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ZAHÁJENÍ ADVENTU
Letošní první adventní neděle připadla na 1. prosince.
Program svátečního odpoledne byl pestrý. V sále kulturního domu jste mohli shlédnout jednotlivá vystoupení,
u prodejců jste si mohli zakoupit oblíbené rukodělné výrobky. Hlasovali jste v soutěži „O nejchutnější a nejkrásnější vánočku“ a také o „Nejkrásnější dekoraci
na vánoční stůl“. V bývalé jezuitské koleji byla připravena výstava betlémů s malým tržištěm a v budově ZUŠ
nechyběl tradiční jarmárek. V 17 hodin se na březnickém náměstí rozsvítil vánoční strom a první svíce
na adventním věnci. Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se na přípravách a organizaci celé akce podíleli.
Petra Bartoníčková / Foto František Slaník
Náměstí před rozsvícením vánočního stromu

Slavnostního zahájení Adventu se zúčastnil starosta
města pan Petr Procházka, členové rady města a ředitel
ZŠ pan Miroslav Bělka

Sváteční slovo přednesl také P. Josef Gumenický

spolky
inzerce
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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: 9
Datum: 12. 11. 2019
ZM9-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 10. 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 8. 10. 2019
a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM9-2019/2 Návrh kalkulace vodného a stočného
na rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
cenu vodného a stočného na rok 2020 ve výši: vodné 43,25 Kč/m3
a stočné 31,80 Kč/m3 bez DPH.
pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/3 Akční plán na rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Akční plán na rok 2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Březnice č. 1/2019 program Regenerace MPR
a MPZ na rok 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březnice č. 1/2019
mezi městem Březnice, „poskytovatel” na straně jedné a Pivovarem Herold Březnice, a.s. na straně druhé. Výše účelové dotace činí 314.000 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/5 Stavební úpravy objektu - komerční prostory + výtah, Březnice, Náměstí čp. 66
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat akci „Stavební úpravy objektu – komerční prostory +
výtah, Březnice, Náměstí čp. 66“ firmě Kaiser & spol. CZ s.r.o.,
Praha za cenu 4.750.792,89 Kč bez DPH tj. 5.748.459 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá
finančnímu odboru zařadit částku do rozpočtu města na rok
2020.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/6 Smlouva o Budoucí dohodě o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury
Zastupitelstvo města
schvaluje
„Smlouvu o Budoucí dohodě o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury” včetně přílohy č. 2 předávacího protokolu

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
mezi městem Březnice a stavebníky: Ch. M., Drahenice, SJM
Ch. P. a Ch. J., Březnice, SJM H. J. a H. M., Praha, SJM H. Z.
a H. M., Březnice, S. E., Drahenice.
pověřuje
starostu města podpisem „Smlouvy o Budoucí dohodě o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury” včetně přílohy
č. 2 předávacího protokolu.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/7 Převod vlastnického práva k energetickému zařízení
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej 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. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 17. 10. 2019 do 4. 11. 2019.
Veškeré náklady spojené s prodejem a příslušnou daň z nabytí
nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/8 Žádost o navýšení příspěvku na provoz SK Březnice 1918, z.s.
Zastupitelstvo města
schvaluje
navýšení podpory o 50.000 Kč pro SK Březnice 1918, z.s.,
na zvýšené náklady na zajištění roční péče o travnatou hrací
plochu.
ukládá
Finančnímu odboru vyhotovit dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březnice č. 2019/1
ze dne 25. 3. 2019.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2019/9 Rozpočtové opatření č. 9
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 9-2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2019/10 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Březnice - lokalita U remízu
Zastupitelstvo města
ukládá
OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části pozemku p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 280 m 2 v k.ú.
a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/11 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 135 m2 v k.ú. a obci Březnice - lokalita U remízu
Zastupitelstvo města

(pokračování na str. 3)
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ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
(dokončení ze str. 2)

ukládá
OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části pozemku p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 135 m 2 v k.ú.
a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/12 Prodej pozemku p.č. 1425/13 v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1425/13, orná půda, o výměře cca 1.058 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM9-2019/13 Prodej pozemku p.č. 1057/7 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. 1057/7, orná půda, o výměře 1.381 m2 za cenu 575 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, panu
D. B., Příbram a paní I. B., Bohutín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 19. 9. 2019 do 7. 10. 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.
ZM9-2019/14 Zápis kontrolního výboru ze dne 4. 11. 2019
Zastupitelstvo města
navrhuje
stažení zápisu kontrolního výboru ze dne 4. 11. 2019 z programu jednání.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Liebner Jan v.r.

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Dne 4. prosince byl uzavřen první semestr vzdělávacího
programu Příběhy českých šlechtických rodů a jejich
sídel I.
V prvé polovině roku 2020 je pro všechny zájemce připraveno pokračování programu Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel II. s lektorem Mgr. Ivanem
Bauerem a Mgr. Radkem Kotlabou. Předpokládané termíny: 10. 2., 30. 3., 17. 4. a 19. 5. 2020. Výuka probíhá
za finanční podpory města Březnice.
Všichni zájemci kontaktujte přímo PaedDr. Miluši
Novákovou, metodika DV a garanta A3V. Telefon
734 571 156, e-mail: novakova@visk.cz
POZOR!
Z m ě n a m í s t a k o n á n í ! Výuka bude probíhat
v Kulturním domě, Dolní valy 63, vždy od 9 hodin
do 14 hodin.
Petra Bartoníčková

Dne 4. 1. 2020 slaví 80. narozeniny
pan Václav Tuháček.
Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
a děkujeme mu za vše, co pro nás udělal a dělá.
Manželka Anna, dcera Anička s Jirkou,
vnučky Karolínka a Pavla s Petrem.

15. 1. 1995 odešel nečekaně.
Nestačil nám sbohem dát.
Už dvacet pět zim můžeme na něho
jenom vzpomínat.
Jestli je mezi Vámi někdo a jako my
měl Josefa Černého rád,
prosíme zkuste vzpomínku jeho
památce věnovat.
Vzpomínají manželka Helena,
Milan a Jitka s rodinami

Děkujeme Ti, maminko a babičko,
čím jsi pro nás v životě byla,
za každý den, jež jsi pro nás žila.
Však osud byl tak krutý
a musela jsi odejít.
V našich srdcích navždy zůstaneš.
Dne 27. ledna uplyne již pátý
smutný rok, co nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička Milena Černá.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají a nikdy
nezapomenou syn Standa s Janinou a vnoučky
Lukášem, Kubíkem a Matyáškem.
Ti, kteří ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 17. listopadu v noci projížděl Březnicí 35letý cizinec. Policejní hlídka ho zastavila a provedla u něj dechovou zkoušku, přístroj vykázal hodnotu 2,14 promile alkoholu. Muž se nyní bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
V obci Hudčice došlo dne 17. listopadu v odpoledních hodinách k dopravní nehodě. Do jízdní dráhy vběhl osobnímu vozidlu pes.
Motorista již pro krátkou vzdálenost nestačil zareagovat a do zvířete narazil. Pes byl bez viditelných zranění, hmotná škoda byla
vyčíslena na 20 tisíc korun. Dne 25. listopadu skočila pod kola projíždějícího auta lesní zvěř. Událost se stala v katastru obce
Hvožany. Srnec zůstal na místě střetu usmrcen. Škoda činila v tomto případě 75 tisíc korun.
Škoda ve výši 70 tisíc korun vznikla při nehodě, která se odehrála dne 2. prosince dopoledne v obci Bubovice. Devětapadesátiletý
cizinec najel nákladním automobilem na krajnici a návěsem zavadil o hranu budovy, kterou tím poškodil.
Vzduchovou pušku, luk a šípy si odnesl zatím nezjištěný zloděj, který vnikl z 2. na 3. prosince do zahradního domku v obci Březnice. Majiteli objektu vznikla škoda ve výši 2,5 tisíce korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS., tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 5. února 2020 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 1. dubna 2020.

PŘIPRAVUJEME
Schůze výboru MO STP v roce 2020: 11x v domečku na náměstí: 8. 1., 5. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8.,
2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.
Členské schůze MO STP v roce 2020: 2x v KD
Březnice: 14. 4., 13. 10.
Poradenské dny pro sluchově postižené v domečku
na náměstí: 6x: 5. 2., 1. 4., 3. 6., 2. 9., 7. 10., 2. 12. 2020.
Předběžný (nezávazný) plán akcí v roce 2020:
LEDEN - uzavírání smlouvy s pořadatelem kulturních
akcí a výběr nabídek s kulturní referentkou, Tochovice
KD
ÚNOR - divadlo Goja Praha: Čarodějka
BŘEZEN - koncert v Emauzském klášteře, exkurze do
hydrometeorologické stanice v Komořanech, Národní
muzeum Praha
DUBEN - divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
KVĚTEN - HOBBY České Budějovice, exkurze do hnědouhelného povrchového dolu
ČERVEN - ozdravný pobyt, památník ve Vysoké u Příbrami
ČERVENEC - město Strakonice, mlýn Hoslovice
SRPEN - divadlo Týn nad Vltavou, zámek Březnice
ZÁŘÍ - divadlo Karlín Praha
ŘÍJEN - termální lázně Bad Füssing

LISTOPAD - divadlo Příbram
PROSINEC - advent, předvánoční veselice
Upozorňujeme! Celoroční program se může změnit!
Ozdravný pobyt MO STP pro rok 2020: řešil a připravoval se v prosinci 2019 a v lednu 2020. Konkrétní
informace budou v BN v únoru 2020.
Plavenky do bazénu v Příbrami: 15 Kč/1 ks - lze
objednat u členek výboru.
Dne 21. ledna 2020 – za první kulturní zážitek v novém roce máme vybráno divadelní představení v KD Tochovice, kde se bude hrát komedie „Ani za milión“ .
V komedii se nám představí herci Michaela Kuklová
a Lukáš Langmajer. Odjezd: z autobusového nádraží
Březnice v 18.25 hod., další zastávky budou podle přihlášených lidí. Cena: 170 Kč a 200 Kč, včetně dopravy. Začátek představení je v 19.00 hodin. Předpokládaný
návrat bude kolem 21.00 hodiny.
První, původně neplánovanou nabídkou je koncert „Beatles ve fraku“. Jedeme 14. 3. 2020 do Emauzského
kláštera. Pro velký zájem členů je nutné si lístky včas
zarezervovat! Jejich cena je 300 Kč a 350 Kč včetně dopravy. Časy odjezdu a příjezdu budou zveřejněny v měsíci březnu v BN, ve vitrínce na domečku a na plakátcích.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace, rezervace, včasné
odhlášení z akce, vyřizujte s kulturní referentkou paní
Feitovou osobně v lékárně, nebo na tel. č. 318 682 050,
721 603 455, večer na čísle 318 682 483. Případné
změny budou uvedeny na veřejných vývěskách a ve vitrínce na domečku.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á 2. – 5. 1. 2020

„Výstavu betlémů“
„jesličky“ ze dřeva, keramické, papírové, ze včelího vosku,
reklamní betlémy i jiné vánoční předměty ze soukromých sbírek
budou vystaveny v

prostorách Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby

v Březnici (bývalá jezuitská kolej na náměstí vedle kostela)
otevřeno od 9 do 16 hodin
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
2. 1. 1930 před 90 lety se v Blatné konala ustavující schůze Okresní finanční komise. Jejím předsedou zvolen byl
pan Josef Karas, ředitel Okresní záložny hospodářské v Březnici.
2. 1. 1990 před 30 lety požádali zástupci Občanského fóra v Březnici o svolání schůzky ředitelů závodů a MěstNV
na 15. leden 1990. Kromě připomínek ekonomických a ekologických, chtěli projednat přejmenování
Gotwaldova náměstí a ulic – např. Antonína Zápotockého, Rudé armády, Pionýrů.
11. 1. 1980 před 40 lety vystoupil houslista Václav Hudeček za klavírního doprovodu Petra Adamce na III. abonentním koncertě Březnických hudebních večerů. Vystoupení se uskutečnilo ve společenském sále SZTŠ.
12. 1. 1920 před 100 lety se zastupitelstvo města zabývalo úpravou právních a hmotných poměrů policejních strážníků: zvyšování různých odměn za úklid města, za ponocování, za natahování hodin věžních atd. Bylo
přiznáno právo měš anské pánům V. Krocovi, V. Bezděkovi a J. Richterovi. Byly zvýšeny příspěvky
školám pokračovacím. Usneseno bylo splatiti první splátku 9.600 K na vklad zřízenému Otavskému
elektrárenskému svazu. Byla vyřízena řada záležitostí chudých a byly zvýšeny poplatky z míst na hřbitově.
18. 1. 1945 před 75 lety ukončil u Hudčic dobrovolně svůj život Ing. František Lízl, který byl velitelem odbojové
skupiny na Rožmitálsku. Činnost odbojové skupiny spočívala, kromě opatrování zbraní, v ukrývání
uprchlých zajatců Sovětské armády a občanů, kterým hrozilo zatčení. V letech 1943-44 jich bylo tolik,
že pro ně bylo vybudováno v třemšínských lesích kolem patnácti úkrytů. Při převozu k výslechu do
Klatov se zatčenému podařilo utéct z auta, které zapadlo ve sněhu u železničního přejezdu. Skočil pod
přijíždějící vlak od Blatné. Dnes najdeme na tomto místě pomník.
1660 před 360 lety - v popisu panství z tohoto roku je zmínka o tom, že v lesích březnických, blatenských a
rožmitálských nebyl medvěd a vlk vzácností. Tomu nasvědčují též mnohá pojmenování místní: Vlkovec
u Bubovic, Vlčí jáma u Paštik nebo Vlčí hora u Bezdědovic.
1910 před 110 lety vysázel v Březnici Okrašlovací spolek 5850 sazenic listnatých, jehličnatých okrasných
křovin, lip a též akátů.
Počet obyvatel v Březnici:
před 140 lety v roce 1880 – 2855 osob
před 130 lety v roce 1890 – 2708 osob
před 120 lety v roce 1900 – 2534 osoby
před 100 lety v roce 1920 – 2744 osoby
před 90 lety v roce 1930 – 2683 osob
před 50 lety v roce 1970 – 2986 osob
Čerpáno z Březnických zpravodajů, z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová

NOVÝ ROK JE TADY…
Silvestrovskou oslavou jsme se rozloučili se starým
rokem a následující den přivítali rok nový.
1. leden je dnem, v němž většina obyvatel celé planety
očekává s nadějí, co jim nadcházející rok přinese. V současné době si s příchodem nového roku lidé navzájem
přejí štěstí, spokojenost a zdraví. U nás se většinou slaví dobrým obědem, procházkou a návštěvami příbuzných
nebo přátel. Nebylo tomu tak vždy. 1. leden jako stálý
termín pro začátek nového roku se v Evropě postupně
ujímal od 15. století a teprve v průběhu 17. století byl
téměř všude přijat.
V minulosti býval první den roku pro někoho příležitost k přilepšení si. Hospodáři odměňovali čeledíny
a děvečky, duchovní dostávali dárky od věřících farníků,
zpěváčci v kostele získávali mimořádně větší peněžitý
obnos. Od 18. století dostávali odměnu i učitelé za rozesílání malovaných přání. Chodilo se koledovat a je známo, že v první polovině 20. století chodili přát štěstí do
nového roku kominíci, listonoši, ponocní a další profese, se kterými se lidé setkávali po celý rok a za jejich
služby jim poskytli novoroční odměnu.
Na mnoha místech jižních a středních Čech se chodívalo koledovat s bukálem – bukačem – fanfrnochem se zvláštním hudebním nástrojem.
„Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám novej rok,
novej rok nám nastává, koledy se nandavá,
hou, hou, halelujá.“

Někde chodívaly děti popřát štěstí a dobrou úrodu
s ozdobeným koledním proutkem, který od nich hospodář koupil za sladkosti nebo drobný peníz.
Z mnoha pověr se dodnes udrželo: „Jak na Nový rok,
tak po celý rok“, takže se 1. ledna nehádat, nerozčilovat
a nezlobit se…
6. ledna Tři králové. Svátek Tří králů je spojen s koledníky, kteří přicházeli v bílých halenách a vysokých
královských čepicích se zlatým křížem. Zpívali známou
píseň „My tři králové…“ a posvěcenou křídou napsali
na dveře datum a písmena K + M + B. Takový dům byl
ochráněný proti nemocem a pohromám po celý příští rok.
Konala se i slavnostní divadelní představení, na která
se všichni těšili, protože představovaly scény, doplněné
zpěvy, verši a básničkami. Téma se opakovalo stejné po
celé svátky: andělé zvěstují pastýřům Ježíškovo narození, ti pak spěchají k jesličkám a cestou oznamují všem
tu slavnou novinu. Každý pak přichází s nějakým malým dárečkem. Nakonec se přijdou poklonit i tři králové
se svými vzácnými dary.
Svátkem Tří králů končí období vánoční, ve většině domácností se odstrojuje stromeček. Dříve bývalo zvykem,
že se následující den ráno jeho dřevem zatopilo a uvařila
se káva, která tak za vší tou nádherou udělala tečku.
A hned po Třech králích začíná Masopust, veselé svátky zábavy a dobrého jídla.
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
■

■

2. 1. – 28. 2. 2020 – výstava „Zimní motivy ve výtvarných dílech malířů, kteří spojili své jméno
s Březnicí“ – ve spolupráci s Městským muzeem
a Galerií Ludvíka Kuby – připravila Alena Heverová
Tematická výstavka knih – Čtení pro dlouhé zimní večery

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

středa 29. 1. 2020 - Čtení rodičů s dětmi
Knihomrně – návštěva RC Pampeliška
Za pohádkou kolem světa – pro 1.stupeň ZŠ

POZOR!

V Městské knihovně v Březnici jsme vyhlásily v loňském roce novou vánoční soutěž. Adventní věnce již dostávaly prostor dlouhou dobu, proto jsme se rozhodly
téma vánoční soutěže pozměnit.
Nového tématu „Nejkrásnější dekorace na vánoční stůl“
se všichni tvůrci zhostili na jedničku. Fantazie pracovala, každá vystavená dekorace byla krásná a jedinečná.
Na prvním místě se umístila, a to s opravdu obrovským
náskokem hlasů, dekorace z 1. mateřské školy Březnice
s počtem 288 hlasů. Druhé místo získala se 102 hlasy,
slečna Anna Fiřtíková, jejíž vánoční chaloupka se sáňkami nadchla především ty nejmenší návštěvníky výstavy.
Paní Irena Měřínská, se svou voňavou perníkovou dekorací se umístila na místě třetím s počtem 58 hlasů.
Rády bychom moc a moc poděkovaly Vám všem, kteří
jste své výrobky do I. ročníku „Nejkrásnější dekorace
na vánoční stůl“ zapůjčili. Velký dík patří také Vám,
návštěvníkům knihovny, kteří jste přišli svým hlasem
podpořit nápadité vystavovatele.
Za městskou knihovnu
Kateřina Štěrbová

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

1. místo

Vás zvou
do prostor Městské knihovny
na

výstavu

„ ZIMNÍ

MOTIVY

ve výtvarných dílech malířů,
kteří spojili své jméno
s Březnicí“

1/2020

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
DEKORACI NA VÁNOČNÍ STŮL

Obě oddělení Městské knihovny Březnice
mění od ledna 2020 e-mailové adresy.

Městská knihovna Březnice
a Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby

KNIHOVNA

2. místo

Výstavu připravila Alena Heverová

2. ledna – 28. února
2020
3. místo

1/2020

VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Sýrové tyčinky
Ingredience: 250 g Hery, 150 ml vlažného mléka, 150 g
uzeného sýru, 2 žloutky, 500 g hladké mouky, sušené droždí
na posyp: mák, hrubá sůl
Postup: Všechny ingredience smícháme a vytvoříme těsto, které vyválíme na silnější plát a vykrájíme z něho tyčinky. Dáme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme
bílkem a posypeme mákem a hrubou solí. Pečeme v troubě na 180 °C.

Šneci z listového těsta
Ingredience : listové těsto, slanina, plátkový sýr podle
chuti (gouda, ementál, uzený), vejce, grilovací koření, provensálské bylinky
Postup : Listové těsto vyválíme do tvaru obdélníku, poklademe plátky slaniny a navrch dáme plátky sýru. Srolujeme po delší straně do rolády a nakrájíme asi 1,5 cm
silná kolečka, která dáme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme vejcem, posypeme kořením a bylinkami.
Pečeme v troubě na 200 °C cca 20 minut.

Lososové rolky
Ingredienc e: 300 g smetanového sýru, 1 lžíce citronové
šávy, l lžíce sekaného kopru nebo jiných bylinek dle chuti, 1/ 2 lžičky čerstvě mletého pepře, 4 velké tortilly, 350 g
uzeného lososa
Postup: První 4 ingredience smícháme v míse. Směsí potřeme tortilly, navrch naskládáme lososa a pevně zarolujeme. V potravinářské fólii dáme chladit. Ztuhlé nakrájíme ostrým nožem a vzniklé šneky spíchneme párátkem.

Batátové crostini s modrým sýrem
Ingredience: 2 batáty, 2 líce olivového oleje, sůl, čerstvě
mletý pepř, 125 g modrého sýra, 60 g vlašských ořechů,
3 lžíce rozmarýnových lístků, 5-6 lžic medu, hrubá sůl
Postup: Troubu předehřejeme na 120 °C a plechy vyložíme pečícím papírem. Batáty nakrájíme na 3 mm silná
kolečka a smícháme s olivovým olejem. Rozmístíme je na
plech v jedné vrstvě, osolíme a dáme do trouby. Pečeme
asi 1 hodinu, dokud nejsou plátky křupavé, pak otočíme
na druhou stranu a pečeme další hodinu. Upečené chipsy
necháme vychladnout. Každý chips ozdobíme troškou nadrobeného sýru, navrch dáme půlku ořechu, posypeme
rozmarýnem, pokapeme medem a posypeme hrubou solí.

Šampaňská lázeň
Ingredience: 30 ml brandy, 30 ml pomerančového džusu,
5 ml grenadiny, led, dobře vychlazené šampaňské na dolití
Postup: Všechny ingredience kromě šampaňského promícháme v šejkru s ledem a slijeme do skleničky. Dolijeme
šampaňským, případně přidáme kostky ledu a podáváme.

Karamelový svařák
Ingredience : 250 g třtinového cukru, 100 ml brandy,
4 celé skořice, 1/ 2 lžičky hřebíčku, 3 hvězdice badyánu, 1/2
jablka na kostičky, 1/2 citronu (oloupané plátky), 1/2 pomeranče (oloupané plátky), 1 litr červeného vína
Postup : Do hrnce se silným dnem nasypeme cukr a necháme ho zkaramelizovat. Zalijeme jej destilátem, přidáme koření a pomalu vaříme 10 minut nebo než se karamel dokonale rozpustí. Do vroucí směsi vložíme ovoce
a necháme ještě 20 minut pomalu vařit. Potom odstavíme
a necháme stát do druhého dne. Druhý den směs ohřejeme, přilijeme do ní víno a prohřejeme.
Připravila Marcela Burdová

Oddělení pro dospělé čtenáře
Vondruška Vlastimil – Záhada zlaté štoly – edice Hříšní
lidé Království českého; při cestě z královských dolů v Jílovém
u Prahy se ztratí truhlice plná zlata a král Přemysl II. Otakar
povolá Oldřicha z Chlumu, aby se ujal vyšetřování
Vondruška Vlastimil – Smrt ve Vratislavi – edice Hříšní
lidé Království českého; Oldřich z Chlumu jede v přestrojení
do Slezska vyšetřovat zmizení velvyslance českého krále Přemysla II. Otakara
Galbadon Diana – Lord John a důvěrná záležitost – píše
se rok 1757 a vysoce postavenému důstojníkovi lordu Johnu
Greyovi určí koruna, aby vyšetřil brutální vraždu kamaráda
ve zbrani, který byl možná zrádce…
Körnerová Hana Marie – Pán hor I., II., III. – rozsáhlá
historicko-romantická sága mapuje osudy šesti generací šlechtického rodu de Braie od roku 1785; nové vydání z roku 2017
Galbadon Diana – Cizinka; Vážka v jantaru; Mořeplavec – tři díly velmi úspěšného románu, který byl zpracován
do filmové podoby, začíná roku 1945 ve Skotsku, kde bývalá vojenská sestřička Claire Randall tráví dovolenou nebo spíš druhé líbánky…
Kars Ota – Jmenuji se Tomáš – první skutečný životopis
dětského herce Tomáše Holého doplněný spoustou fotografického materiálu
Macek Miroslav, Jirotka Zdeněk – Saturnin se vrací –
oficiální pokračování; nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět
Walker Wendy – Všechno není zapomenuto – jedinečný
psychologický thriller odhaluje fascinující poznatky o fungování lidské mysli
Brown Dan – Počátek – a jsi kdokoli… a věříš čemukoli…
všechno se brzy změní; fantasticky vynalézavý román od nejpopulárnějšího autora thrillerů na světě…
Pancolová Katherine – Veverky z Central parku bývají
v pondělí smutné – poslední díl mimořádně úspěšné trilogie
od známé francouzské autorky
Chalupová Lenka – Vosí hnízda – psychologický román
O’Neill Patricia – Hatšepsut, vládkyně Egypta – historický román o královně, která vládla jako faraon
Scherhauferová Růžena – Eminy slzy – temperamentní
Ema prožívá životní krizi, její harmonické manželství naruší
manželova nevěra
Walterová Benešová Barbora – Dívka, která ztratila budoucnost – román plný bolesti, zrady, ale i lásky a naděje…
Boyle Mark – Muž, který se zřekl peněz a přežil – příběh o tom, jak se jeden člověk vydal na cestu za zmírněním
„konzumní exploze“
Lucy Alison – Léto plné tajemství – jedno opojné léto, tři
velká tajemství
Moyesová Jojo – Jeden plus jedna – manžel jí opustil, syna
šikanují a dcera, matematický génius, má možnost nastoupit
na prestižní školu, ale nemůže si to dovolit…
Moc Stanislav – Kde létají andělé – skutečný příběh dobrodružství cestou za poznáním světa při emigraci do Austrálie
Matthewsová Carole – Letní snění – Nell chce být uznávanou návrhářkou, podaří se jí skloubit práci a péči o rodinu?
Parks Adele – Jestli odejdeš… – Dokázal by ji milovat víc,
než nenávidí válku?
Koubková Zuzana – Zabitý před klášterem – historický
detektivní román; kvůli obhajobě přítele obviněného z vraždy,
musí rytíř Zdislav zapátrat hodně hluboko v minulosti
Martincová Denisa – Šarlotin anděl – Šarlota se dle věštby kartářky dožívá vysokého věku a dozvídá se, že život, který
žila, neměl patřit jí…
Připravila Kateřina Štěrbová
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ZAHÁJENÍ ADVENTU
Přinášíme Vám několik fotografií z kulturního domu,
jejichž autorem je pan František Slaník.

Vystoupení dětí z 2.MŠ

Vystoupení Žákovského orchestru ZUŠ

Vystoupení souboru Capella Flauta
Zaplněný kulturní dům

Žáci ZŠ Březnice
Vánoční scénka v podání některých členů BRDS

Kulturní program obohatilo vystoupení dětí z mateřských škol,
na fotografii děti z 1.MŠ

Vystoupení Sboru sv. Ignáce
(pokračování na str. 9)

1/2020
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(dokončení ze str. 8)

MASOPUST
v Březnici
sobota 22. února 2020
14.00 hod. – sraz
na autobusovém nádraží
14.30 hod. – průvod městem
(od autobusového nádraží na Náměstí)
Závěr kulturního programu patřil vystoupení V ORIGINÁL

Náměstí
NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKA
V letošním roce se sešly pouze tři vánočky, které se
v neděli 1. prosince ucházely o přízeň poroty. Ta se soustředila nejen na to, jak vánočka vypadá, ale především
jak chutná. Tu nejchutnější upekla paní Dagmar Cvrková a cenu za tu nejkrásnější, jak od poroty, tak od návštěvníků, si odnesla paní Irena Měřínská. Získala
87 hlasů. Děkujeme všem pekařkám, které se do soutěže
zapojily.
Petra Bartoníčková

MAŠKARNÍ REJ
VOLBA KRÁLOVNY MASOPUSTU
prodej teplých nápojů, sladkostí, trdelníků
a zabijačkových pochoutek

Kulturní dům
15.30 hod. – Masopustní taškařice
– program pro děti

17.00 hod. – MASOPUSTNÍ VESELICE
k poslechu a tanci zahraje kapela RHYTMIC
vstupné do KD 60 Kč, děti zdarma

Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit,
dobře se najíst, zazpívat a zatančit si.
Změna programu vyhrazena.
Pořadatelé a organizátoři:
město Březnice – odbor kultury, K.G.B. z.s.
a celá řada dobrovolníků.
Porota hodnotila vzhled i chu vánoček

Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 31. ledna 2020 od 16 hodin v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Odbor kultury města Březnice zve na cyklus přednášek
s paní HANOU BLOCHOVOU

SL AVNÉ PŘEMYSLOVNY
DUCHOVNÍ UČITELKY A LÉČITELKY

21. ledna 2020 od 17 hodin
Sv. Ludmila a sv. Dobroslava
Život sv. Ludmily – babičky sv. Václava, je spjat s počátkem křesanství u nás a osud její schovanky sv. Dobroslavy, spřízněné s velkomoravským knížetem Svatoplukem, se stal důležitou součástí
historie vzdálené Aragonie na severu Španělska, kde se stala první
světicí mučednicí a patronkou země.

25. února 2020 od 17 hodin
Sv. Anežka česká a sv. Vilemína
Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známy
jako významné duchovní učitelky i věštkyně, obdobně jako slavná
Hildegarda z Bingen. Ve stejné době jako ona působila také Anežka
česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka několika pražských klášterů, a v Itálii se proslavila Vilemína česká, levobočná
dcera krále Přemysla Otakara II.

Sv. Ludmila,
Mistr Theodorik, kopie

24. března 2020 od 17 hodin
Kunhuta a Eliška Přemyslovny
Prvorozená dcera Přemysla Otakara II. Kunhuta působila jako abatyše Svatojiřského kláštera
na Pražském Hradě, kde vychovávala také budoucí českou královnu Elišku Přemyslovnu
– matku císaře Karla IV. Obě královské dcery se zasloužily o rozvoj duchovního života i umění
v zemích Koruny české.

místo konání – sál v bývalé jezuitské koleji | vstupné 60 Kč
SLOVO O AUTORCE
RNDr. et Mgr. Hana Blochová, píšící své knihy pod pseudonymem
Rosa de Sar, je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické
fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále
vystudovala technologii restaurování uměleckých děl na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje hudbě a výtvarnému umění, znalectví a
průzkumu uměleckých děl a stavebních památek a v poslední době
také muzikoterapii. Vede Karlštejnskou školu svobodných umění a školu muzikoterapie. Zabývá se starověkou a středověkou filosofií, mystikou a alchymií.
Je autorkou knih: Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše, Mesiáš, Pyramidy, obři a zaniklé
vyspělé civilizace u nás, Mysterium Karlštejna a Magisterium Karlštejna a natočila celkem
deset hudebních CD středověké, autorské i etnické hudby.

12

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

Odbor kultury města Březnice z v e n a

pohádku v podání divadla

NAVĚTVI

Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
28. ledna 2020

od 17 hodin
Kulturní dům Březnice
Co je silnější než ta nejmocnější kouzla?
Široký? Kdepak! Láska? Možná… Přátelství?
Loutková pohádka plná divadelních kouzel
pro babičky i dědečky, maminky i tatínky,
všechny dospěláky, co se rádi baví i dojímají
nad klasickými pohádkovými příběhy, ale
hlavně pro děti. Pohádka tak akorát, není
totiž ani moc dlouhá a není ani příliš krátká,
je prostě dlouhá, široká a bystrozraká.
Pohádka, která mohla být docela kratičká,
kdyby to byla pohádka o princi, který se
mohl jednoduše oženit s kteroukoliv
z jedenácti krásných princezen, jenomže
takhle by ten příběh moc zajímavý nebyl.
Naše pohádka je o tajemném obrazu
za závěsem, o princově zvědavosti, o zakleté
a uvězněné krásce, o zlobě škodolibého
černokněžníka a jeho třech železných obručích, o odvaze a odhodlání, o lásce
na první pohled, o přátelství, které žádná překážka neohrozí…

Pro děti od 3 let a všechny přátele i kamarády po celém světě…
vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
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Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha. Někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás:
Laskavé slovo, pozdrav, úsměv... Štěstí a zdraví v novém roce.
Od začátku školního roku jsme zažili v mateřské škole
mnoho pěkných chvilek.
Na podzim si třída Včeliček připravila krátké představení na schůzi STP. Navštívili jsme Čechovu stodolu
s programem „dýňování“, kde nás čekal program plný
tvoření a zábavy. Ve školce jsme přivítali divadlo „KOLEM“ a břichomluvce Zdeňka Polacha s Matýskem. Rodiče se společně s dětmi zapojili do tvoření podzimníčků
a ve spolupráci se SRPŠ a 1.MŠ jsme vytvořili Strašidelnou zahradu, kde děti plnily řadu úkolů, za které je čekala odměna.
Prosinec patřil programu na zahájení Adventu.
Na Mikulášskou nadílku přišel opravdový čert, Mikuláš
a anděl. Naše „sluníčka“ si připravila pro rodiče vánoční besídku - pásmo písniček, básniček, koled a tanečků.
Besídka se konala v KD a byla spojena s jarmárkem.
Také jsme navštívili vánoční Čechovu stodolu. Ve školce
nás čekal stromeček s dárky od Ježíška, a pak už hurá
na vánoční prázdniny.
Sportování v tenisovém centru Vitality a filmové pásmo pohádek v kině patří k pravidelným měsíčním
akcím.
V lednu nás čeká „Sněhulákový týden“. Nebude chybět sněhulákový rej a studená odměna.

V únoru organizujeme velký karneval v KD se skupinou Fun Activity. Děti si společně zazpívají, zatančí
a zasoutěží.
V roce 2020 plánujeme úpravu a revitalizaci školní
zahrady. Požadavek na dotaci na doplnění herních prvků a vybudování sportovního hřiště máme v akčním plánu ORP Příbram. „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“ – to je projekt pro děti od 3 do 6 let, do kterého jsme se v roce 2019 zapojili. V jeho rámci děti plní
nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.
Letos se těšíme na plavecký výcvik, který absolvujeme
v Aquaparku Horažovice.
V květnu nás čeká „Den otevřených dveří“ a následně
zápis dětí pro nový školní rok.
Za pomoc při organizování akcí pro děti děkujeme zástupcům SRPŠ, rodičům, technickým službám, městu
Březnice a všem, kdo s námi v loňském roce spolupracovali.

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a úspěšný rok 2020.
kolektiv zaměstnankyň
2.MŠ Březnice

V areálu zahrady u mateřských školek jsou od podzimu
nainstalovány dvě nové vývěsky Rodinného centra Pampeliška. Na jejich pořízení přispěl Nadační fond pro
Březnici. Velice děkujeme! Děkujeme také panu Stanislavu Chocholovi za výrobu té dřevěné, paní Balíkové z firmy WSM za vstřícný přístup při nákupu té pozinkové
a panu Miloslavu Nešvarovi a Technickým službám města, kteří nám pomohli s instalací obou.
Pavlína Liebnerová

ZUŠ Březnice - Klára Hašková, 10 let

ZUŠ Březnice - Magdaléna Fenclová, 5 let

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice

|

tel. 326 531 177

www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz

LEDEN 2020
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

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
úterý 7. 1. 2020 od 9.00 Workshop s Luckou Ryjáčkovou - Koláž na osobní vize, přání a předsevzetí
v novém roce
čtvrtek 9. 1. 2020 od 9.00 Zdravé zoubky - přednáška s Jitkou Merikovou
pondělí 13. 1. 2020 od 9.00 - Just - ukázka výrobků
firmy Just
úterý 21. 1. 2020 od 17.00 - Valná hromada
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

ANGLIČTINA pro nejmenší se Zdeničkou
Čížkovou

JAK SE ŽIJE V PAMPELIŠCE
Pampeliška funguje v Březnici neuvěřitelných devatenáct let. Je to poměrně dlouhá doba na to, kolik mýtů
o centru v Březnici koluje, proto si připomeňme, jak to
u nás chodí, a proč Pampeliška vůbec je.
Centrum založily v roce 2000 březnické maminky, které trávily doma se svými malými dětmi rodičovskou dovolenou. Nějakou dobu zajiš ovaly chod centra svépomocí, později se provoz navýšil a bylo třeba sehnat peníze a
stálého zaměstnance. Ač je dnes centrum v Březnici již
etablovanou institucí, která nabízí pravidelné volnočasové a vzdělávací aktivity široké veřejnosti, stále funguje
jako spolek. To znamená sdružení několika aktivních
rodin, které část svého volného času věnují této organizaci. Do Pampelišky můžete chodit bu jako návštěvník
a využívat některou z nabízených služeb, nebo se můžete do dění v suterénu 1.MŠ aktivně zapojit. Centrum
poskytuje prostor a podmínky pro realizování vašich
přání a nápadů, stačí jen vyjádřit přání a vůli. Pampeliška sice zaměstnává jednoho nebo dva zaměstnance
podle aktuální finanční situace, její provoz ale řídí rada.
Ta se volí jednou ročně na valné hromadě členů spolku.
Jsme rádi za každého nového člena, protože každý s sebou přináší něco nového.
Dnes Pampeliška provozuje volně přístupnou dopolední hernu od pondělí do pátku. V rámci svého programu
pořádá besedy, přednášky a kurzy z velké řady oborů
prakticky pro všechny věkové kategorie. Nabízí pravidelné, odpolední vzdělávací kurzy pro předškoláky, školáky i dospělé. Snaží se spolupracovat s městem i dalšími spolky a pomáhat při větších akcích pro veřejnost.
Samotné centrum zajiš uje dnes již legendární akce,

díky kterým má Březnice několik tajemných bytostí,
jako je čarodějnice Kanimůra nebo skřítek Dubínek.
Co je podle mne největším přínosem celé Pampelišky?
Asi to, že nabízí místo setkávání a sdílení jinak než virtuálně. Pomáhá vytvářet nová přátelství nejen mezi dětmi, ale také mezi dospělými. Březnice je malé město, ale
i v tak malém městě se může člověk cítit poměrně osamocen, izolován. Jste doma s dítětem nebo dvěma, dny
plynou, každý stejně, uvařit, plenky, nákup, kojení, sem
tam nějaká ta návštěva lékaře, probdělé noci, procházky
(ty jsou tedy na mateřské opravdu bezva, ven prostě
musíte!), hovory s jinými rodiči na hřišti, v parku…
jako máma tří kluků musím říct, že jsem vděčná za to,
že máme ve městě místo, kde jsem našla stejně unavené
maminky, kde si někdo jiný s radostí pochoval našeho
nejmenšího, abych se mohla chvíli věnovat tomu pro(pokračování na str. 15)
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JAK SE ŽIJE V PAMPELIŠCE
(dokončení ze str. 14)

střednímu, kde jsem mohla znovu zapojit hlavu a zapomenout na každodenní rutinu, kde jsem se mohla i s dítětem v náručí alespoň trochu realizovat. Ale hlavně je
to místo, kde jsme byly moje děti i já vždycky rádi a
š astni.
Pokud se zrovna nacházíte ve výše popsané životní situaci a ostýcháte se do centra přijít, protože se přece po

městě říká, že… nebojte se a přijte se alespoň podívat.
Pampeliška má dveře otevřené všem a je přesně taková,
jakou si jí sobě maminky udělají.
Závěrem ještě nezbytné díky všem aktivním členům
a přátelům Pampelišky. Je Vás mnoho! A to je krásná
zpráva. Dokládá to, že se nám v Březnici žije dobře, že
nás baví potkávat se a společně tvořit pro sebe i pro
druhé.
Pavlína Liebnerová

ADVENTNÍ KAVÁRNA DOBRÁ MYSL POTŘETÍ
Poslední listopadový víkend se již tradičně březnické
rodinné centrum změnilo v dobročinnou kavárnu. Zmizela herna, skluzavka a bazének s míčky. Přibyla vůně
čerstvě mleté kávy, tichá hudba a lednice plná lákavých
zákusků. Členové a přátelé Pampelišky se znovu odhodlali svým snažením pomoci potřebným. Výtěžek dobročinné kavárny jsme v letošním roce věnovali příbramskému Spolku Ichtyóza. Jako vždy jsme vařili výbornou
kávu z věšínské pražírny 4coffee, kterou zdarma věnovali manželé Vantuchovi. Děkujeme! Děkujeme také
všem, kteří bez nároku na odměnu obsluhovali, pekli
a vytvářeli sladkosti, které jste mohli v kavárně ochutnat. Byla jich spousta. Se zajištěním provozu kavárny
pomohli také studenti březnické VOŠ a SOŠ, kteří
se akce zúčastnili v rámci projektového dne Domova
mládeže. A samozřejmě děkujeme i těm, kteří kavárnu
navštívili a svým nákupem podpořili. Na účet Spolku
Ichtyóza jsme díky dobročinné kavárně poukázali
26 518 Kč.
Nevíte, co je to ICHTYÓZA?
Ichtyóza je vzácné kožní onemocnění, kterým v České
republice trpí několik stovek lidí. Jedná se o geneticky
podmíněnou poruchu, která se nedá vyléčit. Lidé, kteří
se s ní narodí, mohou její průběh jen zpomalit.
Velmi stručně řečeno se jedná o poruchu rohovění
kůže. Zdravý člověk má několik vrstev kůže, které se
mu obnoví přibližně za 28 dní. Nemocnému ichtyózou
roste kůže asi sedmkrát rychleji, odrostlá kůže tvrdne,
bolí a mohou se na ní vytvářet různé puchýře. Je velmi
náchylná k různým bakteriálním infekcím, ale zejména
prakticky znemožňuje účinné fungování termoregulace
těla nemocného. Jakékoli teplotní výkyvy jsou pro něj
nepříjemné i nebezpečné. Nemocný nemůže vykonávat
žádnou zvýšenou tělesnou aktivitu. Vyléčit ichtyóza nejde, ale lze alespoň zmírnit některé její projevy zejména
pravidelnou, vlastně každodenní a nekonečnou péčí
o pokožku – několikahodinové namáčení, zábaly, odstraňovaní tvrdé kůže a promazávání. Nemocný tak spotřebuje neuvěřitelně velké množství krémů a přípravků,
kterými lze kůži promastit a ošetřit. Téměř nic z toho
ale bohužel nehradí žádná zdravotní pojiš ovna.
Spolek Ichtyóza představila v RC Pampeliška jeho zakladatelka Hana Kadlecová maminka malého Martínka,
kterého si již jako nemocného dvou a půl letého s manželem přivezli domů z dětského domova. Vytvořili mu
opravdové rodinné zázemí, zahrnuli jej svou láskou
a péčí, ale hlavně jej zapojili do normálního života

a snaží se, aby mohl poznat vše, co mohou okusit jeho
vrstevníci. A díky aktivitám jejich spolku mohou toto
dopřát i ostatním, kteří trpí stejnou nemocí. Jejich příběh dojal všechny přítomné, hluboce smekáme před činností spolku. Asi ne všichni z nás si dokážeme představit život s permanentní bolestí. Takovýchto setkání nebývá v běžném životě mnoho, o to jsou silnější a nutí
nás k zamyšlení a porovnání životních hodnot. Děkujeme paní Hance i Martínkovi, že nás učinili o trochu
moudřejší. Bume vděční za vše dobré, co nám život přináší a více vnímejme ostatní kolem nás.
Pavlína Liebnerová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Den otevřených dveří na ZŠ
21. listopad byl dnem, kdy na naší základní škole zůstaly dveře otevřené. Všichni rodiče žáků, a nejen oni,
měli příležitost navštívit výuku ve třídách, prohlédnout
si školní prostory a pohovořit s učiteli. Návštěvníky při
vstupu do budovy přivítali členové školního parlamentu.
Ti měli připraveny informace o škole a ujali se i role
průvodců.
S největším zájmem veřejnosti se setkaly nově zrekonstruované prostory – učebna fyziky, přírodopisu, školní
dílny, moderní kuchyňka, rozšířené oddělení dětské
knihovny a počítačové učebny. V učebně přírodopisu byl
například připraven mikroskop, v němž jste mohli pozorovat mnohonásobně zvětšené paví pero. V kuchyňce
připravila děvčata z vyšších ročníků při hodinách vaření drobné občerstvení – sladké cukroví a chlebíčky.
Také, ale to zcela neplánovaně, jste mohli zaslechnout
líbezné tóny linoucí se z klavíru umístěného v hale před
tělocvičnami. Ten je zde k dispozici všem žákům, kteří si
chtějí zahrát a pochlubit se ostatním, co už se naučili.
Byla zpřístupněna i revitalizovaná zahrada kolem školy
a v ní učebna v přírodě.
Z ohlasů návštěvníků, které jsme prováděli, a ze zápisů v pamětní knize vyplývá, že akce byla velice přínosná. Většina rodičů dosud neměla možnost si takto komplexně školu prohlédnout. Strávili zde prý příjemné
chvíle a zavzpomínali i na svá školní léta.
Adina Kazdová, členka parlamentu

Krabice od bot na ZŠ Březnice
I loni na začátku
prosince jsme se zapojili do projektu
„Krabice od bot“.
Tato charitativní
akce je na naší škole oblíbená a zapojují se do ní jednotlivci i celé třídy. Kdokoliv může darovat
hračku, psací nebo
malovací potřeby,
knížku, kosmetiku
nebo jinou maličkost, kterou uloží
do krabice od bot a
pak následně odevzdá ve škole.
My parlamen áci pak roztřídíme dárky podle pokynů
paní Vojkůvkové z Diakonie ČCE, která na Příbramsku
celou charitativní akci řídí. A tak naše dárky v úterý
3. 12. 2019 odjely do Příbrami, kde byly rozdány dětem
z rodin, kterým pomáhá například Charita Příbram,
Adra Příbram nebo Azylový dům Příbram.
Děkujeme všem dárcům za úžasných 106 dárků a všem
Vám přejeme krásné a radostné Vánoce.
Magdalena Hrubá, členka školního parlamentu
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AGRO SI HRAJE NA VETERINÁŘE
Budou z nás veterináři? Třeba jo. Po dlouhém těšení se na hodinu chovu jsme vyrazili do kravína, abychom si v praxi vyzkoušeli věci, které
jsme se učili zatím jen teoreticky. I když nás je málo (z toho jeden, co se
na krávu nemůže ani podívat), uvázali jsme si dvě krávy. Použili jsme
šikovnou pomůcku, aby nám kráva neutekla z podestýlky za ostatními,
ale spolužák nečekal, co se stane. Nejdřív nutí krávu, aby vstala, a pak
ji nutí, aby si lehla. Háky, které měla mít za zadníma nohama, se jí dostaly na bedra. Nemohli jsme to z ní dostat dolů. Proto jsme se ji snažili
přesvědčit, aby si znova lehla. Jenže co si budeme povídat, je to kráva,
která nám prostě nerozumí a rozumět nebude. Samozřejmě jsme tomu
přišli na kloub a vyřešili to. Vynaložili jsme sílu a spolupráci, zapojili
mozek a bylo to. Musím říct, že s námi se člověk nenudí (ani ta zvířata).
Nu což, šli jsme si hrát na veterináře. Vyzkoušeli jsme si trias. Co to
vlastně je? Měří se tep, teplota a dech krávy. Tep změříme tak, že přiložíme nejdřív levou ruku do levého podpaží, dostaneme se až k srdci a počítáme tep za jednu minutu. Teplotu změříme teploměrem v rektu, který
tam držíme přibližně 3-5min. Měli jsme dvě skupinky a já byla s kluky,
kteří, jak už to bývá, se všeho štítí. Takže na koho zbyla měřit teplota? Na mě! Ale jestli to člověk chce v budoucnu
dělat, musí si vyzkoušet všechno. Pak zbýval už jen dech. Ten už jsem nechala na klucích. Než jsme se nadáli, dvě
hodiny uplynuly jako nic. Tak takhle se učíme a užíváme si v kravíně.
Lenka Štochlová, 2.AS
VOŠ a SOŠ Březnice, obor agropodnikání

MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČERTICEMI NAVŠTÍVILI NEJEN SENIORY
I v letošním roce se 5. prosince vydaly některé žákyně
4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice do Domova seniorů
v Březnici, aby vypomohly s Mikulášskou nadílkou. Nadělování vypuklo okolo desáté hodiny, kdy pod vedením
Mikuláše (zaměstnance domova) naše studentská andělsko-čertovská parta procházela jednotlivé pokoje seniorů. Místní klienti pro nás měli připravené krásné
básničky a písničky. Jejich snahu odměnil anděl malým
dárkem. Celá mikulášská parta nezapomněla ani na zaměstnance domova.
A protože všichni v domově byli po celý rok hodní, čerti odcházeli bez hříšníků. Poté vedla naše cesta zpět na
„domovskou základnu“, tj. do školy. U vchodu již byla
připravena naše spolužačka v kostýmu moudrého Mikuláše. V ruce měla připravenou Knihu hříchů, ze které
v každé třídě přečetla největší zlobivce. Ti se pak museli
vykoupit recitací básničky. Všichni za odměnu dostali
bonbón od hodného anděla. Doufáme, že příští rok na
naši mikulášsko-andělsko-čertovskou partu naváží žáci
z nižších ročníků.

Eliška Machová, žákyně 4.BS
oboru sociální činnost

EXKURZE DO VRÁŽE U PÍSKU ANEB KONEC TOPOLŮ V ČECHÁCH
Pan učitel pěstování rostlin se rozhodl vyzkoušet, jak
máme tuhý kořínek, a proto nám na konci listopadu vyjednal exkurzi do Vráže u Písku, kde pan Ing. Jiří Ševčík pěstuje japonské topoly.
Mezitím, co jsme se snažili nepřimrznout k zemi, jsme
poslouchali vyprávění pana Ševčíka o celé produkci topolů. Dozvěděli jsme se, jak se tento topol dostal do ČR,
i o tom, jak založil svou plantáž a jak se její vzhled
v průběhu času měnil. Před deseti lety zažila naše republika boom v podobě velkého zájmu o topoly. Ty byly využívány bu jako okrasné dřeviny, nebo díky svému
rychlému růstu jako dřeviny topné. Jeho plantáž má
rozlohu jednoho hektaru. V současné době tři řady využívá ČZU jako pokusné, zbytek plochy slouží jako matečnice pro řízky. Kdysi jich měl okolo 600 tisíc za rok.

V důsledku klesajícího zájmu však pan Ševčík rozlohu
matečnice neustále zmenšuje. Na této plantáži bylo nádherně vidět, jaký mají vliv na rostliny povětrnostní podmínky, úroveň terénu, stavba podloží či sluneční záření.
U plantáže je rovněž vyhloubené jezírko. Kvůli suchu
však dosahuje hloubka vody okolo 60 cm. I přesto slouží jako velice dobré rozmnožovací prostředí pro obojživelníky, díky velkému množství vodních rostlin. Na úplný závěr nám pan Ševčík ukázal své hlavní zaměření,
kterým je pěstování bonsají. Popsal celý proces růstu
i časově náročné tvarování.
Exkurzi jsme si i přes bojové podmínky velice užili.
Vojtěch Simandl a Adéla Podskalská, 3.AS
VOŠ a SOŠ Březnice
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EXKURZE U NEJVĚTŠÍHO DODAVATELE DRŮBEŽE V ČR
Tak je to tady! Po 2 letech teorie o tom, jak by zvířata
měla žít blahodárný život a zemřít důstojnou smrtí, bylo
na čase, abychom se podívali pravdě do očí a navštívili
nějaký podnik.
Právě proto jsme se v rámci předmětu zoohygiena
a prevence vydali do mirovického závodu firmy Vodňanská drůbež a.s. Dozvěděli jsme se, že tento závod, založený v roce 1947, se zaměřuje na chov kachen, kterých
zpracuje okolo 4 milionů ročně, a na kuřata, kterých
zpracuje „jen“ okolo 3 milionů ročně. Právě tyto informace nám poskytl ředitel mirovického závodu, pan Jan
Dolejší, který byl velice sdílný a ochotný.
Po stručném a neúnavném úvodu (což se cení), došlo
na samotnou prohlídku provozu. Dostali jsme tedy slušivé, bílé, o 4 čísla větší, skoro papírové obleky.
Nastal čas se konečně podívat do toho provozu. Prováděla nás paní Ing. Markéta Šikulová, vedoucí kontroly kvality s mnohaletou praxí. Začali jsme tedy odzadu
neboli proti chodu linky. První, tedy poslední část linky,
bylo balení, kde se balí celá kuřata nebo jen části do
obalů nebo vakua. Odtud je to tzv. čistá část linky. Následovalo, tedy vlastně předcházelo, kuchání, které zahr-

nuje zbavení kuřete hlavy, běháků a vnitřností. Tomu
předchází, tedy následuje, proces napařování (radši už
budu psát jenom další zastávka). Tady se na peří pod
parou nanese vosk, ten se potom i s peřím strhává a na
kuchání jede oškubané kuře. V této části je kvůli páře
velké dusno a zápach, nic pro slabší jedince. Nemůžete
se tu ale dočíst, co čistá a špinavá část vlastně znamená? Čistá část znamená, že je tam čisto, a špinavá část
znamená, že tam není čisto, protože po zemi teče voda
a krev z mrtvých kuřat. Takže už víte, proč jdeme proti
chodu linky, abychom si nenašlapali ve špinavé části
a nedonesli to do té čisté. Naše další zastávka byla jen
pro silnější povahy, poněvadž zahrnuje omráčení a vykrvení. Poslední zastávka byla tedy na začátku linky a jednalo se o navěšování kuřat z beden za nohy na speciální
řetězový dopravník.
Na závěr bychom ještě všichni chtěli poděkovat panu
řediteli Janu Dolejšímu a paní Ing. Markétě Šikulové za
jejich ochotu a velice obohacující exkurzi v jejich podniku a samozřejmě paní učitelce Ing. Rolnikové, že se vůbec něco takového uskutečnilo.
David Vrbský, 3.AS
VOŠ a SOŠ Březnice, obor agropodnikání

SVĚT NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH NA VLASTNÍ KŮŽI
V rámci výuky odborných sociálních předmětů na VOŠ a SOŠ v
Březnici jsme vyrazili na „Neviditelnou výstavu” do Prahy, abychom lépe pochopili život ve tmě, tj. svět lidí nevidomých a slabozrakých. Výstava měla dvě části. Nejdříve jsme si vyzkoušeli různé
kompenzační pomůcky, které zrakově postižení lidé ve svém životě
běžně používají a usnadňují jim život. Také jsme si zahráli tradiční
hry jako je „Člověče nezlob se”, dáma, šachy, domino a další trochu netradičně. Na hru jsme totiž neviděli, a proto to pro nás vůbec nebylo snadné. V druhé části „Neviditelné výstavy” jsme se
rozdělili do několika skupin a s průvodcem jsme 60 minut v naprosté tmě, jen za pomocí hmatu, sluchu a čichu, prožívali různé situace, které musí zvládat nevidomí lidé každý den. Výstava byla velice zajímavá a poučná. Ukázala nám nejen reálný
svět nevidomých a slabozrakých lidí, ale i možnosti, jak jim pomoci a porozumět.
za třídu 3.AS Klára Matyášová, obor sociální činnost

Certifikace Microsoft byla úspěšná
Na začátku října 2019 jsem v rámci výuky oboru informační technologie na VOŠ a SOŠ Březnice absolvoval praxi
v podniku Software OK s.r.o. v Příbrami. Na konci praxe jsme se se zaměstnancem firmy Jirkou přihlásili na certifikaci Microsoft 70-483, kterou jsme absolvovali 5. listopadu v certifikačním centru DNS v Praze. Jednalo se
o zkoušku v programovacím jazyce C#, která zahrnovala čtyři okruhy: řízení toku programu, zabezpečení aplikací
a odstraňování chyb, tvorba a používání datových typů a také implementace přístupu k datům. Celá zkouška probíhala v anglickém jazyce a byla náročná. Testem jsme oba úspěšně prošli a jsem rád, že jsem certifikát Microsoft
z programování v C# získal.
Vít Gregor, 4.AV, VOŠ a SOŠ Březnice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro uchazeče o studium
na Střední odborné škole Březnice
AGROPODNIKÁNÍ | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | SOCIÁLNÍ ČINNOST

v pátek 17. 1. 2020 od 13.00 do 16.00 hod.
v sobotu 18. 1. 2020 od 9.00 do 11.00 hod.
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.
Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů –
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z.s.
V době uzávěrky Březnických novin jsme byli před kolaudací klubu – v tuto chvíli snad š astně za ní. Proto
dovolte, abych Vás pozvala na slavnostní otevření
dne 12. 1. ve 14.00 hodin, jež bude zároveň dnem našeho prvního realizovaného programu – VERNISÁŽ
SOUTĚŽNÍCH OBRÁZKŮ DĚTÍ (POŽÁRNÍ OCHRANA) A BESEDA NA TÉMA POŽÁRNÍ OCHRANA
A SENIOŘI.
Další lednové besedy budou 15. 1. od 15.00 Odpolední povídání s nutriční specialistkou Mgr. Blankou
Češkovou a 28. 1. od 13.00 Beseda o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách s p. Marcelou
Kryski. (Podrobnosti na nástěnce ve výloze klubu – vedle potravin Pramen.)
V lednu bude klub otevřený v úterý, středu
a pátek od 14.00 do 16.00 hod. V tyto dny bude též
k dispozici Knihovna pro seniory, v jejímž depozitu
jsou i knihy paní Miluše Dunovské.
Každou středu od 14.00 do 16.00 se můžete přijít
zeptat sociální pracovnice paní Marcely Pinkavové, která v tuto dobu bude v klubu k dispozici, na vše
co Vás zajímá z oblasti sociální problematiky.
Úterní a páteční odpoledne budou věnována především
tréninku paměti a aktivizacím s muzikoterapeutickými,
ergoterapeutickými a reminiscenčními prvky. Zní to slo-

žitě, ale je to snadné - budeme si povídat, vzpomínat, vyrábět, zpívat… budeme se setkávat a pouštět do našich
všedních dnů něco nového či nově (znovu) nalezeného.
Možná jen (ne)obyčejnou radost. Přijte se podívat, setkat, pobýt.
Máte nápad, co bychom v klubu mohli dělat? Umíte,
znáte něco, o co byste se rád/a podělil/a s ostatními?
Dejte nám vědět.
Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme všem, kdo nás při vzniku klubu podpořili
a podporují dobrou radou, pomocí i financemi. Vážíme si
pomoci města Březnice a obce Chrást.
Těšíme se na Vás.

Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku
Sv. Máří Magdalény z.s.

Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974,
napsat na mail petramatysova21@seznam.cz či navštívit
naše webové stránky https://dobrocinny-spolek-svmari-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.

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

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

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.
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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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CENNÝ PŘÍRŮSTEK GALERIE LUDVÍKA KUBY
Dne 30. 11. 2019 se v Galerii Ludvíka Kuby v Březnici
konala malá slavnost. Byla zde odhalena bronzová busta
– portrét Ludvíka Kuby. Stala se po dlouhých letech dalším přírůstkem naší galerie.
Jak známo L. Kuba do Březnice zajížděl, aby zde maloval své dvorečky a zahrádky, z nichž mnohé jsou vystaveny v této galerii. Dokladem Kubovy lásky k našemu městu je i jeho dar početného souboru obrazů městu, které
tvoří podstatnou část nynější galerie. Také město si Kuby
vážilo, a tak se stal jeho čestným občanem v roce 1948.
Z roku 1950 je v Březnici Kubův bronzový portrét od sochaře Karla Otáhala, vystavený nyní v zámeckém parku.
Kuba je uznávaným malířem i dlouho po své smrti
(30. 11. 1956). Národní galerie uspořádala pod názvem
Poslední impresionista velkou retrospektivní výstavu
Kubových děl v Praze roku 2013. Na současných aukcích
výtvarných děl je o Kubu velký zájem.
Akademický sochař Martin Zet vytvořil v roce 1985 Kubův sochařský portrét v lehce nadživotní velikosti s typickým baretem na hlavě tak věrně, že Mistra Kubu každý
hned pozná. Díky Nadačnímu fondu pro Březnici, který dílo
v plné výši uhradil, stala se Kubova busta ozdobou naší
galerie. Podstavec pod ni perfektně zhotovil dle sochařova
návrhu Ing. Stanislav Chochola se svými spolupracovníky.

Foto: Václav Bílý

Foto: Petr Nejedlý

Busta je umístěna před galerií v prvním patře na konci
chodby uprostřed. Působí tam velice přirozeně jako by
byla přímo pro toto umístění stvořena. Dílo potřebuje
dostatek prostoru, který právě uprostřed chodby získává.
Divák může sochu pohodlně obejít a prohlédnout si ji
ze všech stran. Dílo potřebuje také dostatek světla, aby
vynikl sochařův rukopis. Kuba sám sebe na svých autoportrétech ztvárňoval poměrně drsnými tahy štětce.
Sochařův rukopis jako by jim odpovídal…
MUDr. Jiří Beran

O STÁRNUTÍ
Dnešní medicína dokáže mnohým lidem prodloužit život. Nedokáže však v plné míře vyřešit kvalitu života
stárnoucích osob. Kvalitu života ve stáří vytvářejí mimo
jiné různé aktivity a zejména mezilidské vztahy. Celý život jsme mezi lidmi, ale ve stáří mnohé potká nepříjemná
samota. Mnozí ovdoví, děti jsou jinde a mají své starosti,
nezbývá jim ani chvilka na telefonování. Přátel z mládí je
už jen pár. Starý člověk, který je na tom zdravotně pořád
ještě dobře, najednou shledává, že není, kdo by s ním sdílel jeho radosti a strasti. Volného času je najednou nazbyt. Stáří není lehké období života.
Je-li člověk v zajetí samoty, často neví, jak by ji vyplnil.
Chybí chu k tomu být aktivnější. Nedostatek aktivity starému člověku škodí. Dříve se říkávalo „odešel na odpočinek“. Mělo se za to, že starý člověk má „odpočívat“. Právě
opak je třeba. Nejde o to chodit do zaměstnání, ale být činný. Dříve to bývala např. péče o domácí zvířectvo. V bytovkách to nepřichází v úvahu. Jak tedy být ve stáří aktivní?
Aktivita ve stáří má být určena sobě samému, vedle toho
část aktivit má zůstat pro jiné, tedy být něčím užitečný.
Vzpomínám, jak jsem kdysi vídal obyvatele jednoho domova důchodců spěchat odpoledne na městský autobus jedoucí do centra města. Nechápal jsem tehdy při svém mládí, co je k tomu za každého počasí vede. Myslíval jsem, že
je to riskantní, spěchají-li, aby jim autobus neujel. Oni
spěchali, aby se setkali ve své kavárně s několika přáteli.

Obdivuji seniory, kteří navštěvují Univerzitu třetího
věku, kde jim po řadu let přednáším o duševním životě ve
stáří. Jsou mnohem pilnější než mladí studenti. Ač je venku odpoledne již tma, oni přijdou. Přitom pozoruji, že jim
nejde jen o to, aby si vyslechli přednášku. Než začnu mluvit, štěbetají mezi sebou o tom, co je nového. Po přednášce také ještě domů nespěchají. Jsou rádi, že se vidí a mají
si s kým popovídat. Slibují si, že za týden zas přijdou.
Vrstevníci si v mnohém lépe porozumí. Vnoučata jsou pro
ně velkou radostí, ale plně jim porozumět nedovedou.
Ptal jsem se svých studentů, čím se vyznačuje stáří. Podle nich je starý člověk vlastně jen o pár desítek let starší
člověk, který možná trochu sem tam zapomíná. Jinak
jsou staří vlastně stejní jako oni.
Ve stáří je důležité zůstat aktivní a nebýt sám. Péče
o vlastní domácnost je dobrá, mnohý řekne, že je doma
pořád co dělat. Rutinní stereotypní domácí činnosti, které se stále opakují, nejsou to pravé. Pomáhají ty činnosti,
které se mění. Je třeba zabývat se novými úkoly přiměřenými věku. Luštění křížovek je dobré, ale je to o samotě.
Televize aktivitu neznamená.
Aktivity vhodné ve stáří bude nabízet Březnický klub
seniorů. Jde o to, aby jeho nabídku ke svému prospěchu
využívalo co nejvíce březnických seniorů.
MUDr. Jiří Beran

PODĚKOVÁNÍ
Březnický a rožmitálský divadelní spolek se spolupodílí na kulturním obrazu města Březnice již více než 25 let.
Za to vděčí jednak tvůrčímu, soudržnému, aktivnímu a přátelskému uskupení svých členů, jednak vnímavému, chápavému, přejícímu a vstřícnému publiku a jednak dlouhodobé, stabilní a štědré finanční podpoře města Březnice
umocněné možností užívání kulturního domu pro potřeby divadelního zkoušení a produkce divadelních her.
Vážíme si této podpory a budeme se snažit svojí uměleckou činností si poskytnutou podporu a důvěru zasloužit,
jak vůči sobě, vůči našim divákům, tak i vůči městu Březnice s vědomím zachování si svobodného a nezávislého
působení.
Za Březnický a rožmitálský divadelní spolek Robert Barták
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Charita Příbram působí i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých
ratolestí a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry krve?
Nebojte se nás oslovit! Rádi Vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete? pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře)- Náměstí 11, 262 72
Březnice
Kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko –
Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

Ohlédnutí za 21. ročníkem setkání heligónkářů TŘEMŠÍNSKÁ
HELIGÓNKA 2019 ve Hvožanech
TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2019 – tradiční a přátelský festival dobré nálady
a hezké české písničky!!
Třemšínskou heligónku 2019 ovládli zkušení heligónkáři. V sobotu 26. října 2019 se konal již 21. ročník setkání
heligónkářů s názvem Třemšínská heligónka 2019 ve
Hvožanech. Začátek tohoto tradičního festivalu byl letos nově již v 15.00 hodin, kdy v kulturním domě zazněly
první písničky v podání Toulavé kapely Josefa Janouška,
která tento program zahájila. Po úvodním proslovu moderátorky akce Jany Filinové a přivítání všech přítomných paní starostkou Markétou Balkovou začal oficiální
program. Ještě před očekávanou přehlídkou účastníků
setkání se konal křest nového hudebního nosiče CD Toulavé kapely s názvem „Hezky zvesela“. Letos dorazilo do
Hvožan 13 úžasných heligónkářů, dvojic a kapel, kteří
se postupně vystřídali na pódiu. Program byl tradičně
bohatý, zajímavý a pestrý. Od začátku akce byl připravený taneční parket, během celého pořadu bylo možné tančit a samozřejmě zpívat.
Mimo Toulavou kapelu Josefa Janouška, která zahrála
na úvod loňského hvožanského festivalu heligónkářů
a představila svojí novou desku „Hezky zvesela“, dále
v programu kromě úžasných jednotlivců zahrála kapela
„Prácheňská heligónka“ ze Strakonic a hosté na akordeony, výborní muzikanti a zpěváci, kapela „Chlapci z Moravy“ ve složení Slávek Strouhal a Karel Hájek.
Ocenění za první místo v divácké soutěži „cena sympatie“ o nejpozoruhodnějšího heligónkáře získal fantastický

Josef Lhotecký z Nemějic u Milevska, druhé místo obsadil všem dobře známý a skvělý Ondřej Římek ze Staňkova (podle našeho názoru v současné době nejlepší heligónkář v Čechách), a na třetí místo diváci nominovali pořádajícího Josefa Janouška z Hlubyně u Březnice.
Celý průběh hudebního pořadu provázela milá moderátorka Jana Filinová, která program Třemšínské heligónky opět zpestřila vtipnými kulturními vložkami a také
diváckými kvízy o zajímavé hudební nosiče CD.
Ve finále večera bylo vylosováno deset diváckých vstupenek, š astní výherci získali hezké hudební dárky od
heligónkářské ligy a propagační předměty od obecního
úřadu Hvožany a pivovaru Gambrinus Plzeň.
Děkujeme všem účinkujícím muzikantům, kteří opět
potvrdili, že heligónka může nabídnout krásný kulturní
zážitek v této uspěchané době, a hlavně umí pohladit člověka na duši.
Velké poděkování patří také všem partnerům tohoto
tradičního festivalu za pomoc a spolupráci.
Všechny milovníky tohoto žánru a výborné atmosféry
srdečně zveme na magický 22. ročník setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2020, který se bude konat opět
za rok v sobotu 24. 10. 2020 v Kulturním domě ve Hvožanech.
Na přátelské setkání v kraji pod Třemšínem ve Hvožanech se těší všichni pořadatelé a účinkující.

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni
si vás dovoluje pozvat na

Dětský maškarní bál v Hlubyni

HASIČSKÝ PLES

Rybářský spolek a obec Hlubyně pořádají

který se koná v sobotu 1. února 2020
od 20.00 hodin v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje kapela KUDRNÁČI.
Bohatá zabijačková tombola.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v kulturním domě v Hlubyni.

dne

15. 2. 2020

od 14.00 hod.

Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.
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MO ČRS

Z MĚSTA / REGION

TENISOVÝ KLUB
BŘEZNICE z.s.

Březnice
děkuje
městu Březnice
za spolupráci
i za finanční podporu.

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

Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu
noviny@breznice.cz nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte,
zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou
a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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děkuje
městu Březnici
za poskytnutí
finančních
prostředků
na rok 2019
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SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BŘEZNICE
Zimní soutěž Rožmitál p. Třemšínem
Již tradičně patří poslední soutěžní zápolení dětí zimní
soutěži v Rožmitálu p. Třemšínem. Do Rožmitálu vezeme družstvo mladší i starší kategorie. Jako první startovali ti starší a vedli si velice dobře, ale 21 trestných
bodů stačilo pouze na šestou pozici. Mladší tým startoval jako poslední tým soutěže a pokoušel se sápat na
příčku první. Bohužel stejný součet bodů muselo rozhodnout hadicové kolo a tam jsme na SDH Suchodol ztráceli 24 setin vteřiny, a tak bereme druhou příčku což je
krásné umístění a na této soutěži naše nejlepší skóre
a nádherné zakončení roku 2019.

Běžecký pohár 2020
Fanda klasické disciplíny
v běhu na 60 m s překážkami si letošní rok přijde na
své. Již v tuto dobu se
chystá SERIÁL ŠEDESÁTEK. V tomto seriálu, který připravuje Praha západ
a SDH Březnice bude figurovat i SDH Paseky okr.
Písek a SDH Zaječov okr.
Beroun a samozřejmě budeme mít zájem o účast i dalších pořadatelů této disciplíny. Seriál pomůže větší
návštěvnosti z řad závodníků a celá soutěž tím nabere
na kvalitě.
Svatopluk Koňas

Kulturní dům
Březnice

VINÁRNA
Prostor
ke krátkodobému
pronajmutí
vhodný pro pořádání
rodinných oslav,
firemních akcí
a soukromých večírků.
Sál s 50 místy k sezení,
tanečním parketem
a zázemím kuchyně
pro přípravu drobného
občerstvení.

Kulturní dům
tel. 318 682 153
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VÝLOV ZÁMECKÝCH RYBNÍKŮ 23. 11. 2019

MO ČRS Březnice – Termínový plán činnosti MO ČRS pro rok 2020
datum
7. 1. 2020
18. 1. 2020
11. 2. 2020
15. 2. 2020
10. 3. 2020
14. 3. 2020
28. 3. 2020
7. 4. 2020
18. 4. 2020
30. 4. 2020
2. 5. 2020
3. 5. 2020
konec května
9. 6. 2020
8. 9. 2020
19. 9. 2020
6. 10. 2020
10. 11. 2020
12. 12. 2020

akce
výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výroční členská schůze
výborová schůze
prodej povolenek (poslední)
balení tomboly
30. závody Hluboký rybník
Dětské závody
Akce VNJV pro MŠ
výborová schůze
výborová schůze
Podzimní ryb. závody - open
výborová schůze
výborová schůze
prodej povolenek

místo
"Bedna"
stadion
"Bedna"
stadion
"Bedna"
stadion
stadion
"Bedna"
stadion
stadion
Hluboký rybník
Hluboký rybník
Zámecké rybníky
"Bedna"
"Bedna"
Skalice
"Bedna"
"Bedna"
stadion

hodina
18
10 – 12
18
10 – 12
18
10 – 12
10
18
10 – 12
16
5 – 13
6 – 12
8 – 12
18
18
5 – 12
18
18
10 – 12

Do května 2020
Dětský rybářský kroužek - klubovna na stadionu
Termíny mohou být změněny dle okolností. Plán může být doplněn o mimořádné schůze, brigády, výlovy, akce pro
děti apod.
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2019
Anketa „Sportovec města Březnice“ se již stala tradicí. Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport, ve spolupráci
s městem Březnice, se jí rozhodla vyhlásit i v letošním roce. Po zkušenostech z minulých let však pouze v kategoriích mládeže. Počet těchto kategorií si určí sportovní kluby dle svého zvážení.
Sportovní oddíly, které mají zájem se vyhlášení sportovce roku aktivně zúčastnit, si sami navrhnout nejlepší sportovce a jejich jména zašlou na e-mail: j.nepivoda@tiscali.cz do 7. 2. 2020.
Vyhlášení výsledků, spolu s předáním odměn sportovcům, proběhne v březnu, přesný termín bude včas zveřejněn.
Jiří Nepivoda
předseda Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport

ČINNOST TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Sezonu 2019 zahájil Tenisový klub valnou hromadou,
která se konala 2. 3. 2019. Na další tři víkendy byly svolány brigády na zprovoznění tenisového areálu. Díky obětavému nasazení členů klubu se vše podařilo a sezona
byla zahájena začátkem dubna, což bylo velkým povzbuzením pro celou sezonu. Tak jak je tradicí klubu, tak
i v sezoně 2019 byla účast velmi dobrá. Vzhledem k tomu,
že členská základna je velice početná, byly veškeré úkoly
naplánovaných brigád bez problému zajištěny.
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Tenisový klub Březnice v soutěži družstev reprezentovalo
10 družstev. Z toho byla dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, dvě družstva dorostu a pět
družstev dospělých.
Mužstvo dospělých A bylo účastníkem divize, což je nejvyšší soutěž a obsadilo 6. místo.
Mužstvo dospělých B bylo účastníkem krajské soutěže I. třídy.
Touto cestou děkujeme za vedení mužstva Václavu Kasíkovi.
Mužstvo dospělých C bylo účastníkem soutěže IV. třídy
a pod vedením Roberta Bartáka obsadilo 2. místo a děkujeme celému mužstvu za reprezentaci klubu.
Družstvo dospělých D obsadilo 4. místo pod vedením Jiřího
Vyštejna, kterému touto cestou děkujeme za vedení mužstva.
Družstvo dospělých E obsadilo 8. místo pod vedením Jany
Dolenské, děkujeme za účast v soutěži.
Mužstvo dorostu A pod vedením Václava Hauera obsadilo
3. místo v krajské soutěži I. třídy a udrželo tuto soutěž
i pro sezonu 2020.
Družstvo dorostu B pod vedením Miroslava Šilhavého
obsadilo 8. místo v krajské soutěži III. třídy.
Mužstvo starších žáků pod vedením Václava Hauera obsadilo
2. místo a vzhledem k tomu, že hráči jsou začátečníky v této
kategorii, jsou jejich výsledky příslibem do dalších sezon.
Mužstvo mladších žáků A pod vedením Václava Hauera obsadilo 3. místo v krajské soutěži I. třídy. Toto umístění je
velkým úspěchem oddílu, což svědčí o dobré práci s mládeží.
Mužstvo mladších žáků B pod vedením Marka Petráně
obsadilo v soutěži 8. místo. Výkony všech hráčů, zejména
Daniela Košty a Nely Petráňové, jsou velkým příslibem
do dalších tenisových sezon. Na tomto úspěchu se podílí
velkou měrou Matěj Petráň, který je trenérem našeho
žactva a dorostu. Výbor tenisového klubu mu děkuje za
příkladnou práci s mládeží.
Výbor tenisového klubu děkuje všem hráčům a vedoucím
družstev za vzornou reprezentaci našeho klubu a přeje
mnoho úspěchů do dalších tenisových sezon.
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
Tenisový klub Březnice uspořádal 38 celostátních turnajů v kategorii chlapců a dívek. Turnaje se uskutečnily
v měsících červenec, srpen a září. Výbor TK Březnice děkuje všem, kteří zabezpečovali zdárný průběh všech 38
celostátních turnajů, zejména Václavovi Švejnohovi za
příkladnou péči o vzhled areálu a přípravu kurtů. Petře
Janošcové a spol. za zajištění občerstvení.

TENISOVÁ ŠKOLA TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Jednou z hlavních priorit Tenisového klubu Březnice je práce s mládeží. V tenisové škole, vedené Miroslavem Šilhavým,
je zapojeno 66 hráčů. 3 trenéři zajiš ují tréninky těchto hráčů, kteří jsou rozděleni do jednotlivých skupin tak, aby tréninky probíhaly co nejintenzivněji. Děkujeme Matěji Petráňovi za to, že z jeho tenisové školičky vyrůstají naši noví
nadějní hráči. Poděkování patří i řediteli ZŠ Březnice panu
Miroslavu Bělkovi za umožnění tréninkového procesu.
V letním období probíhají tréninky vždy od 15 do 17 hodin
na kurtech TK Březnice. V průběhu měsíce července a srpna se uskutečnily týdenní kempy a tím byl zajištěn i v průběhu prázdnin tréninkový proces. O kempy byl velký zájem.
Organizování oddílových turnajů
Tenisový klub Březnice organizoval kromě celostátních turnajů, rovněž turnaje pro členy klubu, kamarády a příznivce
klubu z řad sponzorů TK Březnice. Tradiční páteční turnaje dále pokračují, a je o ně stále velký zájem. V měsících
v květnu a červnu se uskutečnily dva oddílové turnaje.
V sezoně 2019 se uskutečnil dlouhodobý turnaj GRAND
SLAM za účasti 16 hráčů. Sponzorem turnaje byl Jaroslav Roubík, kterému touto cestou děkujeme. Vzhledem
k tomu, že zápasy byly hrány na tři vítězné sety, jednalo
se o velice náročná utkání. Vítězem turnaje se stal Robert
Barták, který ve finále porazil Oldu Kofroně.
Další oddílový turnaj byl Vlčavský pohár. Turnaj pořádal
a sponzoroval Zdeněk Muzika, kterému touto cestou děkujeme. Vítězi turnaje ve čtyřhře se stali Tomáš Doul
a Oldřich Kofroň, kteří ve finále porazili dvojici Dan Hudeček a Adam Nusl. V kategorii mixů zvítězila Lenka Petráňová a Matěj Petráň, kteří ve finále porazili Lucku
Sousedovou a Míru Suchopára.
Dne 7. 9. 2019 se uskutečnil Roubík CUP. Vítězem se stal
Robert Barták a druhé místo obsadil Adam Nusl. Děkujeme za sponzorování turnaje Jaroslavu Roubíkovi.
Dne 5. 10. 2019 byl uspořádán „Šmoulí turnaj“ a „vavříny“ vítězství si odnesli Míra Mařík a Míra Hrudka.
Dne 12. 10. 2019 se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách pro
naše krásné ženy. Vítězkami se stala Iva Ševrová a Radka Vöröšová a druhé místo obsadila Lenka Petráňová
a Květa Soldátová.
19. 10. 2019 se uskutečnil MASTERS OPEN DEBL. Vítězem se stali Martin Herejk a Lukáš Raška. V soutěži
mixů zvítězila dvojice Iva Ševrová a Adam Hudeček.
Děkujeme naší tenisové kapele ve složení Petr Chochola,
Zdeněk Jelínek a Fanda Koman, kteří nám zpříjemňují
večerní posezení po klubových akcích.
Výbor Tenisového klubu Březnice děkuje všem sponzorům
za pomoc a podporu při zajiš ování činnosti v r. 2019:
město Březnice, pivovar Herold.
„Přejeme všem členům klubu, příznivcům a sponzorům
bílého sportu vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce
2020.“
Luděk Kindlman
Předseda Tenisového klubu Březnice
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POZOR!

OD LEDNA 2020
ZMĚNA
E-MAILOVÉ ADRESY
PRO ZASÍLÁNÍ
PŘÍSPĚVKŮ
DO BŘEZNICKÝCH
NOVIN
noviny@breznice.cz

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1

strana A4 2 400 Kč

1/2 strany

1 200 Kč

INFORMACE

1/2020
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Hlášení
místního rozhlasu

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) –
za každý započatý řádek 10 Kč, fotografie 50 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:

Inzerci do rozhlasu
zasílejte na
e-mail knihovna@breznice.cz,
nejpozději v den hlášení,
tj. úterý a pátek (mimo svátky)
do 11 hodin.
Maximální délka

Redakce Březnických novin,
Náměstí 16, Březnice

jednoho hlášení je 1 minuta.

PO, ST 8.00 – 17.00 hod., ÚT 8.00 – 16.00 hod.,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hod.

Bližší informace

Tel. 318 682 453 | E-mail: noviny@breznice.cz

na tel. 318 682 453.
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PLACENÁ INZERCE

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

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

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

Jezdecký klub Marah se sídlem v Předním Poříčí si dovoluje pozvat všechny zájemce na jarní turnusy pony kroužků.
Co se na pony kroužku naučíme, ukážeme si nebo si vyzkoušíme?
• základy péče o poníky (čištění, manipulace s nimi),
• sedlání, uzdění, vodění poníků,
• jízdu v kroku a klusu na lonži nebo s vodičem,
• tyto dovednosti doplníme základní teorií týkající se poníků.
Pony kroužky se budou konat v sobotu nebo v neděli:
1. turnus – v dubnu 2020 | 2. turnus – v květnu 2020
a jsou určeny dětem od 5 do 15 let.
Cena jednoho turnusu je 1 200 Kč.
Více informací najdete na www.marah.cz nebo
vám je rádi poskytneme na tel. 603 251 279
či na e-mailu: jk.marah@seznam.cz

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

již
již

+
Al. disky 16, 17, 18

již

+
Dodávka, MPV, 4x4

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

již od

již

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287

29

30

BŘEZNICKÉ NOVINY

PLACENÁ INZERCE

1/2020

RESTAURACE
Karlův Týn
OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA,
MINUTKY
Rozvoz hotových jídel
po – pá 10 – 14 hodin
Po 14 hod. rozvoz dle dohody,
hotová jídla, minutky, pizza
Rozvoz jídel i pro firmy dle jídelníčku
pro rozvoz s objednáním dopředu,
výhodná cena za menu.
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

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

1/2020
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KINO BŘEZNICE

LEDEN 2020

5. 1. neděle v 18.00 hodin

19. 1. neděle v 18.00 hodin

PRAŽSKÉ ORGIE

BOLEST A SLÁVA

Drama, Česko, 2019, české znění
Příběh filmu nás zavádí do poloviny
70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter
ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou
Olgou a pronikne na vyhlášené večírky,
na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Jonas Chernick, Ksenia Rappaport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Táborský, Martin Stránský,
Jan Hrušínský a další

Drama, Španělsko, 2019, české titulky
Salvator Mallo je slavný filmový režisér.
Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen
prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli
chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do
60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující
touhu po své první lásce, kterou potkal
v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo
únikem a zapomněním. Kouzlo filmu mu
přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů…
Režie: Pedro Almodóvar
Hrají: Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Raúl Arévalo, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Cecilia Roth, Julieta Serrano
a další

Vstupné 55 Kč



112 minut



Přístupno od 12 let

8. 1. Klubová středa v 18 hodin

BLUESMAN

Vstupné 55 Kč

Dokument, ČR, 2019, české znění
Hudební dokument pro milovníky kytar
a blues. Billy Gibbons nebo Eric Clapton
mají jedno společné. Elektrické kytary od
českého výrobce RNDr. Petera Jurkoviče.
Na motivy jeho příběhu vznikl film, který propojuje nejen umělce bluesové scény.
Režie: Michal Rákosník
Hrají: Peter Jurkovič, Ivan Hlas, Norbi
Kovács, Marek Hlavica a další
Vstupné 50 Kč



75 minut



Přístupno

12. 1. neděle v 18.00 hodin

NABARVENÉ PTÁČE
Drama, Česko, Slovensko, Ukrajina, 2019,
české titulky
Předloha: Jerzy Kosiński
Ve snaze uchránit své dítě před masovým
vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna
k příbuzné na venkov kdesi ve východní
Evropě. Chlapcova teta však nečekaně
umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na
cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém
platí jen místní pravidla, předsudky
a pověry.
Režie: Václav Marhoul
Vstupné 55 Kč



169 minut



Přístupno od 18 let

15. 1. středa v 18.00 hodin

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaná rodinná komedie, Francie,
2019, české znění
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem.
Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou
planetu. Naštěstí má s sebou důležitého
par áka – robota Bucka. V cizím světě na
ně číhá mnoho nástrah a objevů…
Režie: Eric Tosti
Vstupné 40 Kč



90 minut



Přístupno

1/2020

KULTURA



108 minut



Přístupno od 12 let

22. 1. středa v 18.00 hodin

REBELKY



87 minut



Přístupno od 15 let

26. 1. neděle v 18.00 hodin

SBOHEM, SYNU
Drama, Čína, 2019, české titulky
Čínský snímek Sbohem, synu je pečlivě
vystavěná rodinná sága zachycující několik desetiletí z nedávné čínské historie
prostřednictvím příběhu manželského
páru postiženého osudovou tragédií.
Film uznávaného režiséra Wanga Xiaoshuaie reflektuje skrze osobní lidské drama odvrácenou stránku čínské kulturní
revoluce a mimo jiné dokazuje, že velké
city nepotřebují velká filmová gesta.
Režie: Xiaoshuai Wang
Hrají: Jingchun Wang, Mei Yong, Xi Qi,
Roy Wang, Jiang Du, Liya Ai, Cheng Xu,
Jingjing Li a další
Vstupné 55 Kč



Vstupné 40 Kč



102 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:

8. 1. středa v 9.00 hodin

Král a skřítek
Vstupné 10 Kč

Komedie, Francie, 2019, české titulky
Sandra, bývalá miss Nord-Pas-de-Calais,
nemá práci ani vzdělání. Vrací se bydlet
k matce a jediná práce, kterou sežene, je
u pásu v místní rybí konzervárně. To by
ještě šlo, kdyby nemusela odrážet neodbytné návrhy svého nadřízeného. Když
neš astnou náhodou způsobí jeho smrt,
začne se roztáčet řetězec tragikomických
událostí…
Režie: Allan Mauduit
Hrají: Cécile De France, Yolande Moreau,
Audrey Lamy, Simon Abkarian, Samuel
Jouy a další
Vstupné 50 Kč

Nad kolébkou novorozeného chlapce
Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá
sudička o chudobě a nekonečných strastech. Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou
Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr
proto pošle svého učně do světa s úkolem
hledat bájné hodinky, které umí varovat
před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky
vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane…
Režie: Jitka Rudolfová
Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar, Miroslav Krobot,
Jakub Žáček, Pavlína Štorková a další

175 minut



Přístupno od 12 let

29. 1. středa v 18.00 hodin

HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka, Česko, 2019, české znění

P ř i p r a v u j e m e : Mrtví neumírají,
Staříci, Tenkrát v Hollywoodu
a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 1. Novoroční výstup
na Stráž
Tradiční výstup
 14.00 hodin
11. 1. Zimní dětská soutěž
v požárním sportu
KD  9.00 hodin
17. 1. Kačeři - Na Stojáka
KD  20.00 hodin
21. 1. Slavné Přemyslovny:
duchovní učitelky
a léčitelky - přednáška
Sál v Koleji  17.00 hodin
25. 1. Společenský ples
KD  20.00 hodin
28. 1. Dlouhý, Široký
a Bystrozraký - pohádka
KD  17.00 hodin
31. 1. Dámský pletařský
kroužek
KD, přísálí  16.00 hodin
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