formou informace o hospodářských a volně žijících
zvířatech. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem
zemědělství.
V polovině listopadu proběhla v prostorách mateřské
školy pro rodiče a jejich děti „Prezentace hraček". Zástupci firmy seznámili zúčastněné s aktuální nabídkou v
tomto sortimentu a děti měly možnost vyzkoušet hračky
při hře.
Do naší MŠ také zavítaly studentky Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni, aby dětem vyprávěly příběh
s názvem "Jak se stolička nechtěla čistit" a zároveň je
naučily správné péči o jejich zoubky.
A co nás ještě čeká:
vystoupení dětí v KD při slavnostním zahájení adventu
mikulášská nadílka
nácvik programu na vánoční besídku
vánoční nadílka
Od poloviny ledna plánujeme účast ve vzdělávacím
programu "Polytechnika do MŠ a ZŠ". Tato aktivita
vznikla v rámci projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu) a je připravena pro celý kolektiv MŠ
- tzn. jak pro děti, tak pro paní učitelky. A se nám tedy
všechny plánované akce vydaří.
Te už nezbývá nic jiného než popřát všem krásné
Vánoce a v novém roce mnoho štěstí, zdraví, osobních
úspěchů a splněných přání.
Za kolektiv 1. mateřské školy
Martina Zárybnická, učitelka
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ZAHRADA PLNÁ STRAŠIDEL - PODZIMNÍ STRAŠENÍ 2019
24. října podruhé a společně připravili rodiče dětí
z březnických školek strašidelné odpoledne na školkové
zahradě. Na začátku dostaly děti mapku, podle které
putovaly mezi stanovišti jednotlivých nadpřirozených
bytostí. Na každé zastávce čekal odvážlivce úkol a za
jeho splnění razítko do kouzelné mapy. Se všemi razítky
musely děti sebrat svou odvahu a vypravit se ke staré
čarodějnici, která pro každého připravila odměnu. Děti
házely míčky drakovi do chřtánu, prošly hradem s krásnou bílou paní a bojovaly s rytířem, potkaly se s duchy
i vodníkem. V písku hledaly staré kosti, sahaly do krabice plné pavouků a tiskaly jedovaté houbičky. Na závěr
musely odolat a nenechat se svést čarovnými bludičkami. Pro odvážné malé i dospělé měly dvě čarodějnice kromě odměn připravené ještě občerstvení a teplé nápoje,
tak aby nikdo nechvátal domů a společně jsme si užili
jeden z posledních, teplých, podzimních večerů se zvláštní atmosférou.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům a zaměstnancům školek, kteří se do přípravy a organizace odpoledne
zapojili – pekli, vyráběli, strašili… Děkujeme také Podbrdskému muzeu v Rožmitále pod Třemšínem za bezplatné zapůjčení kostýmů. Děkujeme městu Březnice za pravidelnou roční podporu obou našich spolků.
Zuzana Klímová
a Pavlína Liebnerová, SRPŠ při 1. a 2.MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Florbal dívek IV. kategorie

Florbal chlapců IV. kategorie

Dne 7. listopadu se konalo okrskové kolo ve florbalu
dívek nejstarší kategorie. Příbramský okrsek byl rozdělený do dvou skupin, ze kterých měl postoupit vždy nejlepší tým do okresního finále. Naše děvčata se utkala
postupně se ZŠ Milín, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Školní a ZŠ
Jiráskovy sady. V prvním zápase se holky rozkoukávaly
a smolně s Milínem remizovaly 2:2. Prakticky celý zápas
se odehrával před brankou Milína, ale bohužel ne a ne
navýšit skóre a odskočit soupeřkám. Druhý zápas jsme
skvěle zvládli takticky a po výborném výkonu brankářky jsme zápas vyhráli 1:0. Třetí zápas se suverénkami
skupiny byl vyrovnaný až do konce. Konec zápasu už
děvčata neudržela s favoritkami krok a nakonec prohrála. V posledním zápase už bylo jasné, že první místo nezískáme, ale chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Vedli jsme
1:0, ale bohužel jsme opět prohráli. Celkově skončila
děvčata třetí ve skupině. Střelecky se prosadila P. Šoffrová 3x, 1x K. Šebelová a T. Krotká.
Naši školu reprezentovala tato děvčata: D. Benettová,
A. Dzhavlakh, A. Fiřtíková, T. Krotká, J. Sousedová,
K. Šebelová, P. Šoffrová, A. Tesková a A. Veselá.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Dne 13. listopadu se konalo okrskové kolo ve florbalu
chlapců 8. a 9. tříd. Okrsek Příbram byl rozdělen do
dvou skupin. Stejně jako u mladší kategorie postupoval
do okresního finále jen vítěz skupiny. V naší skupině
bylo dohromady šest týmů. S Březovými Horami jsme
remizovali 2:2. Se ZŠ Jiráskovy sady, pozdějšími vítězi
skupiny, jsme prohráli 2:3. Pak už jsme pouze vyhrávali, se ZŠ 28. října 5:3, ZŠ Bohutín 4:3 a ZŠ Jince 5:0.
V tabulce jsme skončili třetí za vítězi z Jiráskových sadů
a o skóre za "Březáky". Podle názorů soupeřů byl nejlepším gólmanem náš J. Sikora. Do sítě soupeřů se trefili
všichni naši hráči alespoň dvakrát. Střelecká listina vypadala takto: 5x M. Vitík a V. Kluk, 2x V. Kočovský,
O. Kubát, J. Vrátný a J. Veltruský.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Florbalový turnaj dívek III. kategorie

Florbal chlapců III. kategorie
Dne 12. listopadu se konalo okrskové kolo ve florbalu
chlapců 6. a 7. tříd. Ze dvou pětičlenných skupin postupoval vždy pouze vítěz do okresního finále. Postupně
jsme se utkali se ZŠ Bohutín (8:0), ZŠ Milín (6:5) a ZŠ
Jiráskovy sady (5:2). Do té doby byli naši borci a domácí favorizovaná ZŠ Školní bez ztráty bodu. Poslední
utkání mělo rozhodnout, kdo bude vítězem skupiny
a postoupí do dalšího kola. Byl to vyrovnaný zápas až
do posledních vteřin. Bohužel jsme utkání nakonec prohráli o jeden gól (2:3). Obsadili jsme tedy druhé nepostupové místo. Našimi střelci byli: 8x J. Mázdra, 5x
A. Špička, 4x L. Němec, 3x M. Doležal a 1x R. Vácha.
Naši školu reprezentovali: L. Vrátný, M. Doležal,
L. Hokr, J. Mázdra, L. Němec, A. Špička a R. Vácha.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Dne 6. listopadu se vydala skupina děvčat 6. a 7. tříd
na ZŠ Školní v Příbrami, kde se konal florbalový turnaj
III. kategorie dívek.
Turnaj probíhal systémem každý s každým. Děvčata se
utkala v zápasech s družstvy ostatních škol příbramské-

(pokračování na str. 24)
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Florbalový turnaj dívek III. kategorie
(dokončení ze str. 23)

ho okresu, mezi nimiž se se svými výkony rozhodně neztratila. Dívky skončily po mnoha zápasech na celkovém
6. místě. Do branky se postavila T. Svobodová, skvělé
výkony podala i ostatní děvčata. Velké poděkování
a pochvalu za reprezentaci školy zasluhují: A. Brňáková, K. Hrubá, M. Hrubá, N. Foltýnová, V. Poláková,
T. Nesvedová, G. Štěrbová.

Memoriál Bedřicha Šupčíka
v Mirovicích
Dne 23. října 2019 se konal na ZŠ a MŠ Mirovice Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu. Děti soutěžily v této
disciplíně na tyči a na laně. Naše základní škola zde
měla své zastoupení. O velkém množství skvělých šplhounů vypovídají tyto pěkné výsledky v jednotlivých
kategoriích.
V nejmladší kategorii ve šplhu na tyči si vybojoval
prvenství T. Janoušek, 2. místo obsadil D. Hampejs
stejně jako S. Hampejsová v kategorii dívek, T. Kořánová skončila na 3. místě. V II. kategorii získali 1. místa
V. Pekárek a A. Hejduková, 2. místo Š. Čipera, na
3. místě skončila N. Vojtechová.
III. kategorie sice 1. místo pro Březnici neobsadila, ale
opět jsme stáli na stupních vítězů. Ve šplhu na tyči
skončil na 2. místě J. Mázdra, na 3. místě F. Máša. Honzovi se dařilo i na laně, a i v této disciplíně získal
2. místo.
V nejstarší kategorii zvítězil na tyči V. Koňas, 2. místo
získala K. Kostková, která na laně zvítězila ve své kategorii. V kategorii chlapců skončil na 2. místě O. Kubát.
Absolutní vítězství v disciplínách si odvezli V. Koňas,
A. Hejduková a K. Kostková. Naši školu dále reprezentovali: N. Foltýnová, B. Márová, N. Motejzíková,
A. Sussmilichová, A. Pešková, N. Vlčková a M. Vitík.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

události, i tak se jim na základě vyprávění podařilo vystihnout v jejich kresbách strhující atmosféru tohoto
období dějin naší země. Na obrázky do prostorů městské
knihovny se přišli podívat společně s dětmi i jejich pyšní
rodiče, ředitel ZŠ Březnice pan Miroslav Bělka a hlavně
iniciátorka celé minivýstavy paní učitelka Petra Ottová,
která v této třídě učí výtvarnou výchovu. Všichni jsme
společně zavzpomínali na listopadové revoluční období
roku 1989 a společně s dětmi si prohlédli jejich vydařené práce. Všem, kteří se přišli také podívat, moc děkujeme za podporu a všem čtenářům Březnických novin přejeme krásný adventní čas.
Za 8.B Jana Doulová, třídní učitelka

Za vyučující TV Mgr. Iva Ceradská

Člověk se člověkem nerodí,
nýbrž se jím postupně stává.

Výstava k 30. výročí sametové
revoluce
Slovo svoboda se v listopadu v naší zemi skloňovalo ve
všech pádech. I žáci 8.B se během vyučování dozvídali
další skutečnosti a informace spojené s datem 17. listopadu. Přestože od sametové revoluce uběhlo již 30 let,
a tedy nikdo z dětí nemohl být přímým pamětníkem této

Děkuji proto všem zaměstnancům školy, jejímu zřizovateli, partnerům a přátelům za přízeň a projevy podpory
v oblasti výchovy a vzdělávání. Ocenit a poděkovat chci
tímto také všem, kteří v průběhu roku neváhali podat
obětavě pomocnou ruku a nezištně konat ve prospěch
druhých.
Žákům přeji hezké prázdniny plné radosti a splněných
přání. Milé děti, nezapomeňte poděkovat svým rodičům
a svým blízkým za péči, v případě nejstarších se podělte
o radost, úsměv a společný čas.
Všem dospělým obyvatelům našeho krásného města
a jeho okolí přeji veselé Vánoce, příležitost zpomalit
a užít si chvíle klidu a sdílené pohody.
KÉŽ NÁS A NAŠE BLÍZKÉ PROVÁZÍ ZDRAVÍ,
SLUŠNOST, LÁSKA, VÍRA A ŠTĚSTÍ.
Mgr. Miroslav Bělka, ředitel školy
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KDE JSME SI POTĚŽKALI ZLATOU CIHLU?
JAKÁ MINCE MÁ HODNOTU 100 MILONŮ KORUN?
Jsme žáci a žákyně 4. ročníku
střední odborné školy v Březnici,
maturitních oborů agropodnikání, informační technologie a sociální činnost, a odpovědi na výše
uvedené otázky již víme. V rámci
předmětu ekonomika jsme totiž
navštívili velmi zajímavé expozice České národní banky v Praze.
Nejprve jsme zhlédli 2 krátké filmy týkající se historie ČNB a
vývoje peněz. Poté jsme zavítali
do trezoru ČNB, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vývoji peněz, ochranných prvcích
bankovek, výrobě mincí a bankovek, padělání bankovek apod. Asi
nejvíce nás zaujala pamětní zlatá
mince vyrobená k 100. výročí
české koruny. Obří mince má
hodnotu sto milionů korun, váží
130 kg, má průměr 53 cm a je
opravdu nádherná. Také jsme
soutěžili, hlavní výhrou byl lisovaný váleček poškozených bankovek. Sice s ním nikde
nezaplatíme, ale jen tak někdo ho nemá! Co myslíte kam byste odnesli kufr takových zlatých cihel? My už to
víme, protože jsme si mohli jednu potěžkat a porovnat
její hmotnost se stejně velkými cihlami z jiných materi-

álů. Exkurze byla velmi zajímavá, vřele ji všem doporučujeme.
Žáci a žákyně 4. ročníku
Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
Březnice

STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE POMÁHALY
NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM LIDEM
Už se na naší škole stalo tradicí, že se studenti oboru
sociální činnost zapojují v průběhu školního roku do
dvou celorepublikových veřejných sbírek. Jednak podpoří dobrou věc a také si vyzkoušejí, jak lehké či obtížné
je oslovit veřejnost a získat finanční prostředky na pomoc potřebným lidem.
Studentky 2. AS – Kristýna Dolejšová, Eliška Havelková, Aneta Jašková, Adéla Kulhánková a Kateřina Sochorová – se zapojily do sbírky Bílá pastelka, kterou
pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s Tyfloservisem
a TyfloCentrem. Dívky prodávaly bílé pastelky (symbol
světa nevidomých) za minimální příspěvek 20 Kč nejen
na naší škole, ale i na zdejší základní škole a dále pak
v březnických a příbramských ulicích. Podařilo se jim
vybrat částku 3.666 Kč.
Výtěžek sbírky pomůže klientům oblastní pobočky
SONS v Příbrami. Finance mohou být využity například
na výuku prostorové orientace a nákup kompenzačních
pomůcek pro zrakově postižené nebo na výcvik vodicích
psů.
Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly, ale také Vám, dárcům, kteří jste přispěli.
Mgr. Jana Horníková
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AGROPODNIKATELÉ SOŠ BŘEZNICE NAVŠTÍVILI
BUVOLÍ FARMU V OHAŘI
Na začátku listopadu jsem společně se svou třídou
(3. AS) a se 4. AV oboru agropodnikání navštívila ekologickou buvolí farmu. Majitelé farmy nám sdělili mnoho
informací o svém životě a o tom, jak to chodí v ekologickém zemědělství. Majitel farmy je Angličan a mluvil
s námi jen anglicky, takže jsme si procvičili dokonce
i angličtinu. Jejich farma je jediná v České republice,
která se zabývá chovem buvolů pro mléčnou produkci.
Domnívám se, že za to může nižší dojivost než je u krav,
nicméně jejich mléko je lahodné a obsahuje více bílkovin. Dovolili nám i pohrát si s malým buvolem, z čehož
jsem měla velkou radost. Moc se mi líbilo, jak oba manželé mají s buvoly krásný vztah a zachází s nimi citlivě.
Také jsem moc ráda, že myslí na přírodu, plánují dopředu, uplatňují to, co se dozvěděli v cizině, a snaží se
vše zlepšovat. Navštívili jsme i jejich sýrárnu, kde jsme
mohli nejen ochutnat, ale i nakoupit buvolí mléčné produkty. Já jsem ochutnala a všechno bylo výborné. Z celé
exkurze jsem měla dobrý pocit. Myslím, že práce na ekologické farmě je opravdu náročná. A bylo příjemné vidět,
že zemědělství může být šetrné k přírodě a laskavé
ke zvířatům.

Erika Maradová, žákyně 3. ročníku
oboru agropodnikání SOŠ Březnice

ŽLUTÉ KROKUSY VE TVARU DAVIDOVY HVĚZDY
V letošním roce se naše škola, VOŠ a SOŠ Březnice,
zapojila do projektu Nadace Holocaust Education Trust
Ireland (HETI). Jeho cílem je vzpomínka na děti, které
zahynuly během holokaustu, a uctění jejich památky.
Aktivita spočívá ve vysázení žlutých krokusů, které
mají znázorňovat Davidovu hvězdu. Dlouho jsme přemýšleli o vhodném umístění v areálu školy. Pak jsme si
mezi sebe rozdělili cibulky a sázeli je do tvaru hvězdy.
Během práce jsme diskutovali o tom, co každý z nás
o holokaustu ví. Přitom jsme si uvědomili, jak důležitá
je tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní stav nebo náboženské vyznání.
Jak se nám dílo podařilo, se dozvíme až na jaře, ale
věříme, že nám krokusy vykvetou.
Při dnech otevřených dveří 6. 12. 2019 (8.00 – 16.00 hod.)
a 7. 12. 2019 (9.00 – 11.00 hod.) rádi ukážeme i Vám
nejen místo, kam jsme krokusy zasadili, ale i vše co ve
škole děláme. Žáci 2. ročníku, oboru agropodnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro uchazeče o studium
na Střední odborné škole Březnice
AGROPODNIKÁNÍ | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | SOCIÁLNÍ ČINNOST
v
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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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Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb

si vás dovoluje pozvat na

ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ
spojené s prodejní vánoční
výstavou

v úterý 17. 12. 2019
od 10.00 hodin
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Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v úterý 10. prosince 2019
od 17.30 hodin
Galerie Ludvíka Kuby
v bývalé jezuitské koleji
Spoluúčinkují:
Libuše Fořtová a Klára Polívková (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky
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Sbor sv. Ignáce Březnice z. s.
děkuje městu Březnice
za finanční dar na naši činnost
pro uplynulý rok 2019.
Děkujeme také za skvělou
spolupráci s odborem kultury
a podporu při realizaci
společných koncertů i akcí.
Sbor sv. Ignáce Březnice z. s.

BRDS
Březnický a rožmitálský divadelní spolek o letošních
Vánocích sehraje opět představení Brdský večer vánoční, tentokrát ovšem na venkovních štacích. 21. prosince
od 19 h v Salesiánském divadle v Praze a o týden později 28. prosince od 19 h na zájezdu ve Spolkovém domě
v Ratíškovicích na Moravě. BRDS tím načne již svou
dvacátou šestou divadelní sezónu. Ta jubilejní dvacátá
pátá byla a je ze strany našeho spolku opravdu plodná.
Hráli jsme představení Dámská šatna, které mělo premiéru v listopadu 2018, během celého letošní roku, a to jak
na domácích scénách, tak i na zájezdech. 17. listopadu
měla v SC v Rožmitálu pod Třemšínem premiéru politická hra Bubliny autora a režiséra Miloslava Pešty. Představení mělo v den výročí 30 let od sametové revoluce
své kouzlo a vyvrcholily jím oslavy tohoto výročí v Rožmitálu. Bylo dojemné a humorné zároveň, vedlo k zamyšlení, představilo v nadsázce různé verze budoucnosti, které nás mohou čekat, vyzývalo k pochopení a toleranci. Alespoň tedy na mne tak působilo. Je totiž prav-

Příspěvky do Březnických novin

děpodobné, že jsme z něj každý odešli s pocity různými.
Jednotlivé scény opět skvěle propojilo spřátelené hudební uskupení Břehule. Ani březničtí diváci o tuto hru samozřejmě nepřijdou, je ovšem naplánována na 24. listopadu, což je po uzávěrce tohoto čísla Březnických novin.
Chce to velkou dávku odvahy pustit se dva měsíce před
premiérou do zkoušení autorského kusu, a to zejména
z toho důvodu, že asi tak šest týdnů předem musíte hru
prezentovat v tisku. Pak už není cesty zpět a začíná
adrenalinové dobrodružství. Našim kolegům, kteří
do tohoto projektu šli, patří velký obdiv a dík za odvedenou práci, autorovi především. V příštím roce bychom
rádi pokračovali s hraním Dámské šatny, rádi bychom
nastudovali hru novou, kterou již má režisér Robert
Barták s pánskou sekcí BRDS částečně rozpracovanou
a také bychom pro Vás rádi napsali, nazkoušeli a sehráli nové vánoční představení. Úspěšný rok 2020 plný kulturních zážitků a pevné zdraví Vám přejí divadelníci.
Jan Liebner

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 noviny@breznice.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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Spolek Kulturní Gang Březnice aktivně působí ve městě již
několik let a také v roce 2019
uspořádal spoustou akcí. Jednalo se např. o Blešák u řeky, Březnické gulášování, Bigbeatovou
noc, Filmovar, Rockfest, Listopadový underground či závody na kolech pro děti i rodiče. Aktivně také spolupracujeme s odborem kultury, např.
při organizaci Masopustu a na prosinec společně
chystáme oblíbenou akci Čertovské hrátky. Snažíme se také stále svépomocně zdokonalovat prostředí areálu „staré kluziště“, které se díky dobrovolné práci lidí ze spolku změnilo v příjemné místo
setkávání a stalo se již téměř neodmyslitelnou
součástí života v lokalitě u řeky.
Děkujeme tímto městu Březnice za příspěvek poskytnutý na spolufinancování naší činnosti.
Rovněž tak děkujeme za finanční příspěvek Nadačnímu fondu pro Březnici a dalším soukromým firmám, které přispěly na naše projekty v oblasti kultury.
Díky poskytnutým prostředkům jsme mohli dofinancovat a zorganizovat takové akce, které by v nabídce moderně fungujícího města neměly chybět. Doplnili jsme
tak celkovou možnost kulturního a společenského „vyžití“ pro místní obyvatele.
Super velké poděkování však patří našim členům, příznivcům i rodinným příslušníkům, kteří
vydatně a nezištně ve svém volném čase pomáhali
při všech aktivitách v uplynulém roce. Jejich práce si velmi vážíme.
Těšíme se na setkání v roce 2020!
spolek Kulturní Gang Březnice

SPOLKY

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BŘEZNICE
Je to již 9 let, kdy napadlo partu kluků zabývající se
airsoftem a paintballem, že založí společnou skupinu pod
názvem Základna airsoftu, paintballu Březnice. V té
době to bylo snad první občanské sdružení tohoto druhu, které si kladlo za cíl dostat do podvědomí spoluobčanů tyto dva podobné sporty a provést osvětu těmto (v té
době) nepříliš známým koníčkům. Také jsme chtěli přivést do našich týmů nové lidi a rozšířit tak své řady.
Během krátké doby se od našeho sdružení odpojila větev
paintballu a přejmenovali jsme se na Základnu airsoftu
Březnice. Během několika let se nám podařilo pomalu
plnit již zmiňované cíle a být součástí tradičních akcí
v Březnici, tak i v jejím okolí. To vše se nám dařilo díky
naší píli a zapálenosti členů do jednotlivých programů
spolku. Vše by bylo mnohem těžší, kdyby nás naše město Březnice nepodporovalo. Za těch 9 let fungování spolku jsme velice vděční za veškerou podporu, kterou nám
město poskytlo, především tu finanční, kterou jsme dostali i v letošním roce. Slovy všech Žoldáků z Březnice
Vám DĚKUJEME! Věříme, že naše spolupráce bude fungovat i nadále, kdy budeme moct poskytnout pomoc
např. u tradičního Běhu Rožmitál-Březnice, zkrášlit na
Den Země opět břehy naší řeky Vlčavy nebo i předvést
kousek z našeho koníčku airsoftu na Dni dětí, který
jsme před mnoha lety začali pořádat v zámecké oboře.
Velký dík patří i těm spoluobčanům, kteří naše akce
podporují a aktivně se účastní.
Co přinese ten příští – jubilejní 10. rok fungování spolku? Věříme, že bude určitě aktivnější než ten letošní,
kdy plánujeme několik nových akcí. Doufáme, že budeme mít více volného času, který nám v posledních měsících díky zaměstnání a studiu moc nezbýval. Ale i tak se
snažíme aktivně prožít poslední měsíce tohoto roku.
Na konec bychom také chtěli všem našim spoluobčanům popřát krásné prožití Vánoc a mnoho štěstí do
roku 2020, v kterém se budeme těšit na společné setkání.
Mgr. František Pinkava
Předseda spolku Základna airsoftu Březnice z.s.

Obec Baráčníků
„Bozeň“ Březnice
děkuje
městu Březnice
za finanční podporu
na činnost obce.
Díky ní můžeme zajistit
činnost obce a pořídit kroje.
Rychtář J. Bimr
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám hezké svátky,
bohatého Ježíška
a šastný nový rok 2020.
Vaše březnická TRIKOLÓRA
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„Dobrovolník netvoří peníze, ale zvyšuje hodnotu nemocnice.“
Motto Volunteer Center - MAYO Hospital Scottsdale, Arizona
Dobrý den,
předvánoční čas, jako doba zjitřené potřeby blízkosti
druhého člověka, je další příležitostí pro dar lidství
tomu, kdo musí trávit své dny na nemocničním lůžku.
Čím je dobrovolnictví v nemocnici jiné než v domově
seniorů? Jaká jsou zde pravidla? V rámci režimu jednotlivých oddělení ne všude stejná, v obecné rovině je možné dozvědět se více v řádcích níže.
Dobrovolnický program v nemocnici je příkladem tvůrčí týmové spolupráce, jejímž základem je náročná práce
s lidským potenciálem, na citlivém poli lidské nemoci,
v jasně definovaném systému nemocniční péče.
Posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolník jako společník – člověk, přicházející
ze „zdravého světa“, může pomoci překlenout náročné
chvíle v nemocnici a přispět k lepšímu průběhu a efektivitě léčby. Dobrovolník krátí pacientovi dlouhou chvíli,
nabízí čas jen pro něj - povídání, čtení, hru, procházku…
Hlavní zásadou je vytvoření fungujícího systému dobrovolnické pomoci tak, aby vhodným způsobem doplňoval práci odborného personálu tam, kde je to možné,
a aby nenarušoval léčebný režim a provoz nemocnice.
Dobrovolník nesupluje činnost zdravotnického personálu, nenahlíží pacientovi do zdravotních záznamů, není
mediátorem, poradcem ani terapeutem. Dobrovolník
v nemocnici může být pravidelným návštěvníkem jednoho pacienta, může být tím, kdo jednou za čas přichystá
pro celé oddělení společnou aktivitu (beseda, hudební
odpoledne…), může být i příležitostným pomocníkem při

„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.

jednorázových akcích nemocnice (koncert pro pacienty –
pomoc při odchodu a příchodu do společenské místnosti…).
Možností je spoustu, vždy záleží na dohodě s koordinátorem dobrovolníků, jež je tím, kdo jejich činnost řídí,
stará se o bezpečný chod dobrovolnického programu a je
prostředníkem mezi všemi zúčastněnými stranami.
Vážení čtenáři, přeji nám všem příjemné vánoční svátky
a v novém roce co nejvíce dobrého, lásku, zdraví, radost
a každý den alespoň jeden důvod k úsměvu.
Petra Michvocíková
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ZPRÁVY Z BŘEZNICKÉHO KLUBU SENIORŮ
– Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.
V tuto chvíli jsme ve fázi závěrečných oprav a úprav
bývalých obchodních prostor, které jsme si pronajali od
Pramene CZ a.s. a měníme je na příjemné klubové prostředí.
Není to úplně lehký úkol. Březnický klub seniorů trochu připomíná piplání nedonošeného miminka, které si
všichni moc přáli, těší se na něj, ale péče o něj, než se
dostane „z nejhoršího“, je náročná. Proto si velmi vážíme každé podané pomocné ruky, přímé pomoci laskavých
řemeslníků i finanční podpory města Březnice a obce
Chrást. Za vyjádřenou důvěru děkujeme.
Finanční rozpočet se
snažíme držet na minimálních nákladech, přesto
však není možné mít jej
nulový.
Proto se i na Vás, čtenáře Březnických novin, občany Březnice a obcí mikroregionu, obracíme s žádostí o drobnou peněžitou
podporu, z důvodu nezbytnosti placení nájemného
a vybavení vnitřních prostor klubu tak, aby se
v něm všichni, pro které je
budován, cítili co nejlépe.
Nevíme v tuto chvíli
přesně lednový den, který
bude tím prvním otevíracím, dozvíte se včas, ale
víme, že již v lednu jste
všichni zváni na několik
odpoledních programů –
viz informační letáky
v Březnických novinách.
Vážení čtenáři, přeji Vám
všem jménem svým i celého Dobročinného spolku
Sv. Máří Magdalény příjemné prožití Svátků vánočních a v novém roce
pevné zdraví, co nejvíce
usměvavých dnů.
Těšíme se na setkání
s Vámi v Březnickém klubu seniorů, věříme, že
bude místem laskavých setkávání a sdílení volného
času mnohých z nás.
Petra Michvocíková
předsedkyně
Dobročinného spolku
Sv. Máří Magdalény z. s.

Pro více informací můžete navštívit naše webové
stránky:
https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.
webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní
účet je: 5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
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VERNISÁŽ OBRÁZKŮ
POOD (POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ)
spojená s BESEDOU na téma:

POŽÁRNÍ OCHRANA A SENIOŘI SE SVÁŤOU KOŇASEM
V NEDĚLI 12. LEDNA 2020 OD 14.00 HOD.
V BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ
JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT TÉMATICKÉ OBRÁZKY DĚTÍ A POSLECHNOUT
ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU.
Výstava potrvá do 30. ledna 2020 a bude ke zhlédnutí v době provozu Březnického klubu seniorů.
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. Č. 731 554 974 ČI NA MAILU petramatysova21@seznam.cz

„POLOVINA Z TOHO CO SNÍME, UDRŽUJE NAŽIVU NÁS, DRUHÁ POLOVINA LÉKAŘE“
staroegyptské přísloví

ODPOLEDNÍ POVÍDÁNÍ S NUTRIČNÍ SPECIALISTKOU
MGR. BLANKOU ČEŠKOVOU
V BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ 15. LEDNA 2020 OD 15.00 HOD.
• Limituje Vás dieta, rádi byste si ji bezpečně zpestřili?
• Nevíte, zda Vaše léky snesou kombinaci některých potravin?
• Máte pocit, že jíte jenom proto, že se to musí?
• Trápí Vás nesnášenlivost určitých potravin?
• Jste po léčbě onemocnění či chirurgickém zákroku a nevíte si rady s jídelníčkem?
• Nemáte dost informací ohledně možností stravování při určitém onemocnění?
• Máte problém s nadváhou? Jak může nadváha škodit zdraví?
• Chcete se zeptat na cokoli z oblasti stravování seniorů a lidí se zdravotním handicapem?
JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU A ZEPTEJTE SE NA VŠE,
CO VÁS V OBLASTI VÝŽIVY ZAJÍMÁ.
PŘIJĎTE VČAS, KAPACITA KLUBU JE OMEZENÁ. PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ NA TEL. Č. 731 554 974
ČI NA MAILU petramatysova21@seznam.cz . JE MOŽNÉ SI ZAMLUVIT MÍSTO.

„Ozvěna je ekologická pomůcka pro sklerotiky.“

Zdeňka Ortová, spisovatelka

BESEDA O KOMPENZAČNÍCH
A REHABILITAČNÍCH POMŮCKÁCH
S MARCELOU KRYSKI (DMA)
v ÚTERÝ 28. ledna 2020 OD 13.00 HOD.
v BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ
• Máte kompenzační, rehabilitační pomůcku a nejste si jisti jejím správným
použitím a údržbou?
• Víte o změně v úhradách těchto pomůcek od prosince 2019?
• Jste dostatečně a srozumitelně informováni o možnostech pořízení či zapůjčení kompenzační pomůcky?
• Trpíte inkontinencí a nevíte, která hygienická potřeba by Vám nejvíce vyhovovala? Využíváte možnosti
příspěvku pojiš ovny? Tušíte, kam se obrátit pro vzorky zdarma?
• Pečujete o blízkého člověka, sháníte vybavení pokoje, lůžka a další pomůcky? Víte, kde si je můžete
zapůjčit, nechat opravit, pořídit nové?
JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU A ZEPTEJTE SE NA VŠE,
CO VÁS Z TÉTO OBLASTI ZAJÍMÁ. KROMĚ OBECNÝCH INFORMACÍ BUDE SOUČÁSTÍ BESEDY
I PRAKTICKÁ UKÁZKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK K OSOBNÍ HYGIENĚ, CHŮZI, SEBEOBSLUZE
A JEJICH POUŽÍVÁNÍ VČETNĚ MOŽNOSTI OSOBNÍHO VYZKOUŠENÍ.
PŘIJĎTE VČAS, KAPACITA KLUBU JE OMEZENÁ. PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ NA TEL. Č. 731 554 974
ČI NA MAILU petramatysova21@seznam.cz JE MOŽNÉ SI ZAMLUVIT MÍSTO.
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Kéž Vás o letošních Vánocích
naplní pokoj a radost, kterou přináší
Ježíš všude tam, kam jsme ochotní
jej přijmout – i kdyby to měla být
třeba „jen“ stáj!
Požehnaný
nový rok 2020 přeje
P. Jozef Gumenický
administrátor farnosti

12/2019
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019
Březnice
Datum

Čas mše sv.

Neděle 22. 12.
Úterý 24. 12.
Středa 25. 12.
Neděle 29. 12.
Úterý 31. 12.

9.30
22.00
9.30
9.30

4. neděle adventní
Štědrý den „Půlnoční“
Boží hod
Svátek Sv. Rodiny
Silvestr
Otevřený kostel od 21
Středa 1. 1. 2020 Nový rok
Neděle 5. 1. 2020 Zjevení Páně

hod.
hod.
hod.
hod.

do 22 hod.
9.30 hod.
9.30 hod.

https://farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE

SETKÁNÍ U JESLIČEK
pro děti i dospělé

ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 15 hodin
v kostele sv. Ignáce v Březnici.
VŠICHNI JSTE
SRDEČNĚ ZVÁNI!

Přijte s námi zazpívat
Ježíškovi v jesličkách

12/2019
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SETKÁNÍ PO LETECH „NA SLADKO“
Ano, přesně tak nějak jsem chtěla pojmout setkání s některými z Vás,
které jsem ráda potkávala v době, kdy jsem v Březnici pracovala jako ředitelka Městského kulturního zařízení.
Autogramiáda knihy „Sladká inspirace – O Kapku lepší sladkosti
Marzicake“ se opravdu vydařila. To ale především díky Vám, kteří jste
v sobotu 16. listopadu přišli. Skvělou atmosféru vytvořil kamarád JUDr.
Pavel Švarc a úžasná sopranistka ND MgA. Eliška Gattringerová. Jejich
vystoupení určitě zůstane v paměti nejen mně. Chvíli mi bylo do smíchu,
chvíli jsem zadržovala slzy. Děkuji za přítomnost i řediteli nadace Kapka naděje Janu Fischerovi, MLitt, který všechny seznámil se současnou aktivitou nadace. Následně převzal od místní občanky města Březnice, paní Šnajdrové nádhernou ručně vyrobenou loutku, která bude mít své místo na dětském onkologickém oddělení v Motole.
Pak už následovala autogramiáda knihy a ochutnávka různých sladkostí.
A že chutnalo, bylo poznat podle prázdných stojanů a talířů.
Děkuji všem za úžasné květiny a dárky. Děkuji především však za to,
že jste si v dnešní uspěchané době našli čas nejen na setkání se mnou, ale
zakoupili knihu a tím podpořili tuto charitativní akci na podporu dětských
onkologických pacientů a jejich rodin. Moc si toho vážím.
Fotografie z autogramiády, ale i ze křtu knihy z Prahy a další informace ke knize získáte na www.marzicake.cz
Mgr. Dana Tuháčková

Technická akademie dětí a mládeže, z.s.
9. května 555, 262 72 Březnice
www.techak.cz | e-mail: info@techak.cz
Vážení spoluobčané. Již tři měsíce svítí logo TECHAKu
na budově bývalé školky a v jejích prostorách se pravidelně setkává s našimi lektory na kroužcích několik desítek dětí. A to nejen během pracovního týdne, ale dokonce i na dopoledních akcích v sobotu. Snažíme se pro
děti v regionu být stále technologicky v popředí a do
dalšího kalendářního roku plánujeme další novinky
a překvapení v podobě nového technického vybavení.
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za přízeň
a popřáli všem krásný adventní čas a pevné zdraví do
dalšího roku.
Za TECHAK
Tomáš Doul a Radek Vrňák

přehled akcí v prosinci 2019
sobota 7. prosince od 9.00 hod.
– Robotika a soutěže
na Mikulášskou sobotu
Sobota plná soutěží o sladké ceny!
Stavte z Lega, soutěžte a mlsejte
☺.
Budeme si stavět z Lega nebo Dupla, používat stavebnici Boffin
a pod vedením lektora programovat Ozoboty kreslením na papír či
tablet.
Občerstvení zajištěno.
Vhodné pro děti od 5 do 16 let.

pondělí 30. prosince
od 9.00 hod.
– Silvestrovské hraní
Už se doma nudíte? Přijdou vám
zimní prázdniny dlouhé? Už máte
všechny hračky vyzkoušené? Tak

vezměte kamarády a přij te do TECHAKU dělat co Vás
baví. K dispozici budete mít 3D tiskárny, Ozoboty,
LEGO, Minecraft a mnoho dalšího.
Dopoledne plné her, soutěží a zábavy.
Vhodné pro děti od 5 do 16 let.
Sledujte naše webové stránky www.techak.cz, kde
najdete nejnovější informace a přehled všech plánovaných akcí.
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INFORMACE O ZAJÍMAVÉ KNIZE od vnučky Jana Palffyho
Název: Doma je všude
Autorka: Barbara Coudenhove – Kalergi
Kniha vyšla poprvé v nakladatelství Paul Zsolnay Verlag ve Vídni v roce 2013.
Překlad Adély Langhamerové v roce 2019 v nakladatelství Vyšehrad.
Autorka knihy, Barbara Coudenhove – Kalergi se narodila v roce 1932 v Praze. Je vnučkou Jana Palffyho,
který vlastnil do roku 1945 zámek v Březnici. Po ukončení 2. světové války musela rodina svůj domov a vlast
opustit. Pro Barbaru, pražské dítě, bylo Rakousko cizina. Začátky byly pro rodinu těžké, ale postupně zde nacházeli nový domov. U Barbary se začne rozvíjet rakouský patriotismus a Vídeň se stane jejím městem, brzy
milovaným, jako nezapomenutelná Praha. Podlehla
i kouzlu rakouského venkova. Studuje, cestuje a noviny
ji zveřejní pár kratších textů. Stává se reportérkou rakouské televizní a rozhlasové stanice ORF pro střední
a východní Evropu. Zúčastní se zásadních událostí regionu. Referovala o situaci v Ma arsku v roce 1956, zažila Pražské jaro v roce 1968, byla u vzniku nezávislých
odborů v roce 1980 v Gdaňsku i při pádu Berlínské zdi
v roce 1989. Putovala po stopách válečných konfliktů
v bývalé Jugoslávii i po zaniklých židovských obcích
v Haliči. U nás prožila Sametovou revoluci. Václav Havel ji v roce 2001 udělil řád TGM IV. třídy za podporu
demokracie a lidských práv.
V knize Doma je všude popisuje paní Barbara vlastní
osud, osudy svojí rodiny a dějinné události, kterých byla

svědkem. Dne 7. října 2019 se konala v Knihovně Václava Havla v Praze beseda s autorkou. Paní Barbara mluví česky a navzdory pokročilému věku stále publikuje.
Besedy se účastnila řada významných hostů. Například
Karel Schwarzenberg ji hodnotí jako jednu z nejvýznamnějších novinářek nejen díky přirozenému talentu
ke psaní, ale i díky mimořádným zkušenostem.
Jiřina Šiklová říká „Barbara Coudenhove – Kalergi
udělala pro tuhle zemi strašně moc…“
Z Březnice přijel na besedu ředitel zámku Ing. Robert
Barták s přáteli a rodina Štefanova, která udržuje s rodinou paní Barbary letitý kontakt.
Kniha je na trhu, přečtěte si ji.
Ing. Juliana Žáková

Krásné Vánoce
a šastný rok 2020
přeje
SK Březnice 1918,
z. s.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Vážení čtenáři kvapem se nám blíží nejkrásnější svátky v roce, a to Vánoce. Chtěl bych Vám popřát bohatého
ježíška, klidnou domácí pohodu a do nového roku pevné
zdraví. Dále bych Vás chtěl poprosit o pozornost při zapalování adventního věnce a dalších předmětů s otevřeným ohněm, vždy mějte tyto předměty pod kontrolou
a na nehořlavé podložce. Případný nežádoucí oheň se
šíří velice rychle, a i my hasiči, kteří jsme připraveni
365 dní v roce, tedy i na Vánoce, raději trávíme vánoční
svátky doma s rodinou.
JSDHO Březnice

Zimní soutěž Svaté Pole
Jedna z posledních soutěží letošního roku se konala
v obci Svaté Pole, a to zimní soutěž. Je to ta samá soutěž,
která se konala v sobotu 23. 11. v Příbrami, ale byla to
součást celoroční soutěže Plamen. Ve Svatém Poli se dětem dařilo a jejich úspěchy jsem přes SMS dostával do
Přibyslavi, kde jsem byl na školení vedoucích. Myslím
si, že tento listopadový víkend byl pro náš kolektiv velkým přínosem a budeme si přát i v novém roce pokračovat ve zkvalitňování jak mladých hasičů, tak vedoucích.

Školení vedoucích I. stupně Přibyslav
V sobotu 16. 11. 2019 se do Přibyslavi sjelo 26 zájemců o kvalifikaci Vedoucí I. stupeň. Celkem 10 žen a 16
mužů, 14 z 26 si svou odbornost přijelo obnovit a 12 získat. Celé dopoledne bylo pod taktovkou Martiny Crhákové – infoblok aneb co nového v SH ČMS (projekty,
spolupráce, soutěže, …), hry, nápady a náměty.
Odpoledne bylo v patronaci Milana Hoffmanna a Vlastimila Nevařila a téma „Využití současných technologií
pro práci vedoucího“. Po večeři si ještě účastníci mohli
vyzkoušet pod vedením Julie Burdychové řadu výtvarných technik.

Nedělní dopoledne bylo v duchu
testíků, aneb hra školení jinak.
Na závěr kurzu na nás vedoucí čekalo to, z čeho řada z nás má velký
strach… test o 100 otázkách a ústní zkouška.
Nakonec jsme všichni zkoušku zdárně udělali a rozjeli
se do svých domovů.

Dobrovolné jednotky z Rožmitálska nacvičovaly plnění bambi vaku
Výcviku se zúčastnilo celkem 80 členů z 15 jednotek
sboru dobrovolných hasičů okolních obcí. Organizátorem výcviku byl územní odbor Příbram HZS Středočeského kraje, tříčlennou posádku Letecké služby Policie
ČR doplnili dva letečtí záchranáři z HZS hlavního města
Prahy.
Výcvik byl zaměřen zejména na techniku plnění bambi
vaku speciálními proudnicemi. Cvičící byli rozděleni do
pětičlenných družstev, kde byl vždy určen velitel. Ten
má na starosti zajištění vypouštěcího ventilu a stabilitu
vaku před usazením proudnic. Ostatní čtyři členové jsou
ve dvojicích u plnících proudnic, kdy jeden směřuje plnící trysku do vaku a druhý podle povelů velitele ovládá
uzavírací páku proudnice. Jelikož jde o velmi specifický
druh zásahu, je důležitá souhra jednotlivých členů a častá
perioda nácviků této činnosti.
Další částí výcviku bylo vytvoření plnícího stanoviště.
Jednou z variant, kterou si dobrovolní hasiči vyzkoušeli
na závěr společného cvičení, bylo vytvoření čerpacího
stanoviště ze zatopeného suterénu jednoho z objektů
s následnou dálkovou dopravou vody hadicemi.

Požáry adventních věnců
Než zapálíme svíčky na adventním věnci, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou spojená s používáním otevřeného ohně doma. Domácnosti jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše
je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry
v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří
a mohou způsobit značné materiální škody.
V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky na adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi
snadno – na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich
zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí
chvojí, od kterého se vznítí ubrus, nábytek a zařízení bytu.
Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:
• Velkou pozornost věnujte tomu, jaký adventní věnec kupujete. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu –
např. pilin, hoblin, plastů. Na trhu se objevují adventní věnce,
které jsou vyrobeny například ze suchých dřevěných pilin, na
nichž jsou bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit
požár. Problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.
• Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené
např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, nebo
brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální
adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří
dlouho.
• Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na
cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící
svíčky s podkladem (např. s chvojím adventního věnce). V této
(pokračování na str. 38)
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Požáry adventních věnců
(dokončení ze str. 37)

souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace
a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že věnec vzplane, je velké.
• Svíčky umís ujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku
nebo skříň, nebo oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.
• Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo
její převrácení.
• Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé
a snadno chytnou.
• Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou
hořící svíčku převrhnout.
• Zapálené svíčky, a již umístěné na adventních věncích nebo
jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Co dělat v případě požáru?
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde
k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit
požár zlikvidovat vlastními silami, což platí pro osoby starší
patnácti let (mladším doporučujeme urychleně informovat dospělé osoby). V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit za
použití hasicího spreje, přenosného hasicího přístroje nebo improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami
nebo jinými silnějšími textiliemi případně vodou (pozor však
na elektrické přístroje či věci napojené do zdroje elektrického
proudu). V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případné nežádoucí zahoření uhasit za každou cenu sami. Každý
požár by měl být nahlášen na tísňovou linku 150 nebo 112,
z důvodu následné kontroly hasičů a vyloučení skrytého šíření
požáru v domácnosti (například pomocí termokamery).
Autor HZS ČR

Pyrotechnika
K novoročním oslavám obvykle patří i zábavní pyrotechnika.
Podceňování manipulace a bezpečnostních zásad vede k nepříjemným zraněním, někdy i ke smrtelným úrazům. Nejrizikovější je v tomto směru domácí výroba pyrotechniky se špatným
odhadem reakcí chemických prvků. Doporučujeme proto kupovat pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním z hlediska bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Dobré je
pamatovat i na fyzikální zákony. Kinetická energie některých
vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka.
Kategorie zábavní pyrotechniky:
• Do kategorie 1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně
1 metr. (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB.) Do této kategorie nepatří petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít
uvnitř obytných budov.
• V kategorii 2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro
venkovní použití.
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• Do kategorie 3 patří výrobky, představující středně velké
nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná
vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky
jsou určeny pouze pro venkovní použití.
• Do kategorie 4 patří výrobky, představující velké nebezpečí.
Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti od Českého báňského úřadu, což je správní orgán v oblasti výbušnin.
Výrobce na schválený výrobek musí umístit označení „CE“
(Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.
Zásady bezpečné manipulace:
• Zábavní pyrotechniku kupujte nejlépe ve specializovaných
prodejnách. Chraňte ji před vlhkostí, ta může negativně ovlivnit její funkčnost a bezpečnost. Při použití dodržujte přesně
návod, zejména bezpečný odstup od motorových vozidel, hořlavin, lidí a zvířat. Tento odstup odborníci stanovili s bezpečnostním násobkem i pro případ, že by například závadou došlo
i k silnějšímu výbušnému účinku, než jste čekali.
• Žádný z výrobků, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“. Umístěte jej na pevnou, vodorovnou plochu,
zajistěte vhodným předmětem proti posunu nebo překlopení,
zkontrolujte, zda nad ním není nic, od čeho by se vymetená část
mohla odchýlit z určené dráhy (dráty, větve apod.). Nenahýbejte se nad ústí, z něhož odpálené předměty vylétávají.
• V případě selhání nepřistupujte k výbušnému předmětu
hned, může dojít ke zpožděnému odpálení. Vyčkejte minimálně 10 minut nebo podle návodu výrobce i déle. Mějte po ruce
prostředky k uhašení ohně a vodu k ulití a rozmočení použitého výrobku, přehnané není ani používání ochranných pomůcek
(brýle, štíty, rukavice). Poblíž by měl být někdo, kdo je schopen
v případě zranění rychle poskytnout první pomoc nebo přivolat
pomoc. Skutečný případ závěrem – jedenáctiletý chlapec utrpěl loni těžké popáleniny, když v parku našel po silvestrovských oslavách pyrotechnický výrobek 3. kategorie a rozhodl se
jej prozkoumat.
Podle zákona č. 200/1990 o přestupcích se přestupku dopustí
ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou
látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl
ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, nebo ten, kdo neoprávněně získá nebo přechovává výbušninu, nebo jí bez povolení použije k trhacím nebo ohňostrojovým pracím. Mohl by spáchat i přestupky proti majetku, občanskému soužití nebo veřejnému pořádku. Například vyhláška hl. m. Prahy č. 42/1999,
doplněná vyhláškou č. 11/2008, definuje užívání i volně prodejných pyrotechnických předmětů jako činnost, která by mohla
narušit veřejný pořádek. Jejich užívání proto zakazuje s výjimkou třinácti míst, uvedených v příloze vyhlášky. Zákaz se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
V závažnějších případech může použitím výbušnin a pyrotechnických předmětů dojít i k trestným činům podle trestního
zákoníku č. 40/2009. Například usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, poškození cizí věci, obecné
ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené
ozbrojování a další, za něž hrozí i tresty odnětí svobody.
Autor Policie ČR
Za SDH Březnice Svatopluk Koňas

Krásné prožití vánočních svátků
a pevné vkročení do nového roku
Vám přejí mladí hasiči,
muži, ženy a členi
JSDHO SDH Březnice
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Tabulky podzim 2019
Okresní přebor starší žáci

Okresní přebor dospělí
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Třebsko, z.s.
SK Březnice 1918
SK Litavan Bohutín
Sokol Trhové Dušníky
SK Jince 1921
TJ Kovohutě Podlesí B
Tatran Sedlčany C
TJ Sokol Počepice
SK Nový Knín
Sokol Dublovice
Sokol Rosovice
Sparta Luhy
SK Spartak Příbram B
Sokol Kosova Hora

Z V R P
13 10 1 2
13 10 0 3
13 8 4 1
13 6 4 3
13 7 2 4
13 6 1 6
13 5 2 6
13 5 2 6
13 4 3 6
13 4 3 6
13 4 3 6
13 3 3 7
13 3 1 9
13 0 3 10

Skóre
37:19
31:21
55:32
36:24
36:32
29:30
25:20
32:31
29:24
29:37
27:36
24:37
23:37
19:49

B
32
30
29
26
23
20
18
18
17
17
16
13
11
3

Z
10
10
10
10
10
10
10
10

Skóre
43:13
36:19
28:18
45:27
26:18
26:41
16:52
20:52

B
24
21
20
19
18
6
6
4

+/8
12
-1
2
-1
2
0
-3
-7
-10
-8
-11
-7
-18

Okresní přebor dorost
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spartak Rožmitál
Slavoj Obecnice
TJ Sokol Jesenice
SK Petrovice
SK Březnice 1918
SK Nový Knín
TJ Kovohutě Podlesí
SK Jince 1921

V
8
7
6
6
6
2
2
1

R
0
0
2
1
0
0
0
1

P
2
3
2
3
4
8
8
8

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spartak Rožmitál
TJ Ligmet Milín
TJ Sokol Drahlín
Podlesí/Bohutín
MFK Dobříš
SK Březnice 1918
TJ Sokol Dal. Dušníky

Z V R P Skóre
12 12 0 0 117:4
12 9 0 3 62:25
12 8 0 4 89:28
12 6 1 5 62:30
12 4 1 7 47:45
12 2 0 10 32:67
12 0 0 12 1:211

B
36
27
24
19
13
6
0

Okresní přebor mladší žáci
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK Březnice 1918
SK Lit. Bohutín/Podlesí
Spartak Rožmitál
TJ Ligmet Milín
Slavoj Obecnice
Sokol Vrtule Láz

Z V R P
10 10 0 0
10 8 0 2
10 6 0 4
10 4 0 6
10 2 0 8
10 0 0 10

Skóre
102:5
64:14
59:33
45:49
22:86
14:119

B
30
24
18
12
6
0

Z V R P Skóre
12 11 1 0 149:70
12 10 1 1 184:61
12 7 0 5 119:92
12 7 0 5 119:106
12 3 0 9 84:155
12 2 0 10 81:158
12 1 0 11 73:167

B
34
31
21
21
9
6
3

Okresní přebor starší přípravka
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.FK Příbram B
SK Březnice 1918
Spartak Rožmitál
Spartak Příbram
Bohutín/Podlesí
Milín
Tochovice

Okresní přebor mladší přípravka
V této kategorii se z rozhodnutí OFS Příbram tabulky
nezveřejňují.

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 Luhy - Bř 1:3
27. 10
NE
28. 10.
PO
2. 11.
SO Bř - Jince 3:1
3. 11.
NE
9. 11.
SO Nový Knín - Bř 1:3
10. 11.
NE
16. 11.
SO Bř - Rosovice 3:1
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

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

Obecnice - Bř 1:13
Bř - Boh/Podl 5:0

Milín - Bř 1:19
Milín - Bř 10:8
Bř - Tochovice 15:6
Bř - 1.FK Pb 2:25
1.FK B - Bř 8:3
Bř - volný los

Rožm - Bř 1:7

Bř - Bohutín 14:7

Kov/Podlesí - Bř 1:8 Milín - Bř 3:2
Petrovice - Bř 2:3

Bř - Dobříš 1:5

Bř - Láz 18:1
Bř - 1.FK Pb 11:11
Spartak Pb - Bř 0:28

Bř - Jesenice 2:3

Dra/Obe - Bř 7:3
Láz - Bř 0:14
Bř - Dal. Duš 10:1 Bř - Milín 10:0

Rožmitál - Bř 1:2
Bř - Podl/Boh 0:4
Bř - Jince 1:0

volný los
volný los
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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH TENISTŮ V TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.
V sobotu 16. 11. 2019 se uskutečnilo v TC Vitality
Březnice z.s. tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek klubu z řad mládeže i dospělých. Celá
akce, podobně jako v loňském roce, byla pojata jako velké sportovně-společenské show. V tenisové hale bylo vybudováno velké pódium, na kterém se střídali oceňovaní
tenisté s rockovou kapelou SCHUNKY v čele se svojí
zpěvačkou Amálií Veselou. Svoje hudební nebo pěvecké
umění předvedli také někteří mladí tenisté nebo tenistky, jako např. Libuška Fořtová, Sára Tešková, Karel
Tetaur a Nela Hanzlíčková. Moderátorské role se ujali
tenisoví trenéři Jiří a David Veselých ve spolupráci se
svými kolegy Oldřichem Motáněm a Vojtěchem Urešem.
Před zraky více než stovky diváků, z řad rodičů dětí,
členů klubu a pozvaných hostů, byly vyhlášeny 4 kategorie: TÝM ROKU - MLÁDEŽ, TÝM ROKU - DOSPĚLÍ,
HRÁČ ROKU a HRÁČ KLUBU.
V kategorii TÝM ROKU - MLÁDEŽ zvítězilo družstvo
Babytenisu ve složení Ella Smíšková, Nela Šináglová,
Anna Kubátová, Matyáš Motáň a Kristián Fořt. V kategorii TÝM ROKU - DOSPĚLÍ zvítězilo "A" družstvo dospělých ve složení Vojtěch Ureš, Oldřich Kofroň, Radek
Dobeš, Radek Michal, Miloš Hybrant, Martin Smíšek,
Filip Pešek, Natálie Veselá, Pavlína Švejdová, Anna
Smíšková a Aneta Veselá. V kategorii HRÁČ ROKU si
ocenění převzali Kristián Šimek, Ella Smíšková, Nela
Šináglová, Sára Tešková, Petr Stichenwirth, Nela Han-

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 (děti 4 – 8 let)
15.45 – 16.45 (děti 9 – 15 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky: v průběhu 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.

zlíčková a Anna Smíšková. V kategorii HRÁČ KLUBU
byli oceněni Filip Smíšek, David Hybrant, Tomáš Gjašík, Adam Veselý a Kateřina Homolová.
Na závěr celého programu obdrželi všichni diváci z řad
dětí a mládeže čestnou medaili, poté proběhlo v tenisové
hale malé dětské disco a v kafeterii našeho klubu mohli
všichni účastníci ochutnat různé delikatesy v rámci večerního rautu.
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu

TC VITALITY
BŘEZNICE z.s.
Děkujeme městu Březnice
za dlouholetou spolupráci
a finanční podporu
v roce 2019.
Přejeme všem svým členům,
hráčům a podporovatelům
veselé Vánoce
a šastný nový rok 2020.
TC Vitality Březnice z.s.
Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu
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POZOR!
OD LEDNA 2020 ZMĚNA
E-MAILOVÉ ADRESY
PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
DO BŘEZNICKÝCH NOVIN

noviny@breznice.cz
Březnické noviny v barevné verzi
najdete na stránkách
města Březnice www.breznice.cz.

Dne 20., 21.,
22. a 23. 12. 2019
Od 9.00 do 16.00 hodin.
Ryby si můžete vybrat
a odnést z adresy
Počapská 199 v Březnici –
čalounictví. Tel. 736 750 900

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA lednového čísla
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
BŘEZNICKÝCH NOVIN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v úterý 10. 12. 2019 ve 12 hod.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
brán zřetel, budou zveřejněny
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny také na www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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RESTAURACE
Karlův Týn
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KOSMETIKA RELAX
Nechte krásu vyniknout ...

OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA,
MINUTKY
Rozvoz hotových jídel
po – pá 10 – 14 hodin
Po 14 hod. rozvoz dle dohody,
hotová jídla, minutky, pizza
Všem klientkám velice děkuji za přízeň a důvěru.

Rozvoz jídel i pro firmy dle jídelníčku
pro rozvoz s objednáním dopředu,
výhodná cena za menu.

Přichází čas vánoční,
čas nadějí, přání, zázraků, setkání...
Nechť tento čas je pro vás krásný a pohodový.

Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

Uspořádání srazů, akcí,
školení, oslav.

Rok 2020 ať vám všem přinese pevné zdraví, štěstí
a vše, co si ze ♥ přejete.

Ludvíka Kuby 304, BŘEZNICE 262 72
Tel. 720 445 578, 776 083 604

...neváhejte nás kontaktovat...

NEŠTÍPANÝ SMRK - cena Kč 550 za prostorový metr rovnaný, délky 2 - 4 m
PRODEJ ŘEZIVA - trámy, fošny, latě, prkna
ŘEZÁNÍ TRÁMŮ NA MÍRU - dle Vašich požadavků

Nabízíme též:

objednávky na tel. 777 838 068, 776 752 086
nebo na emailu: soukupova.janina@seznam.cz
Ing. Jana Soukupová, Podlesí 331, Příbram

SMRK, BOROVICE - cena Kč 690 Kč/ 1 prms

do 30 km doprava ZDARMA při odběru min. 10+ prms

NEJLEVNĚJŠÍ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO SYPANÉ

e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz

Radka Mlynářová
Kosmetika Relax
Email: RadkaRelax@centrum.cz
Tel: 606 590 522

12/2019

PLACENÁ INZERCE

BŘEZNICKÉ NOVINY

43

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
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

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

Organizačně-administrativní
pracovník
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

Možnost snadného přivýdělku montáž florbalových hokejek.

PŘIJMEME
šičky, švadleny

N a b í z í m : volnou pracovní dobu
odměna 100 Kč/hod
pracoviště Drahenice
cca 50 hodin měsíčně

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

Vhodné pro maminky na mateřské nebo důchodkyně

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

Jarda Větrovec tel. 602 124 563
nebo pí. Karásková 725 845 966

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

• pracovník úklidu a na pomocné zahradnické práce
(DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
N á s t u p : ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
V ý b ě r o v é ř í z e n í : bude probíhat průběžně až do obsazení
dané pozice.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV
na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na:
w w w. a n t o n i n d v o r a k . c z (sekce "volná místa")
nebo na tel. 318 618 115 (út - pá, 10 - 15 h.)
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Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:





Svářeč
Asistent/-ka nákupu junior
Strojírenský dělník

100 %

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenky v hodnotě 100,- Kč
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 145 · www.wsm.cz/cs/kariera · Kontaktní osoba: Ilona Skákalová
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs
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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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KINO BŘEZNICE

PROSINEC 2019

4. 12. středa v 18.00 hodin

Režie: Josh Cooley

MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA

Vstupné 40 Kč

Sci-fi komedie, USA, 2019, české znění
Muži a ženy v černém čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Režie: F. Gary Gray
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson,
Rafe Spall, Rebecca Ferguson a další
Vstupné 55 Kč

115 minut

Přístupno

8. 12. neděle v 18.00 hodin

PARDON, NEZASTIHLI JSME
VÁS
Drama, Velká Británie, Francie, 2019,
české titulky
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy. Příležitost vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní přichází s lesklou novou dodávkou a šancí živit se jako samostatný kurýr.
Režie: Ken Loach
Hrají: Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone, Katie Proctor, Harriet Ghost,
Ross Brewster a další

KULTURA

100 minut

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Romantická komedie, Chorvatsko, 2016,
české titulky
O Vánocích, když si všichni vzájemně
přejí "š astné a veselé", se propletou osudy několika velmi rozdílných lidí.
Režie: Snježana Tribuson
Hrají: Ksenija Marinkovič, Bogdan Diklič, Goran Navojec, Jernej Sugman, Krešimir Mikić, Goran Bogdan, Ivo Gregurevič, Mia Biondić a další
102 minut

Přístupno od 12 let

29. 12. neděle v 19.00 hodin

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

11. 12. středa v 18.00 hodin

Komedie, Německo, 2019, české znění
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů
vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý
den dostanou jednu ze svých věcí zpět.
Během této výzvy si možná uvědomí, že
jediné, bez čeho nelze žít je přátelství.
Režie: Florian David Fitz
Hrají: Florian David Fitz, Matthias
Schweighöfer, Miriam Stein, Hannelore
Elsner, Wolfgang Stumph, Katharina
Thalbach, Johannes Allmayer a další

LVÍ KRÁL

Vstupné 55 Kč

Animovaný rodinný film, USA, 2019, české znění
Snímek Lví král od studia Disney se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu,
a připravuje se na svou budoucí vládu.
Režie: Jon Favreau

Dětské dopolední představení:
středa 4. 12. v 9.00 hodin –
MIMI a LÍZA: Záhada vánočního
světla

Vstupné 50 Kč

Vstupné 40 Kč

100 minut

118 minut

Přístupno od 12 let

Přístupno

111 minut

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

Přístupno

22. 12. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 50 Kč

12/2019

Přístupno

Prosinec 2019

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,

Vstupné 10 Kč

občerstvení na nádvoří

P ř i p r a v u j e m e : Pražské orgie, Nabarvené ptáče, Bluesman, Sbohem
synu a další

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
www.zamek-breznice.cz

15. 12. neděle v 18.00 hodin

YESTERDAY
Hudební komedie, Velká Británie, 2019,
české titulky
Velmi neúspěšný písničkář Jack chce pověsit kytaru na hřebík, protože a dělá, co
dělá, poslouchá ho jenom nejlepší kamarádka Ellie. Pak ho ale v důsledku chvilkového záhadného globálního zatmění porazí
autobus. A to zcela změní nejen jeho život
a způsobí i jednu hudební katastrofu.
Režie: Danny Boyle
Hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate
McKinnon, Ed Sheeran, Joel Fry, Meera
Syal, Sanjeev Bhaskar a další
Vstupné 55 Kč

116 minut

Přístupno

18. 12. středa v 18.00 hodin

TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaná rodinná komedie, USA,
2019, české znění
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit jeho dítě, a už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 12. Zahájení Adventu
Kulturní dům – 14 hodin
Kolej – 14.00 hodin
Městská knihovna – 15.00 hodin
Náměstí – 17.00 hodin
ZUŠ – 16.00 hodin
7. 12. Čertovské hrátky v Březnici
Čertovský průvod – 16.30 hodin
Pravé peklo a nebe ve sklepech bývalé jezuitské koleje
Čertovská tancovačka v KD – 17.00 hodin
10. 12. Vánoční besídka 2.MŠ
KD – 15.00 hodin
10. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici –
16.30 hodin
10. 12. Koncert ZUŠ Březnice
Kolej – 17.30 hodin
12. 12. Vánoční besídka 1.MŠ
KD – 15.30 hodin
13. 12. Maturitní ples VOŠ a SOŠ
KD - 20.00 hodin
17. 12. Adventní koncert Tomáš Kočko a orchestr
KD – 18.00 hodin
20. 12. Vánoční koncert Big Bandu Příbram
KD – 19.00 hodin
27. 12. Vánoční voriginální ples
KD – 20.00 hodin
29. 12. Vánoční koncert duchovní hudby
Kostel sv. Rocha
– 17.00 hodin
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