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NOC LITERATURY 2020 v Březnici
Odbor kultury města Březnice pořádá po sedmé akci

„NOC LITERATURY“
v Březnici
středa 7. října 2020 od 17 hodin
Čtení probíhají přibližně v hodinových intervalech.
1. stanoviště – v 17 hodin
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Městské knihovny Březnice na Základní škole v Březnici
sraz od 16.45 před budovou školy
2. stanoviště – přibližně v 18 hodin
VOŠ a SOŠ v Březnici – posluchárna
3. stanoviště – po 19 hodině
Kavárna v Koleji – bývalá jezuitská kolej
Občerstvení zajištěno.
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím čtení krátkých ukázek. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci
s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes
for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z účastnických zemí představí
v rámci večera dílo jednoho svého současného autora.
Projekt se uskutečňuje již po čtrnácté.
Zveme nejen milovníky literatury, ale i Vás, kteří jste dosud neměli možnost podívat se
na místa letošního čtení.
Alena Heverová, Martina Rejzlová
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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: 5
Datum: 11. srpna 2020
ZM5-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. června 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 16. 6. 2020
a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM5-2020/2 Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedu
finančního výboru Ing. Marii Fiřtíkovou.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM5-2020/3 Přijetí nadačního příspěvku
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí nadačního příspěvku od Nadačního fondu pro Březnici
ve výši 166.000 Kč na úhradu nákladů na restaurování obrazu
svatého Víta (včetně rámu).
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Pavlína Liebnerová
ZM5-2020/4 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí účelově určeného finančního daru od spol. WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., v RÁMCI PROJEKTU OBĚDY PO DĚTI,
I. část pro rok 2020 ve výši 25.050 Kč, II. část pro rok 2021
ve výši 39.412 Kč. Finanční dar použije ZŠ Březnice na stravné
pro 11 žáků ve školním roce 2020/2021.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2020/5 Výběrové řízení na zajištění služby TDS na
akci „Víceúčelové hřiště 16x34 m Březnice”
Zastupitelstvo města
schvaluje
zajištění služeb TDS na akci „Víceúčelové hřiště 16x34 m
Březnice ” firmou: Ing. Miroslav Běhoun, Jince, za nabídkovou
cenu 109.800 Kč bez DPH tj. 132.858 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO zařadit částku 132.858 Kč do rozpočtu města na rok 2020.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM5-2020/6 Výběrové řízení na zajištění služby TDS na
akci „Infrastruktura Hluboká cesta - vodovod, kanalizace”
Zastupitelstvo města
schvaluje
zajištění služeb TDS na akci „Infrastruktura Hluboká cesta – vodovod, kanalizace ” firmou: Ing. Miroslav Běhoun, Jince, za nabídkovou cenu 97.800 Kč bez DPH tj. 118.338 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
ZM5-2020/7 Smlouva o dílo na výrobu dveří včetně
dveřnic čp. 650 Lokšanský palác
Zastupitelstvo města
schvaluje
Smlouvu o dílo na akci výroba a montáž prosklených jednokřídlých
dveří s nadsvětlíkem včetně okenic (dveřnic) na objektu čp. 650
Lokšanský palác s firmou HILL Systems s.r.o. Praha za nabídkovou cenu 265.214 Kč bez DPH tj. 320.908,94 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá
FO zařadit částku 320.908,94 Kč do rozpočtu města na rok 2020.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM5-2020/8 Rozpočtové opatření č. 5-2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 5-2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2020/9 Prodej části pozemku p.č. 2178/1 a části
pozemku p.č. 907/1 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 2178/1, ostatní plocha, o výměře cca
30 m2 a části pozemku p.č. 907/1, ostatní plocha, o výměře cca
20 m2 oba v k.ú. a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM5-2020/10 Prodej části pozemku p.č. 2193 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 nově vzniklých pozemků dle Geometrického plánu č. 1529-70/2020 ze dne 24. 3. 2020
p.č. 2193/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 2193/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
3 m2, oba v k.ú. a obci Březnice za cenu 250 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM5-2020/11 Prodej části pozemku p.č. 1516/85 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 části pozemku p.č. 1516/85, orná půda,
o výměře cca 270 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu 400 Kč/m2 včetně DPH, panu M. D., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 25. 6. 2020 do 13. 7. 2020. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek
zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada
sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena
znaleckého posudku, cena právní služby za zpracování kupní
smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Ing. Fiřtíková Marie v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

Flíčková Petra v.r.
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Březnice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do
1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
• v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.

2) Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č.p. 63 (levé přísálí)
pro voliče s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 1
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č.p. 63 (pravé přísálí)
pro voliče s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 2
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Konventu, V Koleji č.p. 1, Březnice
pro voliče s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 3
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole Březnice, Rožmitálská
č.p. 419
pro voliče s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 4
viz Seznam volebních okrsků

4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční:
• v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Březnici 26. srpna 2020
Ing. Petr Procházka, v. r.
starosta města Březnice

Seznam volebních okrsků
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 398, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 433, 436,437, 438,
439, 452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559,
560, 562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 739, 740, 741, 743,748, 751, 752, 753, 756,
757, 758, 759, 762, 765, 768, 769
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198,199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,

451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,
700, 701, 702,703, 704, 705,706, 707, 708, 709, 710, 711, 806,
808, 809, 810, 831, 832, 834, Martinice
Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747, 838
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561, 604, 800, 801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Z MĚSTA

10/2020

Vážení návštěvníci kulturních akcí!

Milí rodiče nově narozených dětí z Březnice
i okolí,
můžete začít přihlašovat svá miminka na vítání
občánků. Vzhledem k současné epidemiologické
situaci přijímáme zatím pouze přihlášky s tím, že
termín obřadu bude následně stanoven dle aktuální situace a možností pro konání obřadů.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí. Zúčastnit se
mohou i nově narozené děti z okolních obcí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici na internetových stránkách města – www.breznice.cz.
Pro odevzdání přihlášky můžete využít e-mailu:
matrika@breznice.cz nebo datové schránky úřadu
javbfb5. Lze se také domluvit telefonicky na níže
uvedeném čísle. Pokud budete chtít přihlášku odevzdat osobně na MěÚ Březnice, tak platí, že vstup
do budovy je pouze s rouškou či jinou ochranou
úst a nosu.
Své děti přihlašujte do 31. října 2020.
Na základě této přihlášky Vám pak pošleme osobní pozvánku s přesným termínem obřadu.

Podmínky pořádání všech akcí se mohou z nařízení
vlády změnit ze dne na den. Omluvte prosím případné komplikace vzniklé opatřeními, která možná
přijdou. Sledujte webové stránky města, případně
informační tabule v obci, kde Vás o případných změnách budeme informovat. Všechny novinky můžete
zjistit také v informačním centru (tel. 326 531 595).
Pavlína Liebnerová
vedoucí odboru kultury

Životní výročí slaví:
70 let – Stanislav Karas, Březnice 691
86 let – Jaroslav Viktora, Březnice 274

Sňatek uzavřeli:
11. 9. 2020 – Špejchar
Martin Slavík, Březnice
Petra Pešková, Praha
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

Dne 7. října 2020 se
paní Libuše Machová z Březnice
v plné síle a pevném zdraví
dožívá životního výročí.
Přejeme jí do dalších let pevné zdraví a mnoho dalších
vyluštěných křížovek.

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

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec:

Sousedé a přátelé: Josef a Hana Mázdrovi.

č.p.

.......

Dne 31. října 2020
tomu budou tři roky, kdy nás
navždy opustil náš tatínek
a manžel Zdeněk Mastný.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka a děti.

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................

Hlášení místního rozhlasu
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 jednoho hlášení je 1 minuta.
Bližší informace na tel. 318 682 453.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Z 26. na 27. srpna se pokusil vloupat do stodoly v Zadním Poříčí neznámý zloděj. Poškozením dveří způsobil
škodu ve výši pěti tisíc korun.
Vlivem silného větru dne 28. srpna došlo v katastru
obce Horčápsko k odlomení větve z listnatého stromu,
která spadla na projíždějící nákladní vozidlo. Vzniklá
škoda byla stanovena na deset tisíc korun.
Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi policisté
dne 28. srpna v nočních hodinách 71letého muže z Březnicka, který pod vlivem alkoholu fyzicky napadl svou
bývalou manželku. Po příjezdu hlídky na místo odmítal
uposlechnout výzvy, aby svého jednání zanechal. V dechu mu příslušníci policie naměřili 1,5 promile alkoholu.
Policejní hlídka kontrolovala dne 30. srpna v nočních
hodinách v obci Starosedlský Hrádek 33letou motoristku. Žena nepředložila žádné doklady, dechová zkouška
u ní byla negativní, pozitivní byl však test na drogy,
konkrétně na metamfetamin. Další jízda byla ženě zakázána. U spolujezdce navíc policisté našli igelitový sáček

s bílou krystalickou látkou, zřejmě pervitinem. Řidička
se svým jednáním dopustila přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky a 31letý muž přestupku.
Dne 1. září jel motorkář v nočních hodinách přes obec
Láz. Policisté ho zastavili a provedli u něj dechovou
zkoušku. Na displeji přístroje se objevila hodnota 1,56
promile alkoholu. Navíc muž nepředložil řidičský průkaz. Nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Škoda ve výši 25 tisíc korun vznikla dne 2. září při dopravní nehodě nákladního automobilu. V ranních hodinách vjel 32letý řidič v katastru obce Volenice na krajnici a odtud sjel do silničního příkopu, kde uvízl.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelá 39letá žena. Hlídka policie ji kontrolovala dne
11. září krátce po poledni v obci Tochovice. Jak se ukázalo, žena má uložený zákaz řízení až do příštího roku,
a navíc měla pozitivní test na drogy.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené se bude konat
ve středu 7. října 2020 v domečku na náměstí od 10.45
do 12.30 hodin za účasti paní Marie Fišerové z OV
SNN Příbram a paní Hedviky Fořtové z MO STP Březnice. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě,
nové hadičky, konzultace, rady pro sluchově postižené
občany. Příští poradna bude 2. prosince 2020.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
vydala zákaz na konání členských schůzí MO STP
na okrese Příbram.
Vážení, vzhledem k tomuto rozhodnutí KHS, které musíme respektovat, se dne 13. října 2020 nebude konat
Členská schůze MO STP Březnice v sále kulturního
domu. Jistě chápete tuto složitou dobu, která nás
všechny zaskočila, ale přesto doufáme v lepší časy, kdy
se zase spolu sejdeme v hojném počtu, jak je naším zvykem. Už te se na Vás těšíme!

PŘIPRAVUJEME
Dne 15. října 2020 – vyjíždíme z Březnice autobusem
v 6.30 hodin na podzimní „Dostupnou Šumavu“. Zopakujeme si loňskou cestu na Železnou Rudu a okolí.

Výjezd zeleným autobusem je ze Sušice. Cena výletu je
550 Kč.
Dne 21. října 2020 – vyjíždíme opět z Březnice, tentokrát již v 6.00 hodin, autobusem na druhou „Dostupnou Šumavu“, kde je výjezd zeleným autobusem z Vimperku. Cena výletu je 550 Kč.
Dne 26. října 2020 – navštívíme v rámci kulturního programu divadlo v Příbrami, kde na Malé scéně shlédneme
představení „Třicet devět stupňů“. Odjezd z autobusového nádraží v Březnici je v 18.00 hodin. Podle přihlášených osob pak upřesníme trasu a čas dalších výjezdů.
Představení začíná v 19.00 hodin. Cena je 200 Kč.
Neustále sledujte vývěsky! Může nastat změna.
BLEŠÍ TRH v pivovarské spolkovně
Kdo má ještě zájem o koupi oblečení, kabelek aj. může
se přihlásit u paní Konvicové na tel. 728 532 169 nebo
u paní Feitové viz čísla uvedená níže.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace na
kulturní a společenské akce naší MO STP si vyžádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
v Březnici, nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer
na tel. 318 682 483.
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice

Chtěl bych ještě jednou poděkovat lidem, kteří se o prázdninách při organizaci příměstských táborů zasloužili
o to, že jsme mohli chodit do práce a dětem zajistili pěknou zábavu. V tomto případě se jedná o tábor, který
pořádalo Fitness Muscle factory Březnice společně se Základní školou Březnice. Jmenovitě znám pouze paní
Ivu Ceradskou, ale poděkování patří i všem, kteří jí pomáhali nejen s dětmi, ale i při organizování tohoto tábora. Dětem tento tábor určitě ukázal to, že se čas dá trávit i prospěšněji, než jen vysedáváním u počítače
a myslím, že přístup lidí, kteří tábor vedli k tomu hodně napomohl.
Milan Malina
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 10. 1930 před 90 lety byl zahájen zápis na dvouroční odbornou školu hospodářskou v Březnici. Škola poskytovala potřebné odborné vzdělání ku spravování a vedení usedlostí rolnických a doplňovala vzdělání
všeobecné. Ku přijetí do I. ročníku stačilo prokázat dokončený 14. rok věku, vysvědčení propouštěcí
ze školy obecné (dobrý prospěch) neb občanské a úplný zdravotní stav. Žáci dospělejší měli přednost.
Zápis trval po celý měsíc říjen v hodinách dopoledních v ředitelně školy. Školní rok začal v listopadu.
10. 10. 1740 před 280 lety přišlo od soukenického cechu z Příbramě na městský magistrát psaní, aby byli mistři
březničtí chráněni - “a více od dobrovodského postřihače nebyli tejráni“.
11. 10. 1970 před 50 lety provedl Václav Hudeček houslový koncert v sále hotelu Vlčava. Pořádalo jej Městské kulturní středisko v Březnici společně s Lidovou školou umění. Předprodej vstupenek zajiš ovala paní
Krajmerová v novinovém stánku na náměstí.
18. 10. 1980 před 40 lety se konal dálkový pochod „Březnická 30 a 50“, který byl vyvrcholením turistické činnosti
v Březnici. Start se konal na stadiónu a pro zájemce byly připraveny trasy 15, 25, 35 a 50 kilometrů
a také cykloturistické trasy 50 a 100 kilometrů. Prvního ročníku 23. 11. 1975 se zúčastnilo 22 turistů, v roce 1976 – 70, 1977 – 120, 1978 – 243 a v roce 1979 326 turistů. Odbor turistiky při TJ
v Březnici byl založen právě v roce 1975 a za pětileté období trvání se chlubil bohatou činností.
20. 10. 1740 před 280 lety založil syndik Josef František Kuchinka knihu „Protokolus neb zaznamenání všelikých,
pak při purkmistrovském ouřadě, tak taky v místě radním rozlišně proponýrovaných aktů a příběhů“.
20. 10. 1935 před 85 lety uspořádal branný odbor Sokola společně s členstvem Národní střelecké jednoty v Březnici závody ve střelbě. Konaly se na místní střelnici s krásným výsledkem střelecké vyspělosti.
20. 10. 1935 před 85 lety uspořádal okresní osvětový sbor v Březnici kurs pro obecní kronikáře. Instruktorem byl
pan Jan Bohuslav, krajský osvětový referent z Hostivice u Prahy. Kurs byl konán z důvodu shledání
vad a nedostatků ve vedení pamětních a obecních knih. Šetření provedlo ředitelství archivu ministerstva vnitra prostřednictvím okresních úřadů.
27. a 28. 10. 1935 před 85 lety připravilo bio Sokol v Březnici promítání filmového zpracování jedinečné Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“. Zvukové zpracování bylo naprosto věrné opeře ve scenáriu i v hudbě,
nechyběla ani krásná předehra. Obsazení bylo prvotřídní, vystupoval celý soubor Národního divadla
v Praze – J. Konstantin, Ota Horáková, Emil Pollert.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a ze Zpravodaje Okresní záložny
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
hospodářské.

ŘÍJNOVÁ VÝROČÍ
JOSEFA STOCKÉHO
130 let od jeho narození a 82 let od úmrtí.
Ing. Dr. Josef Stocký se narodil 20. října 1890 v Březnici a zemřel 27. října 1938 v Praze – náhle – „zlomen
národním neštěstím“ (cituji Ludvíka Fürsta).
30. října 1938 se konal v Březnici pohřeb, při kterém
se s ním přišla rozloučit široká veřejnost.
Technický rada u Zemského úřadu, zakladatel spolku
březnických rodáků Bozeň, vynikající vodohospodář,
redaktor a literát…
Přes intenzivní odbornou činnost nezapomínal na svoji Březnici, na Prácheňsko a celé jižní Čechy.
V roce 1932 spoluzakládal spolek Bozeň a byl jeho
dlouholetým předsedou. Trvalou památku po sobě zanechal založením vlastivědné Březnické knihovničky, kterou redigoval. Za jeho působení vyšlo devět svazků, ale
desátého - „Březnické vzpomínky“ - se již nedožil. Dovedl pro svůj kraj a pro literární činnost, získat výtvarné
umělce, kteří se podíleli svými kresbami nejen na ilustrování knih, ale jejich díla se stala trvalou ozdobou
stálé expozice v městské galerii.
O bohatém životě Josefa Stockého se můžete více dozvědět na výstavě v prostorách Městské knihovny
v Březnici od 6. října do 30. listopadu 2020.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice

Infocentrum v Březnici
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice / tel. 326 531 595
info@breznice.cz / www.breznice.cz

otevírací doba říjen – duben
po – pá 8.00 – 16.00 hodin

Kavárna v Koleji
Zveme Vás do příjemného prostředí
bývalé jezuitské koleje na šálek dobré kávy.
Připravujeme pro Vás kávu produkovanou
pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
Možnost nákupu zrnkové kávy.

otevírací doba v říjnu
po – pá 8.00 – 16.00 hodin

Odbor kultury města Březnice pořádá
koncert
z cyklu Březnické hudební večery 2020

Edita Keglerová cembalo
Hana Fleková viola da gamba
sobota 7. listopadu 2020 v 19 hodin
reprezentační sál, radnice na náměstí

10/2020

KNIHOVNA

BŘEZNICKÉ NOVINY

7

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole

Městská knihovna

Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
9. 10. Nocování s Andersenem v knihovně pro
druhé ročníky
■
Tvoření v knihovně – Animálium
■ 13. 10. 2020 – Beseda pro 8. a 9. ročníky se spisovatelkou Martinou Bittnerovou – „Můj život s gamblerem“
■

Březnice
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová, knihovnice

do 30. 10. 2020 – výstava obrazů a ilustrací Kamily Doubkové
■
6. 10. – 30. 11. 2020 - VÝSTAVA archiválií a
předmětů ze sbírek Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby o životě a díle březnického rodáka Josefa Stockého, 130 let od narození a 82 let od úmrtí
■
5. 10. – 11. 10. 2020 – Týden knihoven – 24. ročník
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Týden knihoven je společnou událostí českých knihoven, která probíhá po celé České republice vždy první
týden v říjnu. Tento největší knihovnický happening
každoročně láká na celou řadu společných i dílčích akcí,
které se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti
i samotných knihovníků.
- v rámci této tradiční akce nabízíme registraci
nových čtenářů na rok ZDARMA
■
13. 10. 2020 – 16.30 hodin – v rámci Týdne
knihoven - beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou – Utajené životy slavných Češek (publikace je ve fondu městské knihovny)
■
Tematická výstavka knih – Záhady
■

Odbor kultury města Březnice
Městská knihovna v Březnici

VÝSTAVA
V prostorách březnické městské knihovny si můžete
prohlédnout výstavu talentované, teprve osmnáctileté
výtvarnice, Kamily Doubkové. Kamila pochází z Chýnova u Tábora a studuje užitou malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. Zabývá se ilustrací, grafikou a malbou. Na výstavě
uvidíte průřez její tvorbou posledních let.
Autorka již vystavovala v Plané nad Lužnicí, v Chýnově, v Galerii Vodárenská věž v Táboře a nyní můžete
navštívit její výstavu i v Březnici.
Více se informací se dozvíte na www.webart-galerie.cz.
Výstava potrvá do konce měsíce října.
Připravila Kateřina Štěrbová
Foto městská knihovna

archiválií a předmětů
ze sbírek
Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby
o životě a díle
březnického rodáka

JOSEF STOCKÝ
130 let od narození a 82 let od úmrtí

6. října – 30. listopadu 2020
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TROCHU LITERÁRNÍ HISTORIE…
Před 110 lety, 4. 10. 1910, se narodil český spisovatel
Adolf Branald († 2008), autor románů Stříbrná paruka, Dědeček automobil, Kouzelné zrcadlo a jiné.
Před 100 lety, 15. 10. 1920 se narodil americký spisovatel a scenárista Mario Puzo († 1999), autor bestselleru z prostředí americké mafie Kmotr, nositel dvou
Oscarů za scénáře k adaptacím tohoto románu; z dalších
děl - Temná aréna, Š astný poutník, Sicilián, Poslední
kmotr a jiné.
Před 275 lety, 19. 10. 1745, zemřel anglický spisovatel
irského původu Jonathan Swift (* 1667), autor proslulé satiry Gulliverovy cesty.
Před 150 lety, 22. 10. 1870, se narodil ruský prozaik
a básník Ivan Bunin († 1953), první ruský nositel Nobelovy ceny za literaturu (1993), autor románů, novel
a povídek – Mí ova láska, Antonovská jablka, Vesnice,
Temné aleje či Život Alexeje Arseňjeva.
Před 620 lety, 25. 10. 1400, zemřel anglický básník, spisovatel, filozof a diplomat Geoffrey Chaucer (* asi
1343), autor proslulých Canterburských povídek.
Před 130 lety, 26. 10. 1890, zemřel italský novinář
a spisovatel Carlo Collodi (* 1826), autor slavných
Pinocchiových dobrodružství.

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve v rámci akce
Týden knihoven

na besedu se spisovatelkou

MARTINOU BITTNEROVOU

„Utajené životy
slavných Češek“
prostory městské knihovny

úterý 13. října 2020
od 16.30 hodin

Před 175 lety, 27. 10. 1845, se narodil Josef Václav
Sládek († 1912), český spisovatel, básník, novinář
a překladatel, považovaný za zakladatele české poezie
pro děti; mimo jiné přeložil téměř celé dílo (33 dramat)
Williama Shakespeara.
Před 100 lety, 31. 10. 1920, se narodil Dick Francis
(† 2010), britský spisovatel detektivních románů z dostihového prostředí; poslední tři knihy napsal se synem
Felixem; z díla – Smrt favorita, Oheň a bič, Vysoké sázky, Hrozba, Mrtvý dostih a mnoho dalších.
Před 40 lety, 31. 10. 1980, zemřel Jan Werich
(* 1905), český filmový a divadelní herec, dramatik, scenárista a spisovatel, představitel meziválečné divadelní
avantgardy; v Osvobozeném divadle působil ve dvojici
s Jiřím Voskovcem, se kterým napsal řadu her – Vest
Pocket revue, Golem, Hej rup, Balada z hadrů, Těžká
Barbora a jiné; byl též autorem písňových textů, po válce vydal knihy – Fimfárum, Italské prázdniny, Potlach,
Falstaffovo babí léto, Listování a další.
Připravila
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Ovesná kaše s pečenou dýní
Ingredience: 50 g jemných ovesných vloček, 1 lžíce chia
semínek, 100 ml kokosového mléka, 130 ml a 3 lžíce pomerančové šávy, špetka soli, 100 g sladké dýně (muškátová, máslová), 1 lžička kokosového oleje, 1 lžíce medu,
10 g kokosových chipsů, 1/2 marakuji
Postup: Večer dáme do sklenice nebo misky ovesné vločky
a chia semínka. Zalijeme kokosovým mlékem a pomerančovou š ávou, přidáme špetku soli, promícháme, přikryjeme a dáme do lednice. Druhý den ráno vyndáme kaši
z lednice. Dužinu dýně bez semínek nakrájíme na kostičky. V pánvi zahřejeme kokosový olej, přidáme dýni
a 3 lžíce pomerančové š ávy. Zakryjeme pokličkou a 10 minut vaříme doměkka. Přidáme med a promícháme. Kaši
doplníme dýní, dužinou marakuji a kokosovými chipsy.

Polévka z čočky Beluga s dýní a lososem
Ingredience: 1 cibule, 180 g cukety, 2-3 lžíce olivového
oleje, 300 g brambor, 250 g černé čočky Beluga, 900 ml
kuřecího vývaru, 550 g dýně (muškátová, máslová), 1-2
stroužky česneku, sůl, čerstvě mletý pepř, 125 g uzeného
lososa, 2 lžičky kaparů
Postup: Oloupanou cibuli nakrájíme nadrobno, cuketu
na kostičky a oboje orestujeme na zahřátém oleji. Přidáme oloupané a na kostičky nakrájené brambory, čočku a
zalijeme vývarem. Při mírné teplotě vaříme zakryté 30
minut. Z dýně odstraníme semena, oloupeme a nakrájíme na kostičky, česnek nasekáme nadrobno. Obojí přidáme na posledních 10 minut do polévky, osolíme a opepříme. Na talíři ozdobíme natrhaným lososem a kapary.

Dýňové placičky
Ingredience: 200 g brambor, 400 g dýně, 2 vejce, muškátový květ, bylinky dle chuti, 150 g měkkého tvarohu,
1-2 lžíce mléka, citronová kůra, sůl, čerstvě mletý pepř
Postup: Oloupeme brambory a dýni. Z dýně odstraníme
semena. Obojí nastrouháme nahrubo, osolíme a necháme chvíli odstát. Potom ze směsi důkladně vymačkáme
tekutinu. Přidáme vejce, muškátový květ, pepř a nadrobno nakrájené bylinky. Promícháme a smažíme placičky na rozpáleném oleji z obou stran dokřupava. Necháme okapat na papírové utěrce. Tvaroh smícháme
s mlékem do požadované konzistence, přidáme citronovou kůru, sůl a pepř. Placičky podáváme horké s ochuceným tvarohem.

Dýňový koláč s ořechy
Ingredience: 1 dýně hokkaidó, 180 g třtinového cukru,
3 vejce, šáva z jednoho pomeranče, 100 g sušených brusinek, 3 hrsti ořechů dle chuti (vlašáky, lískové, pekany,
pistácie)
Postup : Dýni omyjeme, rozkrojíme, zbavíme semínek
a nakrájíme na kostičky. Rozprostřeme na plech vyložený
pečícím papírem a pokapeme olejem. Pečeme na 180 °C
20-30 minut. Necháme vychladnout a rozmixujeme. Přidáme žloutky, š ávu z pomeranče, cukr a vyšleháme.
Z bílků vytvoříme sníh. Do dýňové směsi přidáme brusinky, nahrubo nasekané ořechy i sníh z bílků a opatrně
promícháme. Těsto nalijeme do dortové formy vyložené
pečicím papírem. Pečeme na 180 °C 35 minut.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice

Oddělení pro dospělé čtenáře
Jacobsová Anne – Panský dům – počátek rodinné ságy;
mocná rodina, temné tajemství
Hodáčová Monika – Ještě můžu vzlétnout – laskavý průvodce ženy středního věku
Child Lee – Půlnoční linka – Nejlepší rada: neple te se Reacherovi do cesty!
Frenchová Tana – Místo pro tajnosti – Svatá Kilda
je prestižní dívčí internátní škola, ale její pověst utrpí poté,
co je na školním pozemku nalezena mrtvola chlapce…
Vaněk Roman – Snadno & rychle, Snadno & rychle 2
– jednoduché recepty pro každý den
Dell Plotnárková Jana, Černá Janina – Cukrfree – i bez
cukru to jde; kuchařka pro malé i velké
Follet Ken – Hranice věčnosti – třetí část trilogie Století
Jerome Klapka Jerome – Tři muži ve člunu – dobrodružství tří přátel a jednoho psa na dvou prázdninových cestách,
š astně spojující humor se sentimentem
Jerome Klapka Jerome – Tři muži na toulkách – volné
pokračování románu Tři muži ve člunu
Jerome Klapka Jerome – Náruživý tenista – humorné
povídky
Nesser Hakan – Muž bez psa – Všude dobře, doma nejlíp?
Je prosinec v Kymlinge, malé zasněžené vesnici ve Švédsku…
Adler Olsen Jusi – Selfies – další případ Carla Morcka z oddělení Q
Nesser Hakan – Žena s mateřským znaménkem – dva
mrtí muži zemřeli stejným brutálním způsobem, oba byli zasaženi čtyřmi výstřely – dvěma do hrudi a dvěma do rozkroku…
Nachtmanová Petra – Líbání ve větru – romantický román známé české spisovatelky
Patterson James – Jedenáctá rozhodne – když je nemilosrdně zavražděn milionář Chaz Smith, zjistí Lindsay Boxerová,
že vražedná zbraň je totožná s tou, kterou někdo vzal ze skladu
důkazních materiálů na jejím oddělení
Chalupová Lenka – Ledové střepy – mrazivý román o vášni a trestu
Chalupová Lenka – Tyrkysové oko – každá rodina má své
tajemství, někdy je ale lepší nechat ho spát a neprobouzet staré křivdy
Robertsová Nora – Žhavý led – milostný román s detektivní zápletkou
Palmer Alec – Srdce Sahary – Denis Scott se společně s přítelkyní Alyson vydá proti vlastní vůli na zběsilou honičku za
mocným artefaktem, ukrytým tajemným národem Garamantů
v hlubinách Sahary…
Lowell Elizabeth – Nech minulost spát – Lina tráví celý
život zkoumáním starověkých mayských vykopávek v Yucatánu, když najednou zmizí velmi cenné mayské artefakty…
Snětivý Pepson Josef – Ženy, které rozdávají adventní
věnce – černým Madonám se zlatými vlasy a stříbrným jeepem se neodmlouvá…
Kubátová Táňa, Snětivý Pepson Josef, Stainforth Alexander – Vánoční zázraky – vánoce jsou časem splněných
přání a zázraků a zázračná setkání nastanou i v životech hrdinů tohoto vánočního triptychu…
Ferric Franck – Tři mince pro Charona – kniha je krvavě
barvitou připomínkou mnoha historických událostí posledních
dvou tisíciletí, od porážky římské armády Germány v Teutoburském lese roku 9 n. l. až po britskou neúspěšnou invazi
v Dieppe roku 1942
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
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NEJISTÁ SEZÓNA
Léto je pro mnohé z nás nejoblíbenějším obdobím roku. Letní sezónu prožíváme u vody, relaxací v přírodě, cestováním či návštěvou nějaké kulturní akce. Ta letošní byla od počátku poněkud nejistá. Opatření, která byla nutná
přijmout se šířením koronavirové nákazy, byla sice postupně uvolňována, ale i tak měla velký dopad na pořádání
nejrůznějších akcí. Přesto jsme Vás během léta mohli pozvat na několik zajímavých programů, ze kterých přinášíme malou fotoreportáž.

Filmovar
Představa letního kina láká i ty, kteří přes rok do kina
nezavítají. Spolek Kulturní gang Březnice společně
s Odborem kultury města Březnice pořádaly na starém
kluzišti již 5. ročník letního filmového festivalu FILMOVAR.

Zuzana Valenová v představení O pejskovi a kočičce
Ve výstavní baště březnického zámku představil své koláže a kresby pan Ladislav Šimek.

Diváci prvního červencového promítání byli vítáni chlebem a solí
Foto Alena Rejmanová

Zklamáni určitě nebyli ani příznivci
výtvarného umění
V prostorách bývalé jezuitské koleje jste měli možnost
kromě Galerie Ludvíka Kuby a stálých expozic navštívit
i sezónní výstavy. První byla výstava obrazů pana Jiřího Berana s názvem POOHLÉDNUTÍ, na které autor
představil svoji tvorbu z let sedmdesátých a osmdesátých.
Výstavu zahájil autor společně s kastelánem březnického
zámku Robertem Bartákem
Manželé Vachatovi vystavovali obrazy v Kavárně v Koleji. Výstava se uskutečnila u příležitosti významného
životního jubilea pana Miloše Vachaty.

MUDr. Jiří Beran při vernisáži
Na další výstavě jste se mohli seznámit s tvorbou výtvarnice, sochařky a malířky Zuzany Valenové. Ta účinkuje také v Divadle Tondy Novotného, jehož představení jste mohli shlédnout v rámci programu Konvent plný
loutek.

Fotografie ze zahájení výstavy v sobotu 18. července
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(dokončení ze strany 10)

Konvent plný loutek

Tradiční srpnová pou se nesla v duchu
krásného letního počasí

Na nádvoří bývalé jezuitské koleje se v sobotu 22. srpna
konalo již desáté setkání loutek.

Pravidelné setkání rodáků a přátel Březnice

Děti i rodiče se dobře bavili

Pouový koncert dechové kapely V ORIGINAL na nádvoří bývalé jezuitské koleje

Obraz sv. Víta
V neděli 2. srpna byl veřejnosti představen zrestaurovaný obraz sv. Víta, patrona našeho města.

Na závěr programu uvedl Březnický a rožmitálský divadelní spolek hru Fabián, brdských lesů pán
Petra Bartoníčková
Foto František Slaník

Žehnání obrazu páterem Josefem Gumenickým
Foto Václav Vlček

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Kinokavárna Bøeznice

dopolední promítání pro dìti

MLSNÉ MEDVÌDÍ PØÍBÌHY
Jeden je velký a druhý mròousek.
Oba jsou medvìdi a oba mají poøád hlad.
Ale nejen láska k dobrému jídlu z nich dìlá
nejlepší kamarády.

ètvrtek 8. 10. 2020
9.00 hodin
Kulturní dùm Bøeznice
vstupné 20 Kè

Odbor kultury města Březnice z v e n a
další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 30. října 2020 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Tentokrát
se necháme
inspirovat
podzimem
a vyrobíme si
květiny
z javorových listů.
Kroužek je zdarma, potřebujete nůžky, nit
a samozřejmě dobrou náladu. Listy budou k dispozici.
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. 603 896 819.
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
www.rcpampeliska.cz

|

Herna rodinného centra otevřena od pondělí do
pátku 9:00 – 12:00 hodin.
Pravidelný program:
úterý
od 10:00 hodin – Logohrátky s batolátky pod vedením
Mgr. Lenky Zákoucké (říkanky, písničky, cvičení, hry…)
od 19:00 hodin – pilates
středa
od 8:00 hodin – posilovací a protahovací cvičení
s Kristýnou Caiskovou
pátek
od 8:00 hodin – hormonální jóga s Luckou Ryjáčkovou
od 10:00 hodin – šikovné ručičky – výtvarné tvoření
pro nejmenší
Jazykové kurzy:
středa
od 17:00 hodin – angličtina pokročilí A2/B1 s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 18:35 hodin – angličtina mírně pokročilí A1/A2
s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 16:30 hodin – němčina pro mírně pokročilé s Alicí
Fořtovou
od 18:05 hodin – němčina pro začátečníky s Alicí Fořtovou
od 19:35 hodin – španělština s rodilým mluvčím
Mimořádné akce:
středa 7. října od 16:00 hodin – „RÝMOVNÍK“
Máte doma dostatečnou zásobu zázračného rýmovníku?
A už ano či ne, přij te si zasadit rýmovník, a to do
květníku, který si sami namalujete.
úterý 13. října od 16:00 hodin – JUST – přednáška
o imunitě
středa 14. října od 9:30 hodin – JUST – přednáška
o imunitě
sobota 17. října od 9:00 hodin – výtvarný kurz pro dospělé i děti NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ I OBRÁZEK
středa 21. října od 9:30 hodin – PODZIMNÍČCI – podzimní tvoření pro rodiče s dětmi
pondělí 26. října od 16:00 hodin – DÝŇOVÁNÍ – speciální kreativní odpoledne pro rodiče s dětmi. Dýně budeme nejen dlabat, ale také vyrábět různé dekorace s dýňovou tematikou.
Připravujeme:
12. listopadu - Dubínek – putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem
21. listopadu - kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.
Nejaktuálnější informace jsou zveřejňovány na facebooku
„Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“.

Chcete podpořit odolnost a imunitu před
sychravým podzimem? Dozvědět se zkušenosti,
jak to udělat? Přij te si poslechnout přednášku o imunitě a vyzkoušet výrobky švýcarské společnosti JUST.
V úterý 13. října 2020 od 16.00 nebo ve středu
14. října 2020 od 9.30 v RC Pampeliška.
Těším se na Vás

Jana Pobříslová

|

tel. 326 531 177

e-mail: info@rcpampeliska.cz

VÝTVARNÝ KURZ pro dospělé i děti:
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ i OBRÁZEK
Malba akrylovými barvami na plátno, začátečníci
i pokročilí. Dospělí a děti od 6 let.
Kdy: 17. října 2020
Kde: RC Pampeliška, Březnice, 9. května 510
Příspěvek: 800 Kč, děti 550 Kč
Čas: od 9:00 do 17:00 hodin. Děti do 15:00 hodin,
mohou počkat s rodiči.
Nutná závazná rezervace www.brdskeslunce.cz; tel. 607 185 016,
e-mail: polak.kamila@seznam.cz

Odbor kultury města Březnice Vás zve
na představení divadelního spolku

„ŠPRAJC“

23. 10. 2020 v 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Vstupné 100 Kč a 70 Kč
Jsme divadelní spolek ŠPRAJC a hrajeme:
23. 10. 2020 od 19 hod. v KD v Březnici
naší inscenaci

PIVO.

Tato konverzační komedie chorvatského autora
vypráví příběh otce a syna, kteří žijí ve společné
domácnosti bez matky, která je opustila záhy po synově narození. Lidský příběh autenticky vykresluje
komplikovaný vztah dvou mužů, bez patosu, s úsměvným nadhledem a s pivem v ruce.

V hlavní roli uvidíme Jakuba Koudelu
a Jiřího Krause.
Tvůrci a obsazení: scénář a režie: Hana Marvanová
autor: Miro Gavran
překlad: Jaroslav Otčenášek
obsazení: Jiří Kraus a Jakub Koudela
Premiéra: 19. 3. 2018, Divadelní klub ŠKOLKA, Most
Citace textu: “A tati, jak ty si se mnou vlastně vycházel,
když jsem byl malý? Víš, když to vezmeš kolem a kolem.”
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Poděkování společnosti WSM-Czech Republic, s.r.o.
Děkujeme společnosti WSM-Czech Republic, s.r.o.
za darovaný přístřešek pro stání na jízdní kola. Technické řešení respektuje architektonický styl školní budovy
a současně poskytuje zázemí pro bezpečnější uložení
jízdních kol.
Instalace je prvním krokem pro zahájení projektu Žijme aktivně, jezděme bezpečně. Cílem je modernizace vybavenosti školy v sepjetí s principy aktivního života
a bezpečnosti. Přístřešek byl návrhem žákovského parlamentu školy a úkolem žáků bude finanční hodnotu
daru vyrovnat počtem najetých kilometrů. Bude-li projekt úspěšný a vznikne-li potřeba rozšíření, mohou si
žáci zajistit rozšíření stání na svá kola i v budoucích letech.
Škola sama, případně ve spolupráci s městskou policií,
bude zařazovat tematické dny věnované společným jízdám do školy – setkání na shromaždištích, volba bezpečných tras na cestách do školy a zpět, nácvik bezpečné
jízdy v provozu, rozbor modelových situací, využívání

reflexních prvků apod. Tyto aktivity budou přirozeně
navazovat na běžnou výuku dopravní výchovy, ovšem
pasovanou na podmínky ve městě a okolí.
Závěrem děkujeme pracovníkům města Březnice za přípravu terénu a zhotovení základů pro přístřešek.
Miroslav Bělka, ředitel školy

ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Přestup na střední školu je pro každého z nás velice důležitý a zásadní krok v našem životě. A aby nám tento
první krok a vstup, pro nás do něčeho neznámého, škola ulehčila a abychom se lépe poznali a seznámili, uspořádala
nám dvoudenní adaptační kurz, který se konal jak v areálu školy, tak v jejím okolí. Během tohoto „adap áku“ jsme
se díky hrám a výletu po okolí více sblížili a užili si mnoho legrace. Naši třídní učitelé nás provedli po Březnici, kde
škola sídlí a kde budeme studovat čtyři roky. Návštěvou místního zámku jsme dvoudenní kurz ukončili. Během
tohoto kurzu jsme zjistili, že jsme fajn parta, a doufáme, že se nám bude společně dobře studovat a budeme spolu
dobře vycházet. Tímto děkujeme třídním učitelům za milé přivítání na této již „naší“ střední škole v Březnici.
Jolana Voříšková a Adéla Beranová 1.AV

VOŠ a SOŠ Březnice pořádá kurz pro výkon obecných zemědělských
činností
VOŠ a SOŠ Březnice plánuje otevřít v polovině října 2020 kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Kurz,
který pořádáme již podesáté je určen zemědělcům, kteří nemají potřebné vzdělání a osvědčení pro výkon zemědělské
činnosti, které je potřebné mimo jiné pro získání některých zemědělských dotací a čerpání prostředků ze státních
a evropských fondů.
Obsah vychází ze schválených osnov projektu a je vždy zčásti přizpůsoben i požadavkům zemědělské praxe.
Vyzýváme všechny zájemce o tento kurz, aby se přihlásili co nejdříve na adrese školy. Potřebné informace včetně
přihlášky naleznete na stránkách www.sbrez.cz (záložka škola – základní informace - kurzy pro veřejnost).
Ladislav Pivoňka, VOŠ a SOŠ Březnice

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice | tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz

P ř i j í m á studenty do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2020/2021
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení do 19. 10. 2020, přijímací pohovor 22. 10. 2020
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VÝZNAM VAŘENÍ PRO SENIORY
Vaření představuje činnost, která vede nejen k zahnání hladu, ale také svým způsobem přispívá k udržování
duševní svěžesti. Někdo by mohl po přečtení této věty
mít pochybnost, zda to tak doopravdy je, a bude namítat, že ho vaření nebaví až otravuje. Dělá chybu, pokud
to myslí opravdu vážně.
Vaření je soubor činností duševních i tělesných. Je to
pro seniora v podstatě rehabilitace psychiky i pohybových schopností. Kdo však je na tom hůř a vaření už
nezvládá, udělá dobře, když se do toho nebude nutit.
Mohl by se spálit či říznout a výsledek by možná nebyl
valný. Kdo je na tom duševně a tělesně lépe, udělá pro
své zdraví dobře, když si občas nebo dokonce častěji
uvaří.
Jídelníčkem a kuchařskými recepty se tady zabývat
nebudeme, ačkoli recepty v mnoha rodinách patří k tradici a předávají se z generace na generaci. Čechy vaření
baví, soudě podle televizních pořadů a vydávání kuchařek.
V čem tedy spočívá blahodárný účinek vaření na duši
a tělo stárnoucího člověka?
Kdo si chce něco dobrého uvařit, musí mít připraven
postup, tedy musí mít plán, jak to bude dělat. Musí promyslet dopředu všechny na sebe navazující kroky přípravy, které bude následně uskutečňovat. Musí si pro-

myslet, co na to doma má a co potřebuje nakoupit. Je to
na jednu stranu tak samozřejmé, že o tom není třeba
mluvit, na druhou stranu je to pro někoho dost náročné. Dále je třeba mít jasno v tom, co s tím a v jakém
pořadí se má udělat. Někteří senioři s tím mohou mít
problémy. Vaření není jen duševní činnost, ale také řada
praktických úkonů, které nejsou pro člověka se stárnoucí motorikou snadné. Jde o všelijaké míchání, přelévání,
nabírání, přepínání vařičů atd. Obyčejným mícháním
nebo také oškrabáváním brambor nebo zeleniny se výborně cvičí jemná motorika svalů rukou. Krájení je také
výborné cvičení motoriky.
Když pokrm vzniká, vydává různé vůně, které oživují
vzpomínky a představy. Vůně jsou také podnětem pro čichové části mozku.
Dalším smyslem, který se zapojuje při vaření, je zrak,
nutno pečlivě hlídat barvu vznikajícího produktu, dbát,
aby příliš neztmavl. Sluch zas potěší všelijaké syčení,
bublání a praskání. Vaření je tedy záležitostí pro všechny smysly!
Hotová krmě poskytuje nejen možnost příjemného nasycení, ale také uspokojení z dobře vykonaného díla,
která je o to větší, může-li být s někým blízkým sdíleno.
Přeji dobrou chu !
MUDr. Jiří Beran

Zástupci Obce Baráčníků Březnice se 15. srpna 2020 zúčastnili v Hořovicích soutěže heligónkářů.

Březničtí Baráčníci v sobotu 22. srpna 2020 v Rožmitále
p. Tř. na oslavách 121. výročí místní dráhy.

HUBENÝ VČELAŘSKÝ ROK
Na letošní rok nebudou včelaři vzpomínat v dobrém.
Zima byla mírná, včelstva vyzimovala celkem dobře
i začátek jara jim přál. V květnu ale přišly chladné
a deštivé dny, takže prvého, květového medu bylo méně
než v předešlých létech. Po jeho vytočení začátkem června se včelaři těšili na druhý, medovicový med, který
v našich končinách začínají včelky nosit okolo 10. června v době, kdy v lese začínají kvést maliny. Jenže letos
jsme se žádného lesního medu nedočkali. Chladné počasí
a prudké deště, které medovici spláchly byly hlavní příčinou, že jsme druhý med vůbec netočili. Místo toho
jsme museli koncem června včelstva začít přikrmovat
cukerným roztokem. Kdo tak neučinil, zimuje slabá

včelstva, která budou mít problém přečkat zimu. Byly
hlášeny i případy úhynu včelstev v létě hlady. Prohlížel
jsem staré záznamy od roku 1962, které psal můj otec
a po něm je píši i já. Je v nich uvedeno, kolik každé včelstvo v daném roce dalo medu. Slabé roky byly v létech
1967, 1970, 1975 a 1979 v době, kdy naše končiny ještě
obývala tmavá středoevropská včela. S příchodem včely
kraňské výnosy u včelstev značně stouply. Letos ale byla
příroda ke včelám skoupá, a že bych vůbec nevytáčel
žádný lesní med, takový rok za dobu mého 60letého včelaření nepamatuji.
Josef Němec
předseda ZO ČSV Březnice
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
První podzimní měsíc jsme začali vydařenou záchranářskou besedou. Účast byla veliká a povídání přínosné.
Panu Václavu Haškovi tímto ještě jednou děkujeme za
jeho nezištnou pomoc v rámci aktivit klubu. Naše řady
rozšířila Mgr. Naděžda Červenková, která spolu s Lenkou Spisákovou pečuje o Vaši kreativitu.
Úterní setkání budou střídavě hudební a tvůrčí.
Páteční trénink paměti zůstává v nezměněné podobě,
brzy jej obohatíme o možnost návštěvy reminiscenčí
místnosti, kterou v tuto chvíli ve spolupráci s Kateřinou
Šoltésovou budujeme. Středy, které nebudou využity
jako besední, Vám je (po předchozí tel. dohodě) v klubových prostorách k dispozici odborník z oblasti potíží,
které zrovna potřebujete řešit.
Současná výloha klubu reflektuje malířství na Březnicku, v čase předvánočním bude retro výstavou. Pokud
objevíte doma vhodný předmět z dob minulých a budete
ochotni nám jej zapůjčit, kontaktujte mne, prosím.
Říjnové středeční besedy budou dvě, první baráčnická s Jiřím Bimrem, Marií Kocourkovou a jejich
přáteli 7. října od 14.00, druhá 14. října od 14.00
s MUDr. Jiřím Beranem na téma „Svět kolem nás a
my v něm“. Obě proběhnou v prostorách klubu.
Doufáme, že „doba koronavirová“ nám umožní, by za
zvýšených hygienických opatření, i nadále normálně
fungovat.
Podrobnosti o provozu, nabízených aktivitách a službách
Březnického klubu seniorů jsou na nástěnce ve výloze
klubu.
Na dveřích klubu je schránka s audioknihami, jsou volně k zapůjčení i navrácení. Tištěné knihy jsou k dispozi-

ci v obvyklé době provozu klubu. Opět máme velký přírůstek nových titulů, děkujeme za ně paní Procházkové
ze ZŠ Březnice.
Stále pokračuje projekt „Když jsem byla malá holka/
malý kluk...“ a „Až budu stará žena/starý muž…“. Každý měsíc je na stránkách Březnických novin jeden příběh pamětníka a jeden příběh mládežníka. Pokud by se
kdokoliv z Vás chtěl přidat svým povídáním, kontaktujte mě.
Děkujeme za podporu a pomoc všem, kteří jsou s námi
v kontaktu. I nadále se snažíme udržet provoz klubu
v minimálních nákladech, s maximálním užitkem a radostí.
Vážení čtenáři, naši milí návštěvníci, přeji Vám příjemné podzimní dny, klid, radost a především pevné zdraví.
Těším se na setkání s Vámi.
Petra Michvocíková
předsedkyně
Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s.
– provozovatele Březnického klubu seniorů
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na e-mail: petramatysova21@seznam.cz či 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, financování
nájmu klubu je zatím nejtěžším úkolem, který je před nás
postaven.

KDYŽ JSEM BYL MALÝ CHLAPEC…
Vzpomínám si, že se u nás v době mého dětství šetřilo. Nebylo to ani tak z toho důvodu, že by rodičům nestačil
plat, ale z toho důvodu, že se doma pokládalo za nesprávné vydávat víc peněz, než se pokládalo za přiměřené na
zajištění životních potřeb. Také se muselo něco ušetřit, aby bylo pro případ nějakého většího vydání z čeho brát.
Půjčit si peníze, to neexistovalo. Rodiče mi nekoupili vše, o co jsem požádal, když jsem to třeba u kamarádů viděl.
První moje kolo nebylo zbrusu nové, ale z bůhvíkolikáté ruky. Muselo se opravit, než jsem si ho mohl vyzkoušet.
Proto mne překvapil hlavní titulek na první straně dnešních novin: „Přilepšíme lidem, budou víc utrácet“. V duchu
zásad mého dětství by mělo být napsáno: „Přilepšíme lidem, aby si mohli víc našetřit“.
Dnes se také hořekuje, že se nedá tak snadno jet na dovolenou do ciziny, je strach z karantény tam nebo potom
tady. Jistě to bývalo do nedávna velmi příjemné vydat se takřka kamkoliv. Mně se však vybavuje jedna z obvyklých
dovolených s rodiči. Trávili jsme ji v městečku Staré Sedlo poblíž orlického zámku. Dnes se tam dojede autem
za půl hodiny. Ubytováni jsme byli v restauraci U Cvrků, která je tam dodnes. Nevzpomínám si, že by pokoje měly
vlastní sociální zázemí, něco takového bylo pro všechny pokoje na patře. Tehdy ještě nebyla napuštěna Orlická
přehrada. Vzpomínám si na procházky podél Vltavy. Tak dobrou limonádu jako U Cvrků jsem od té doby nepil…
Jiří, 70 let

AŽ BUDU STARÝ MUŽ…
Možná mě moje děti odvezou do domova důchodců, aby ode mne byl už konečně klid, i když jim samozřejmě budu
denně volat a obtěžovat je třeba tím, co jsem měl dnes k obědu…
Kdyby se toto ale přece jen nestalo, tak samozřejmě budu žít život starého děduly. Kdo ví, třeba budu jednou
pobírat i důchod, jestli se k tomu bude naše vláda mít. Samozřejmě se těším na slevy, které jako důchodce budu
svědomitě využívat, takže když někam pojedu (třeba k doktorovi), tak na mně dopravce ukořistí méně peněz, které
potom mohu nějak rozumně využít, třeba na nějakou dobovou blbost z mých mladých let, o které si lidé budou
myslet kdovíco.
Zkrátka až budu starý muž, tak doufám, že si budu užívat života dvakrát tolik, co te .
Aleš, 16 let
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KNIHOVNA
PRO SENIORY
OTEVŘENO:
ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK
14 – 16 hod.
Knihovna vznikla s laskavým přispěním bohaté
knižní sbírky paní Miluše Dunovské.
Vzhledem k její dlouhodobé hospitalizaci již není
možné půjčovat si knihy u ní doma.
AUDIOKNIHY (dar od pana Jaroslava Větrovce)
– více než šedesát titulů.

Knihy je možné si vypůjčit
i mimo provozní dobu
Březnického klubu seniorů
po předchozí domluvě
na tel. 731 554 974.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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„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.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2020
DATUM DEN "A" MUŽSTVO
16. 8.

NE

1. kolo poháru
Spar tak PB B - Bř
7:1 (2:1)

22. 8.

SO

Třebsko - Bř 8:1

23. 8.

NE

29. 8.

SO

30. 8.

NE

2. 9.

ST

5. 9.

SO

6. 9.

NE

9. 9.

ST

12. 9.

SO

13. 9.

NE

16. 9.

ST

19. 9.

SO

DOROST

Bř - Počepice
1:2

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

Dolní Hbity - Bř
0:17

Tochovice - Bř
0:13
Bohutín/Podlesí - Bř
1:20

N. Knín/N.Ves B - Bř
0:7
Bohutín - Bř
9:1

ST. PŘÍPRAVKA

Milín - Bř
1:14

Milín - Bř
1:10
Bř - Krásná Hora
6:0

ML. PŘÍPRAVKA

Bř - Tochovice
4:11
Bř - 1.FK B
2:22
Bř - Spar tak B 15:11

Bř - Spar tak B 3:4

Bř - 1FK Pb B 8:4
Bř - Rožmitál 0:9

Jesenice - Bř 0:3

Bohutín/Pod-Bř 6:8
Bř - Obecnice 12:1

14.00
Bř - Podlesí/Bohutín

20. 9.

NE

16.30 Dublovice - Bř

26. 9.

SO

16.30 Bř - Kosova Hora

10.15 Jesenice - Bř

27. 9.

NE

10.15
Bř - Podlesí/Obecnice

3. 10.

SO

10.15
Nový Knín/N.Ves - Bř

4. 10.

NE

10.15 (v Chlumci)
Sedlčany C - Bř

10. 10.

SO

16.00 Bř - Trh. Dušniky

11. 10.

NE

17. 10.

SO

18. 10.

NE

24. 10.

SO

25. 10.

NE

10.30
Rožmitál(Věšín) - Bř

volno
10.15 Láz - Bř

10.00 Milín - Bř

13.00
Bř - Bohutín/Podlesí

10.30
Bř - Spar tak C
13.00
Bř - Milín

volvo

10.00
Obecnice - Bř

13.00 Bř - Petrovice
10.15 Jince - Bř
13.00
Milín - Bř

10.30
Luhy - Bř

ST

31. 10.

SO

1. 11.

NE

7. 11.

SO

8. 11.

NE

14.00
Nový Knín - Bř

14. 11.

SO

13.30 Bř - Rosovice

15. 11.

NE

10.00
Obecnice - Bř

10.30 Bř - 1.FK
13.30 Bř - Rožmitál
13.00
Bř - Tochovice

10.15 Bř - Petrovice

28. 10.

PO 5. 10.
17.00
Spar tak Pb - Bř

14.00
Kovohutě/Podlesí B - Bř

Bř - Podlesí/Boh 5:17

1.FK A - Bř 10:10

10.30 Bř - Kovohutě
PA 16. 10.
Rožmitál - Bř
17.00 (UMT)

10.00 1.FK A - Bř

13.00
Bř - N. Knín/N. Ves
10.15
Bř - Nový/N. Ves B

13.00
Bř - Milín

10.00
1.FK Pb - Bř

Bř

14.00
Rožmitál(Sedlice) - Bř

11.00
Rožmitál(Věšín) - Bř

10.30
Bř-Rožmitál

Bř

11.30
1.FK B - Bř

10.30
Bř - Bohutín/Podlesí

14.00
Bř - Jince

10.00
Prostřední Lhota - Bř

10.15 Bř - Jesenice

13.00 Bř - Láz
13.00
Bř - Obořiště/D. Duš.

volno

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 A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uve te vždy Vaše jméno a příjmení. Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
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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PRŮMYSLOVÝ GENERÁTOR
OZONU
Sbor dobrovolných hasičů nabízí čištění prostor pomocí
průmyslového generátoru ozonu GREY 30000 (KHPA30G). Tento čistič vzduchu je navržený pro náročné
průmyslové prostředí včetně prostředků hromadné dopravy. Generátor se používá pro odstranění pachů, virů,
včetně koronavirů, plísní a choroboplodných zárodků.
Je to ideální pro dezinfekci a péči o autobusy, obchodní
centra, úřady, výrobní haly, auly, velké provozovny
a čekárny.
Velikost prostoru
Interiér vozu
50 m2
100 m2
200 m2
Více než 200 m2

Čas asanování
10–15 min.
0,5–1 hod.
1 hod.
1–2 hod.
2–3 hod.

V DOBĚ PROVOZU SE V MÍSTNOSTI NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÉ OSOBY, ZVÍŘATA ANI ROSTLINY.
PO UKONČENÍ PROVOZU PŘÍSTROJE DO MÍSTNOSTI VSTOUPIT AŽ PO 1 HODINĚ!

NOVÝ KROUŽEK FLORBALU
TC Vitality Březnice z.s. pořádá nový kroužek FLORBALU, který je určen pro chlapce a děvčata ve věku 10–15 let.
Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Začínáme 19. října 2020 – 23 lekcí
Každé pondělí 14.00 – 14.45 hod.
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746, 262 72 Březnice
Přihlášky: tel. 776 634 047, 777 161 922 nebo na e-mailu: info@tenisova-skola.cz
Poznámka: každé dítě potřebuje pouze sportovní oblečení a čistou obuv a hokejku.
Více informací naleznete na www.tenisova-skola.cz
Jiří Veselý, předseda TC Vitality Březnice z.s.

ROZVOJ SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tenisový klub TC Vitality Březnice z.s. nabízí projekt
„Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí
a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata
ve věku 4-15 let, je zaměřen na sportovní míčové hry
(tenis, fotbal, florbal, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Začínáme 22. října 2020 - 23 lekcí
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 října, listopadu a prosince
na tel. 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.
Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice z.s.
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2019
V pátek 11. září byly na tribuně stadionu v Březnici zveřejněny výsledky ankety Sportovec města Březnice 2019.
Původní termín tohoto setkání byl již v březnu, ale vzhledem k virové situaci byl posunut až na začátek nového
školního roku. Letošní ročník ankety byl opět vyhlášen pouze v kategoriích mládeže.
Všichni odměnění sportovci obdrželi diplom, pamětní plaketu a poukázku na nákup sportovního zboží. Ceny byly
věnovány městem Březnice.
Výsledky ankety:
Požární sport
Přípravka
Mladší dívky
Mladší chlapci
Starší chlapci
Dorost

Matyáš Nusl
Lucie Lajbnerová
Ondra Nesswetha
Josef Zemek
Matěj Koňas

Kopaná
Mladší přípravka
Starší přípravka

Michal Fořt, Jan Žid
Milan Matyáš Benda

Mladší žáci
Starší žáci
Dorost

Radek Vácha
Miroslav Žáček
Matěj Petráň

Tenis
Žákyně
Žáci

Nela Petráňová
Dan Košta

Všem sportovcům přejeme mnoho dalších úspěchů.
Jiří Nepivoda
předseda komise RM pro mládež,
tělovýchovu a sport

BĚH DO SVATOHORSKÝCH
SCHODŮ
Dne 12. září 2020 se uskutečnil Běh do Svatohorských
schodů.
Jako každý rok, reprezentovala SDH Počaply Hana
Koňasová, ve smíšené dvojici s Veronikou Beranovou
z SDH Voltuš.
V letošním roce se přihlásilo 20 družstev žen a děvčata
čekal náročný sportovní výkon, kdy si sáhla na dno
svých sil, ostatně jako každý druhý soutěžící.
Dívky dokázaly časem 5:40:16 ve své kategorii zvítězit.
Za prezentaci obce a sboru oběma členkám děkujeme.
Obec Počaply

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana A4 2 400 Kč
1/4 strany 600 Kč
1/2 strany
1 200 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 asi 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) –
za každý započatý řádek 10 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 16.00,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hodin.
Tel. 318 682 453
E-mail: noviny@breznice.cz
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12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
listopadového čísla
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
BŘEZNICKÝCH NOVIN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v pondělí 19. 10. 2020 ve 12 hodin
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
budou zveřejněny v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny v barevné verzi na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Řádková inzerce
D A R U J I starší 360litrový pultový mrazák
za odvoz. Velmi dobrý stav. Telefon 605 988 809.
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SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOV

Ě

BŘEZNICKÉ NOVINY

AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu, klempířské
práce, běžné mechanické
opravy, certifikát na tažná
zařízení, geometrie

Výškové práce,
rizikové kácení
stromů

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

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.
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

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287
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INSTALATERSKÉ
SLUŽBY
Ráž
Tel. 737 926 853
Provádíme veškeré
instalatérské práce:
• Instalatérské rozvody
• Realizace bytových vodovodních
rozvodů
• Montáže a výměny vodoměrů
• Topenářské práce

Kompletace koupelen:
• Výměny baterií, umyvadel,
sprchových koutů atd.
• Výměny bojlerů atd.

Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.
doplňuje tým o 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, lze kumulovat s pozicí organizačního
pracovníka,
• organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/
DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), flexibilita,
proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost.
Platové podmínky u smlouvy - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe.
• průvodce na dlouhodobou spolupráci (DPP/DPČ), dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou, flexibilita, kultivované vystupování,
pečlivost a odpovědnost.
• pracovník údržby,pomocné zahradnické práce (20 h/týden,
DPP/DPČ), sezónní pracovník, vhodné i pro aktivní seniory, praxe
v obdobném provozu a oboru – výhodou.
Nástup: ihned nebo dle dohody. Upozorňujeme na nutnost dojíždění na pracoviště – 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
Výběrové řízení: probíhá s vybranými uchazeči 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: www.antonindvorak.cz (sekce
"volná místa") nebo tel. 724 969 741 (út-pá,10-16 h).
Těšíme se na spolupráci s novými kolegy!

NOVĚ OTEVŘENO

NEHTO
VÉ STUDIO HN Nails
NEHTOVÉ
American style
Manikúra a pedikúra
Otevírací doba
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod.
So – Ne 8.00 – 17.00 hod.

Rožmitálská 9, 262 72 Březnice
Objednávky na +420 722 103 646

PEČEME na objednávku
Domácí dezert s ovocem
Mini Pavlová
/Cheesecake/různé druhy/
Domácí těstoviny
Plněné ravioly s mletým masem
Případné objednávky
volejte 608 662 113
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Rádi bychom Vás pozvali
do

RESTAURACE KARLŮV TÝN,
kde Vám rády uvaří naše skvělé kuchařky
Jitka Řezáčová a Iveta Hrochová.

Malá ochutnávka z naší stálé nabídky:
130 g Burger z hovězího masa se slaninou, rajčetem,
ledovým salátkem, cheddarem, nakládaným okurkem
a pikantní majonézou v domácí housce a hranolkami
s naší tatarkou
200 g Vepřová krkovice na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
200 g Vepřová panenka na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
100 g Smažený hermelín s hranolkami a naší tatarkou
Pizza GLADIÁTOR – více druhů
a jiné minutky...
Čepujeme Gambrinus 10°, Herold 11° a Pilsner Urquell 12°
Denní nabídku obědů naleznete na našich stránkách
www.restauracekarluvtyn.cz nebo
na facebooku Restaurace Karlův Týn.
Jídlo i rádi zavezeme. Stačí zavolat na 720 445 578.
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ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

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

již
již

+
OBĚDY,
VEČEŘE,
HOSTINY,
SETKÁNÍ,
TERASA

Těšíme se
na Vaši
návštěvu!

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
4. 10. neděle v 18.00 hodin

STEHLÍK
Drama, USA 2019, české titulky
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když jeho
matka zemřela při bombovém útoku v newyorském Metropolitním muzeu umění. Tato
tragédie změnila celý jeho život.
Režie: John Crowley
Hrají: Ansel Elgort, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Nicole Kidman, Luke Wilson a další
Vstupné 60 Kč



149 minut



Přístupno od 15 let

11. 10. neděle v 18.00 hodin

HAVEL
Životopisné drama, Česko 2020, v českém znění
Portrét dramatika a později státníka, prvního porevolučního prezidenta, ale hlavně člověka, který čelil komunistickému režimu,
a také sám sobě a svému svědomí.
Režie: Slávek Horák
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Jiří Bartoška
a další
Vstupné 70 Kč



105 minut



Přístupno od 12 let

14. 10. středa v 18.00 hodin

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný film, USA, Španělsko 2020, český dabing
V hlavní roli kouzelné sušenky, jaké by chtěl
prostě každý. Mají tvar zvířátek a můžou
vás proměnit do podoby zvířátka, které právě sníte!
Režie: Tony Bancroft, Scott Christian Sava
Vstupné 50 Kč



105 minut



Přístupno

18. 10. neděle v 18.00 hodin

ŽALUJI!
Historické drama, Francie, Itálie 2019, české
titulky
Kapitán Alfred Dreyfus, mladý a nadějný
důstojník, byl v roce 1894 označen za německého špiona, nepravdivě obviněn z velezrady a následně odsouzen na doživotí.
Na světě byl politický skandál, který ostře
polarizoval a destabilizoval tehdejší Francii.
Režie: Roman Polanski
Hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil
Poupaud, Grégory Gadebois a další
Vstupné 60 Kč



132 minut



Přístupno od 12 let

21. 10. středa v 18.00 hodin

GENTLEMANI
Akční komedie, USA 2019, české titulky
Příběh drogového krále Mickeyho Pearsona,
který se snaží prodat svoje drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Henry
Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong a další
Vstupné 60 Kč



113 minut



Přístupno od 15 let

25. 10. neděle v 18.00 hodin
Galerie v našem kině

FRIDA – Viva la vida
Dokument, Itálie 2019, české titulky

KULTURA

Frida Khalo je dnes chápána jako ikona nezávislosti a ženství. Známá mexická umělkyně s jedinečným způsobem výtvarného vyjadřování a těžkým osudem. Její práce jsou
plné všudypřítomné bolesti, stejně jako byl
celý její život.
Režie: Giovanni Troilo
Hrají: Asia Argento
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program
Zámek Březnice otevřen SO a NE a ve
st. svátek 28. 10. od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 hod.

28. 10. středa v 18.00 hodin

Kavárna U bylinkové zahrádky bude
otevřena od 1. 10. do 31. 10. pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hod.

KRAJINA VE STÍNU

KONCERT:

Vstupné 55 Kč



97 minut



Přístupno

Historické drama, Česko 2020, v českém znění
Kronika jedné rodiny a malé vesnice v pohraničí během třicátých, čtyřicátých a padesátých let. Hrdinové čelí nacismu, komunismu, a hlavně sami sobě.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer,
Csongor Kassai, Barbora Poláková, Pavel
Nový, Petr Chotívka a další
Vstupné 70 Kč



135 minut



Přístupno od 15 let

1. 11. neděle v 18.00 hodin

ROH GONDORU
Krátkometrážní fantasy, Česko 2020, české
titulky
Fanouškovský film vypráví méně známou
kapitolu z Tolkienova světa, zasazenou 500
let před děj Pána prstenů. Film natočil rožmitálský spolek Rosenthal.
Režie: Šimon Pešta
Hrají: Dalibor Belfín, Zdeněk Gloser, Zdeněk
Tomeš, Luděk Žilka, Mikuláš Pešta, Jakub
Koudela a další
Vstupné 50 Kč



19 minut



Přístupno od 12 let

Film doprovodí beseda s tvůrci

Dětské dopolední představení:
8. 10. 2020 čtvrtek v 9.00 hodin

Mlsné medvědí příběhy
Vstupné 20 Kč

Připravujeme:
Na nože, Vzpomínky na Itálii, Jak býti
dobrou ženou
Změna programu vyhrazena

pátek 9. října hudební sál zámku
Březnice od 19.00 hod.
koncert v rámci Festivalu J. J. Ryby

Rejcha Quartet
H. K. Zemanová, V. Manová – housle
J. Verner – viola
L. Mašek – violoncello
Na programu skladby J. J. Ryby, J. S. Bacha, W. A. Mozarta

sobota 17. října, hudební sál zámku
Březnice od 19.00 hod.

Dvořákovo klavírní kvarteto
Š. Pražák – housle
S. Vernerová – klavír
P. Verner – viola
J. Žánský – violoncello
Na programu: R. Schumann - Kvartet
pro klavír, housle, violu a violoncello
č. 2, Es dur, J. Brahms - Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello č. 1,
g moll
lístky v předprodeji na adrese:
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 10. Slavné Přemyslovny  Kolej  17.00 hodin
7. 10. NOC LITERATURY  Dětská knihovna  17.00 hodin
VOŠ a SOŠ Březnice  18.00 hodin
Kavárna v koleji  19.00 hodin
10. 10. Taneční kurz - prodloužená  KD  17.00 hodin
13. 10. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
13. 10. Utajené životy slavných Češek - literární beseda
Městská knihovna  16.30 hodin
17. 10. Taneční kurz  KD – 14.00 hodin
23. 10. PIVO Divadelní spolek Šprajc  KD  19.00 hodin
24. 10. Taneční kurz - prodloužená  KD – 14.00 hodin
31. 10. Taneční kurz  KD  14.00 hodin
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