BŘEZNICKÉ
NOVINY
Ročník XX.

září 2022

www.breznice.cz

Z obsahu: město • historie • kultura • knihovna • spolky • ZŠ • VOŠ a SOŠ • sport • region •
inzerce • kino

AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
V srpnu začala úprava mlatových cest na nábřeží a v městském parku v Sadové ulici.
Probíhá rekonstrukce tribuny
na stadionu.
Pokládka optických kabelů pokračuje v ulici 9. května, Obránců míru, Rožmitálská.
Vedení nízkého napětí se překládá pod zem v ulici Bubovická, Na Tržišti, Za Sokolovnou
a Pod Stráží.

Vážení spoluobčané,

měsíc září je tradičně spojen s návratem dětí do škol a my dospělí si
uvědomíme, že se zase pomalu blíží konec roku. Také investice plánované pro rok 2022 se zdárně dokončují. Velkou otázkou zůstávají
ceny energií pro nadcházející topnou sezónu a následující období.
Letošní září ale oproti jiným létům přináší volby do místních samospráv, kdy také skončí čtyřletý mandát současných zastupitelů města. Chtěl bych jim poděkovat za zodpovědný přístup k práci ve prospěch našeho města, kdy se s výsledky jejich rozhodnutí setkáváme
denně. Velmi dobrá spolupráce se již trvale projevuje ve školství, kam
je naše pozornost, jako zřizovatele, upřena řadu let. Každoročně je
podpora města cílena na projekty přinášející rekonstrukci prostor,
tříd a v neposlední řadě technologií umožňující nové přístupy ve výuce našich nejmenších, včetně mimoškolních aktivit.
Prioritou je také dostupnost základní zdravotní péče. Kromě kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a pracoviště RTG, přibylo do
vozového parku zdravotnického zařízení nové vozidlo dopravní zdravotní služby. A do konce tohoto roku vyměníme i druhý sanitní vůz za
nový. Sociální zařízení jsme nově zrekonstruovali také v lůžkové časti
Domova Březnice a kompletní rekonstrukce bytových jader probíhá
trvale v domě s pečovatelskou službou č.p. 132. pokračování na str. 5

Je dokončena 1. etapa napojení inženýrských sítí v lokalitě
Hlubyňská.
Autobusová zastávka v ulici
Tochovická u Sázky bude od
1. září znovu v provozu.

POZVÁNKA
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,

které se koná

v úterý 13. září 2022

v zasedací místnosti MěÚ
v Blatenské ulici.
Začátek v 16.30 hodin.

Přijela pouť! Letošní pouťové veselí a oslavy svátku patrona březnického kostela sv. Ignáce připadly na poslední červencový víkend. Náměstí se již tradičně zaplnilo pouťovými atrakcemi, stánky a návštěvníky.
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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, 26272 Březnice
Číslo jednání: 5
Datum: 21. 6. 2022
ZM5-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 5. 2022 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
17. 5. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM5-2022/2 Schválení účetních závěrek za rok
2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
účetní závěrku Města Březnice za rok 2021
účetní závěrku příspěvkových organizací Města
Březnice za rok 2021.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/3 Závěrečný účet za rok 2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Závěrečný účet Města Březnice za rok 2021, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bez výhrad, včetně nápravných opatření.
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací
Města Březnice za rok 2021.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/4 Úvěr na Základní technickou vybavenost - Hlubyňská
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o úvěru č. 0713232119/LCD
s Českou Spořitelnou, a.s., Praha dle přílohy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/5 Dodatek č. 2 - pečovatelská služba
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/
příspěvku na poskytování sociální služby, tedy
činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na
rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele:
S-0578/SOC/2022/2 dle přílohy.

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/6 Pořízení sanitního vozu
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
pořízení sanitního vozu Renault Master
pověřuje
starostu města k jednání s Leasing České spořitelny,
a. s., Praha a uzavření leasingové smlouvy na pořízení sanitního vozu Renault Master.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/7 Mlatové cesty v parku a na nábřeží
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
výstavbu mlatových cest v parku (Sadová) a mlatových cest od kamenného mostu k bývalým jatkám.
ukládá
FO zařadit částky 2 x 600.000 Kč do rozpočtu města
na rok 2022.
ukládá
OSM udělat výběrové řízení na zhotovitele mlatových cest v parku Sadová a od Kamenného mostu
k bývalým jatkám.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/8 Projektová příprava stavby ,,Březnice, Borská ul. - tlaková kanalizace, vodovod“
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadání projektové dokumentace na akci „Březnice,
Borská ul. – tlaková kanalizace a vodovod“ firmě
Ing. Václav Ureš, Příbram za cenu díla 499.215 Kč
včetně DPH.
ukládá
FO zařadit částku 500.000 Kč do rozpočtu města na
rok 2022.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/9 Územní plán města Březnice - Změna
č. 3 ÚP Březnice
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
dokumentaci Změny č. 3 ÚP Březnice.
konstatuje
že návrh Změny č. 3 ÚP Březnice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, v platném znění,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není
v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože
k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu – Středočeský kraj,
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odbor územního plánování a stavebního řádu.
vydává
1. Změnu č. 3 ÚP Březnice formou opatření obecné
povahy v rozsahu výrokové části 2 strany textu A4
a 6 výkresů, dále odůvodnění v rozsahu 21 stran textu A4 a 4 výkresy.
2. Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydání Změny č. 3 ÚP Březnice.
ukládá
starostovi města Březnice zajistit prostřednictvím
pořizovatele:
uložení dokumentace Změny č. 3 ÚP Březnice, včetně dokladů o jeho pořizování u města Březnice;
vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č. 3
ÚP Březnice, opatřených záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování, Krajskému úřadu Středočeský kraj;
zveřejnit údaje o vydané Změně č. 3 ÚP Březnice,
způsobem umožňujícím dálkový přístup na web
stránkách města www.breznice.cz/mesto-1/uzemni-plan/
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/10 Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací Města Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Města Březnice”.
pověřuje
starostu města podpisem „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Březnice”.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/11 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ od RC Pampeliška
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
přijetí účelového finančního daru ve výši
25.003 Kč od Rodinného centra Pampeliška Březnice z. s., Březnice.
Dar bude účelově použit na pomoc dětem válečných
uprchlíků z Ukrajiny, konkrétně na podporu a osvětu v oblasti kultury a umění, případně na zajištění
podmínek nezbytných k základnímu vzdělávání
(stravování, pomůcky).
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/12 Myčka do ZŠ Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
cenovou nabídku firmy MAVA spol. s.r.o., Ostrava –
Vítkovice ve výši 883.602,98 Kč včetně DPH, na nákup myčky do ZŠ Březnice.
ukládá
FO zařadit částku 50.000 Kč do rozpočtu města na
rok 2022.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy s dodavatelem.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/13 Výběrové řízení na akci s názvem
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„ZTV PRO RODINNÉ DOMY – KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE BŘEZNICE, lokalita Hlubyňská – TDS a koordinátor BOZP”
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadat realizaci akce „ZTV PRO RODINNÉ DOMY –
KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE BŘEZNICE, lokalita Hlubyňská – TDS a koordinátor BOZP
firmě EGF, spol. s.r.o., Sušice za nabídkovou cenu
317.000 Kč bez DPH tj. 383,570 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá
FO zařadit částku 383.570 Kč do rozpočtu města na
rok 2023.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/14 Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce tribuny stadion Březnice”
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadat realizaci akce „Rekonstrukce tribuny stadion Březnice” firmě COLOR PB studio s.r.o., Stará
Voda, za nabídkovou cenu 780.428 Kč bez DPH tj.
944.318 Kč včetně DPH
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá
FO udělat úpravu v rámci rozpočtu na rok 2022
v částce 944.318 Kč v rozpočtovém opatření
č. 5-2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/15 Návrh na provoz koupaliště ve volné
přírodě pro rok 2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Harmonogram provozu koupaliště ve volné přírodě
pro rok 2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Petr Bartuněk
ZM5-2022/16 Rozpočtové opatření č. 5-2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 5-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2022/17 Březnice - Prodej spoluvlastnického
podílu města Březnice na pozemku parc.č. 174/1
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu města Březnice o velikosti 64747/153072 na pozemku parc.č. 174/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Březnice, pod
bytovým domem Rožmitálská 129, Březnice za cenu
400 Kč/m₂.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/18 Prodej části pozemku parc.č. 424/1
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
n e s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 424/1, trvalý travní porost, v k.ú. a obci Březnice, o velikosti cca 120 m₂.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2022/19 Zápis finančního výboru ze dne
16. 6. 2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis finančního výboru ze dne 16. 6. 2022.
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9/2022

ZM5-2022/20 Zápis kontrolního výboru ze dne
17. 6. 2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2022.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Labudová Lenka v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva města Březnice se
uskuteční:

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do
22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

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)
bezbariérový přístup zajištěn: nájezd z boční strany budovy kulturního domu (vlevo)
telefonní spojení v době voleb: 737 381 641

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)
bezbariérový přístup zajištěn: nájezd z boční strany budovy kulturního domu (vlevo)
telefonní spojení v době voleb: 737 752 807

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)
bezbariérový přístup zajištěn: v budově je k dispozici výtah

telefonní spojení v době voleb: 737 869 941

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)
bezbariérový přístup zajištěn: po telefonické domluvě členové okrskové volební komise zajistí
telefonní spojení v době voleb: 733 231 602
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
V Březnici 8. 8. 2022

Ing. Petr Procházka, v. r.
starosta města Březnice
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SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice
(levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
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, 763, 764, 765, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 798, Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice
(pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
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, 712, 806, 808, 809, 810,
811, 827, 831, 832, 833, 834, Martinice
Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
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, 144, 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, 840, 841

pokračování ze str. 1
Palčivý problém s parkováním automobilů na sídlišti vyřešila první etapa výstavby parkovacích míst
a připraven je projekt na etapu následující. Radost
nám dělá také zrekonstruovaná ulice Horní Valy
včetně nově vzniklého parkoviště, rovněž nové byty
v bývalém penzionu Na Zelené, nové fasády a okna
domů v Sadové ulici, multifunkční hřiště na stadionu, či stezky v parku a na nábřeží a další.
Intenzivně jsme se věnovali přípravě území pro
budoucí výstavbu rodinných domů, budování inženýrských sítí v lokalitě Hluboká cesta i zastavo-

vací studii v lokalitě Cihelna. Poskytnout prostor
k budování vlastního bydlení bylo naší prioritou
a mělo by jí zůstat i do budoucna. Největším počinem v této oblasti je lokalita Hlubyňská, kde v září
započnou práce na druhé etapě přípravy 35 parcel
pro individuální výstavbu. Termín dokončení inženýrských sítí je polovina roku 2023.
Zastupitelé tohoto volebního období odvedli dobrou práci a mně nezbývá než si přát, aby nově
zvolení zastupitelé úspěšně navázali a usilovali
o Březnici lepší.
Petr Procházka, starosta

Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 134, 147,148, 153, 313, 334,
336, 337, 338, 339, 340, 365, 366, 387, 388,
400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455, 456,
475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549, 561, 604,
801, 802, 803, Přední Poříčí, Zadní Poříčí

127,
335,
399,
415,
470,
507,
800,
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Volby do ZM Březnice dne 23. – 24. září 2022

NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI
Volební strana č. 1
„NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI“ je seskupení nestraníků bez politické příslušnosti zastupující občany všech obcí Březnicka. Jsme občané s trvalým bydlištěm
v Dobré Vodě, Martinicích, Boru, Poříčí a Březnici. Tímto je dostupnost našich kandidátů ve
volebním obvodu pro každého spoluobčana
dosažitelná. Věkový průměr našich kandidátů
(8 mužů a 7 žen) je 43 let.
A co nás dalo dohromady?
Zájem o problematiku města, jeho chodu, zlepšení životní úrovně, vybavenost, hospodaření, pořádek, historické dědictví i budoucnost.
Zkrátka vše, co zajímá většinu občanů našeho města. Chceme být více otevření ke spolupráci s občany například obnovením zrušených osadních výborů. Po splacení půjček
a úvěrů města z minulosti, chceme sestavit
vyrovnaný rozpočet města Březnice na další období. Chceme zlepšit pořádek a bezpečnost ve městě nejen před volbami. Chceme
dořešit zdlouhavé kauzy týkající se „vlakové-

ho nádraží“, sokolovny, bývalé kotelny VOŠ
a SOŠ, veřejných WC, dětských hřišť, parkování
aut, bytové problematiky, rozšíření kapacit MŠ,
podpořit ve městě turismus, obchod, kulturu,
vzdělávání, sport, volnočasové aktivity spolků
a organizací. Zlepšení péče o zeleň a majetek
našeho města. Chceme vybudovat stezky pro
kola i pěší nejen mezi Březnicí a Poříčím, ale
i mezi dalšími obcemi.
Jak vidíte je před námi mnoho úkolů a cílů,
kterých chceme dosáhnout, ale zároveň počítáme i s dokončením již rozdělaných akcí
Akčního plánu rozvoje města Březnice, který
je součástí Strategického plánu rozvoje města v souladu s Územním plánem města Březnice. Jako je např. vybudování obytné zóny
Hlubyňská, výstavba místní komunikace
v Hluboké cestě, rekonstrukce ulice 9. května,
výměny veřejného osvětlení vedoucí k úsporám
el. energie či pokračování na zpřístupnění dalších prostor občanům v jezuitské koleji. Nezapomínáme ani na opravy střech, místních
komunikací či investice do vodohospodářství
a ekosystému Borská ulice, Bor, Poříčí, Lokšany.

SPOKOJENOST OBČANŮ JE NÁM PRIORITOU!
Seznam kandidátů za volební stranu „NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI“:
1. FRANTIŠEK PINKAVA (60 let)
2. ING. STANISLAV CHOCHOLA (33 let)
3. MGR. ELIŠKA MORAVCOVÁ (36 let)
4. ING. TEREZA VANĚČKOVÁ (33 let)
5. JOSEF ŠEJNA (44 let)
6. LUCIE ZEMKOVÁ DIS. (41 let)
7. KAREL ŠMATLÁK (50 let)
8. ING. JAN HAŠEK (51 let)
9. MGR. DUŠAN ŠTIKA (50 let)
10. JAROSLAV SLAVÍK (36 let)
11. ING. LUDMILA ŠTEFÁNIKOVÁ (40 let)
12. MGR. LENKA NEKLOVÁ (45 let)
13. JIŘÍ NOVOTNÝ (48 let)
14. VLASTA DANIELOVÁ (49 let)
15. BC. DANIELA MOTTLOVÁ DIS. (30 let)

Březnice
Bor
Březnice
Přední Poříčí
Martinice
Dobrá Voda
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Bor
Březnice
Březnice

– výrobní ředitel, sládek pivovaru
– OSVČ, jednatel společnosti
– učitelka ZŠ
– referent ve státní správě
– zaměstnanec s.r.o.
– vedoucí nákupu v s.r.o.
– OSVČ, finanční poradenství
– OSVČ, stavební inženýr
– učitel ZŠ
– laboratorní technik
– ekonom
– učitelka ZŠ
– OSVČ, revizní technik
– OSVČ, prodej textilu
– rodičovská dovolená
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Kandidáti volební strany „NEZÁVISLÍ PRO BŘEZNICI“:

František Pinkava

Ing. Stanislav Chochola

Mgr. Eliška Moravcová

Ing. Tereza Vaněčková

Josef Šejna

Lucie Zemková, DiS.

Karel Šmatlák

Ing. Jan Hašek

Mgr. Dušan Štika

Jaroslav Slavík

Ing. Ludmila Štefániková

Mgr. Lenka Neklová

Jiří Novotný

Vlasta Danielová

Bc. Daniela Mottlová, DiS.

Tabulka účasti zastupitelů města Březnice na veřejných jednání ZM Březnice
Tabulka
účasti období
zastupitelů2018
města Březnice
za
volební
- 2022na veřejných jednání ZM Březnice za volební období 2018 - 2022.
Jméno
Ing. Procházka Petr

rok 2022

převod hod. z minulého období

zastupitele města Březnice

2018-19

starosta

2020

2021

2022

18,54 11,78 14,25 6,68

celkem účast na jednání ZM 2018-22

X 15.2. 15.3. 12.4. 17.5. 21.6. X 16.8. 13.9.

1,09

0

1,17 1,17 2,00

1,25

hod.

%

přítomen nepřítomen pozn.

51,25 93,32

35

2

Vácha Roman

místostarosta

20,21 11,78 13,75 8,26

1,09 2,00 1,17 0,83 2,00

1,17

54,00 98,32

37

0

Ing. Fiřtíková Marie

radní + FV

19,88 11,78 11,66 8,68

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25

52,00 94,68

34

3

Ing. Nepivoda Jiří

radní

19,71 10,20 12,67 7,51

1,09 2,00 1,17

0

2,00

1,25

50,09 91,21

33

4

Krajmerová Jana

radní

19,71

1,09

0

2,00

1,25

47,66 86,78

31

6

0

1,25

52,58 95,74

36

1

0

1,25

48,00 87,4

33

4

1,25

51,42 93,63

35

2

1,25

44,84 81,65

31

6

9,78 12,66 5,51

0

1,17

Doc.MUDr. Beran Jiří CSc.

19,87 11,78 14,25 6,68

Mgr. Burianová Martina

17,96 11,78 12,67 5,59

0

Flíčková Petra

20,21 11,78 12,75 6,68

1,09

Ing.Chochola Stanislav

16,71 10,28 11,17 6,68

1,09 2,00 1,17 1,17

Ing. Chotívka Petr

19,71 10,78 12,08 8,68

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25

51,25 93,32

34

3

Konopíková Gabriela

18,54

7,58 12,33 8,68

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25

47,13 85,82

32

5

Mgr. Labudová Lenka

20,21

9,28

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25

48,08 87,55

32

5

Liebner Jan

20,21

8,41 14,17 7,51

1,09 2,00

1,25

50,30 91,59

34

3

Noháček Jan

17,04

8,28

1,09 2,00 1,17 1,17

Paprštein Jaroslav

12,25

7,42 11,75 6,42

Pinkava František

předseda KV

9,91

8,83

8,68

6,68

18,71 11,78 11,17 8,68

Mgr.Bc.Zárybnický Roman

20,21 10,78 14,25 7,59

Celková doba jednání v hod.

20,21 11,78 14,25 8,68

1,09 2,00 1,17 1,17
2,00 1,17 1,17
0

1,17 1,17 2,00

0

0

1,17 2,00
0

1,25

40,83 74,34

28

9

2,00

1,25

37,84 68,90

25

12

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25

50,34 91,66

34

3

1,25

52,83 96,19

35

2

0

0

2,00 1,17

0

2,00 1,17 1,17 2,00

1,09 2,00 1,17 1,17 2,00

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 100

Evidenci
přítomnosti zastupitelů na veřejných jednáních dle Jednacího řádu ZM Březnice Čl. 5 odst. 3 a 4
Evidenci přítomnosti zastupitelů na veřejných jednáních dle Jednacího řádu ZM Březnice Čl. 5 odst. 3 a 4 ze dne 13.3.2012 provedl:
ze dne 13. 3. 2012 provedl František Pinkava, předseda kontrolního výboru zastupitelstva
města Březnice.
Pinkava František
předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY

8

SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí.
Vážení spoluobčané, milí Březničtí, Borští, Dobrovodští, Martiničtí, přední i zadní Poříčští,
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dovoluji si vám představit kandidáty volebního sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI a naše programové priority, se kterými se ucházíme o vaši podporu v nadcházejících volbách do zastupitelstva města. Naše sdružení
vzniklo v roce 2014 na základech sdružení nezávislých kandidátů NEZÁVISLÍ 2010. Díky vaší důvěře a podpoře ve
volbách jsme se v roce 2014 stali nejsilnějším uskupením v zastupitelstvu města. Po čtyřech letech jste naši
práci ocenili tak, že jsme naši pozici v zastupitelstvu v roce 2018 ještě posílili. Kontinuita, stabilita, otevřenost
a předvídatelnost – takto lze ve zkratce charakterizovat náš přístup ke správě města. Díky němu se nám daří
již třetí volební období udržovat v zastupitelstvu atmosféru shody, kterou považujeme za nezbytnou pro rozvoj města i regionu. Nepouštíme se
do líbivých projektů na úkor soustavné a důsledné údržby a obnovy rozsáhlého městského majetku. Díky tomuto přístupu bylo možno v končícím
volebním období realizovat, nebo aspoň zahájit či připravit řadu akcí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koupě nového rentgenu a souvisejícího vybavení a koupě nového vodidla pro zdravotní dopravní službu.
Koupě nového vozidla SCANIA pro zásahovou jednotku SDH Březnice.
Realizace 1. etapy revitalizace sídliště v Rožmitálské ulici zaměřená na zvýšení počtu parkovacích míst.
Přestavba bývalé „zbrojovácké“ školky na volnočasové zařízení TECHAK.
Výstavba nového multifunkčního hřiště v areálu městského stadionu a dětských hřišť u TECHAKu, v Předním Poříčí a u tenisových kurtů.
Komplexní rekonstrukce komunikace a sítí na Horních Valech, včetně vybudování nových parkovacích míst.
Rekonstrukce domu čp. 279 v Sadové ulici.
Rekonstrukce bývalého penzionu Na Zelené na nebytové prostory a 4 byty.
Koupě části areálu KOVO s cílem jejího využití pro potřeby technických služeb a výstavbu 12 sociálních bytů v objektu bývalé jídelny
Rekonstrukce rybníka Sázka.

Naše obecné priority se nemění, a proto chceme i ve volebním období 2022-2026:

1.
2.
3.
4.
5.

Dobré školy pro naše děti.
Dobré školy tvoří kvalitní a motivovaní učitelé, kteří umějí ve škole vytvořit příjemné, otevřené a inspirující prostředí. Městem zřizované školy jsou spolu s širokou nabídkou mimoškolních aktivit dobrým základem pro další vzdělávání našich dětí. Proto zajistíme
dostatečné finanční a materiální podmínky pro fungování a rozvoj obou mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy.

Zodpovědně pečovat o majetek města.
Rozsáhlý nemovitý majetek se nesmí pro město stát neúnosnou zátěží. Město má mít nejlépe majetkovou kontrolu nad významnými budovami a areály ve strategických lokalitách. Nepotřebné nemovitosti budeme i nadále prodávat důvěryhodným soukromým
vlastníkům, kteří projeví zájem zajistit na vlastní účet jejich další prospěšné využití.

Soustavně podporovat místní spolky, coby páteř sebevědomé a živoucí občanské společnosti.
Jsme pyšní na bohatý spolkový život ve městě a vážíme si práce spolků a jejich členů v oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. Proto chceme i nadále pokračovat v podpoře jejich prospěšné činnosti.

Zajistit plochy pro novou výstavbu rodinných domů.
Březnice mnoho takových lokalit nemá, ale výstavbě na Hlubyňské již nebrání nic a zbývá jen lokalitu připravit k zástavbě, na což
jsme připraveni. Dohlédneme také na to, aby nová zástavba respektovala urbanistický charakter Březnice jako venkovského sídla.

Bezpečné město.
Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou, která je pro nás důležitá. Budeme se věnovat prevenci nejen v oblasti sociální, ale
i v oblasti dopravy. Nepřipustíme populistická řešení, která pod zástěrkou péče o bezpečnost směřují k omezení svobody.
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Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí.
Jsme stabilní místní uskupení sdružující lidi s jasným názorem a chutí pracovat pro Březnici. Jsme tým osobností, které vynikají v řadě odborností velmi dobře použitelných pro moderní řízení města. Pokud něco slibujeme, tak jen to, co můžeme splnit, bez ohledu na délku volebního období. Neděláme polické kšefty, nevstupujeme do klientelistických spojení. Nepodléháme módním trendům a chceme hájit a zastupovat zájmy všech
občanů města, bez ohledu na jejich politickou orientaci a společenské postavení.
Ve volebním období 2022-2026:
• Zvýšíme kapacitu 1. mateřské školy.
• Dokončíme revitalizaci sídliště v Rožmitálské ulici zaměřenou na
zvýšení počtu parkovacích míst a zlepšení stavu veřejné zeleně.
• Připravíme výstavbu kanalizace a vodovodu v Borské ulici.
• Zajistíme financování rekonstrukce ulic Obránců míru a 9. května.
• Připravíme k realizaci projekt naučné stezky kolem Vlčavy.
• Provedeme rekonstrukci inženýrských sítí a předláždění v Lokšanech.
• Provedeme rekonstrukci atletického oválu na městském stadionu.
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• Budeme pokračovat v úsilí prosadit využití bývalé kotelny
v Rožmitálské ulici pro stanici technické kontroly.
• Vybudujeme 12 sociálních bytů přestavbou bývalé jídelny v areálu
KOVO v Borské ulici.
• Zajistíme 34 stavebních parcel napojených na inženýrské sítě
v Hlubyňské ulici.
• Rozšíříme skatepark a nabídneme možnosti pro další aktivity.
• Vybudujeme dětské hřiště v Dobré Vodě.

Chceme pracovat pro Březnici a k tomu potřebujeme vaši podporu. Budeme rádi, když nám ji dáte a umožníte nám prosadit naši vizi, která s vámi
počítá!

NAŠI KANDIDÁTI

Ing. Petr Procházka
starosta města Březnice
lídr volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

Ing. Petr Procházka
63 let, starosta města

Ing. Marie Fiřtíková
64 let, ředitelka SOŠ
a VOŠ Březnice

Roman Vácha
57 let, místostarosta
města

Ing. Petr Chotívka
53 let, poradce pro
veřejný sektor

Jan Liebner
40 let, stavební technik

Ing. Jiří Nepivoda
58 let, středoškolský
učitel

Doc. MUDr. Jiří Beran CSC.
72 let, emeritní přednosta
psych. kliniky FN Plzeň

Jaroslav Paprštein
58 let, seřizovač

Jana Krajmerová
69 let, učitelka na penzi

Ing. Bořek Bierhanzl
51 let, jednatel obchodní
společnosti

Jaroslava Kasíková
45 let, jednatelka
obchodní společnosti

Ing. Radek Zeman
44 let, živnostník

Bc. Jitka Marečková, DiS.
41 let, vedoucí
integračního centra

.Jan Kott
51 let, živnostník

Stanislav Ryjáček
61 let, živnostník
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEZNICE

Kandidáti do zastupitelstva města pro volby ve dnech 23. - 24. září 2022
JOSEF OVSÍK
MGR. LENKA LABUDOVÁ
HEDVIKA FOŘTOVÁ
JIŘÍ VYDRA
VÁCLAV ŠATAVA
JIŘÍ POLÁK
JAKUB LABUDA
PETRA JANOŠCOVÁ
LUDĚK MAŘÍK
MARTIN NOVOTNÝ
FRANTIŠEK PAVLÍK
VĚRA VAJDOVÁ
MILOŠ ŠTĚDRONSKÝ
JAROSLAV HOFMAN
VLASTA FOREJTOVÁ

OSVČ
vrchní sestra pečovatelské služby
důchodkyně
státní zaměstnanec
truhlář
důchodce
řidič
pradlena
zedník
státní zaměstnanec
důchodce
důchodkyně
důchodce
důchodce
důchodkyně

Základní organizace KSČM spolu s námi navrhovanými kandidáty do zastupitelstva města Březnice
předstupují před vás s návrhem volebního programu pro období let 2022 - 2026.
Na úvod konstatujeme, že podstatná část z našeho
volebního programu na léta 2018 - 2022 byla realizována.
Ve svém programu preferujeme zásadu, že všichni
občané mají právo na slušné životní podmínky bez
ohledu na obsah svých peněženek. Jde především
o to, zajistit právo na práci, na bydlení, na bezplatné
vzdělání, také na bezplatnou lékařskou péči a důstojný život ve stáří.
Proto námi navrhovaní a vámi zvolení zastupitelé
budou předkládat návrhy ke zlepšení životních podmínek občanů našeho města.
Jako prioritní vidíme:
- pokračovat v úpravách domu s pečovatelskou službou č.p. 132, postupně provést výměnu bytových jader
- na domě č.p. 45 ve vlastnictví města provést výměnu střechy, která byla i v minulém volebním programu
- dokončit jednání o převodu pozemků Českých drah
na město
- provést rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Sadová a Pod Stráží
- pokračovat v rekonstrukci bytového fondu ve
vlastnictví města, zvláště pro mladé a seniory, např.

56 let
56 let
71 let
56 let
43 let
70 let
33 let
48 let
49 let
24 let
67 let
66 let
73 let
82 let
83 let

č.p. 48 a 52
- umístit ve městě více laviček a odpadkových košů,
například v ulici Obránců míru
- uvažovat o obnově zeleně k nádraží
Některé akce byly změněny, ale řada akcí byla realizována. Poděkování patří všem i zastupitelům, kteří
se na realizaci podíleli. Vážíme si toho, že město se
snaží získat finanční prostředky, ale i realizovat řadu
akcí, které slouží k lepšímu životu občanů města.
Jako zastupitelé chceme důsledně obhajovat potřeby sociálně slabších občanů, mladých rodin, seniorů a národnostních menšin, aby i pro ně, nejen pro
majetné, bylo dostupné bydlení, kultura, aby byly
udrženy přijatelné ceny za vodné a stočné, za svoz
komunálního odpadu, aby byla dostatečná kapacita předškolních a školních zařízení, podporovány
a rozšiřovány sportovní a volnočasové aktivity, aby
bylo zajištěno zdravé životní prostředí a sociální
služby.
Za nezbytné považujeme:
- odpovědné hospodaření města a jeho přísnou
kontrolu
- využití možnosti čerpat prostředky z fondů EU,
ministerstev ČR a grantů Středočeského kraje
- podporovat občanské a společenské organizace,
jejichž činnost je pro občany města přínosem
- podporovat účelné využití volného času dětí
a mládeže, zejména s důrazem na sport a tělesnou
výchovu

Vážení občané!
Návrh volebního programu a naše cíle není možné uskutečnit bez vaší podpory, i vašich návrhů,
spolupráce, ale hlavně vaší účasti ve volbách a podpory našich kandidátů.

ZO KSČM a kandidáti na zastupitele za ZO KSČM v Březnici
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Ing. Jan Chvála
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UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby
všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky na letošní rok jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky před splatností nezasíláme. Splatnost je do
30. 6. každého roku. Poplatek za komunální odpad na rok 2022 je ve výši 720 Kč na osobu, psi
jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti nebo
platební kartou na pokladně MěÚ Březnice, Blatenská č.p. 53
pondělí a středa 8.00 - 11.00, 12.00 – 17.00
Úhradu je také možno provést složenkou, příkazem z účtu nebo přes Platební portál Středo-

českého kraje. V těchto případech je ale nutné
na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu. Pro
Platební portál stačí znát variabilní symbol
a zde je možné platit platební kartou nebo přes
účet.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného zástupce (na základě novely zákona od
1. 1. 2016).
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ
Březnice, telefon 318 403 165, e-mail poplatky@
breznice.cz

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Přes dva platné zákazy řízení neváhal usednout za volant třicetiletý muž. Dne 10. června ho
v odpoledních hodinách zastavili policisté u obce
Hudčice. Dechová zkouška u něj byla negativní, pozitivní však byl test na drogy, a to na látku
pervitin. Motorista má zákaz řízení až do roku
2024. Svým jednáním se dopustil přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Mezi obcemi Hudčice a Březnice kontrolovala
policejní hlídka dne 15. června dopoledne 46letou řidičku. Jak se při lustraci ukázalo, žena má
platnou blokaci řidičského oprávnění. Vozidlo
mělo jinou registrační značku a nemělo platnou
technickou prohlídku, ani sjednané zákonné pojištění. Provedený test na drogy byl u motoristky
pozitivní na metamfetamin. Dotyčná je nyní podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Zatím nezjištěný pachatel se vloupal z 21. na
22. června do dvou garáží v obci Březnice. Odcizil
z nich kladivo, kompresor, elektrický hoblík, vrtačku, leštičku, pilu, hever a další věci. Celkem
způsobená škoda činila 27 tisíc korun.
Příslušníci policie prováděli dne 3. července
v nočních hodinách silniční kontrolu v Březnici.
Přitom zjistili u projíždějícího cizince, že je pod
vlivem alkoholu. Dechová zkouška u něj vykázala
hodnotu 1,75 promile.

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
je podezřelý 20letý řidič. Policejní hlídka ho zastavila dne 16. července krátce po půlnoci v obci
Třebsko. Test na alkohol byl u něj negativní, odmítl však test na drogy. Při lustraci policisté zjistili, že dotyčný má platný zákaz řízení.
Zatím nezjištěný podvodník okradl dne 20. července ženu z Březnicka. Při prodeji zboží přes
mobilní aplikaci od ní vylákal přístupový kód
k ověření platební karty, kdy se vydával za zákaznickou podporu dané stránky. Jak později okradená zjistila, z účtu jí byla stržena částka patnáct set
korun.
Pod vlivem alkoholu usedl za volant 29letý muž.
Příslušníci policie ho dne 30. července kontrolovali v dopoledních hodinách ve Hvožďanech.
Provedená dechová zkouška u něj vykázala 1,19
promile alkoholu. Dotyčný odmítl test na drogy
a při lustraci se ukázalo, že má platnou blokaci řidičského oprávnění.
Čtyřicetiletá řidička havarovala dne 12. srpna
odpoledne v katastru obce Horčápsko. Po projetí
zatáčky vyjela vlevo mimo komunikaci, kde narazila do vzrostlého kmene stromu. Zraněnou ženu
transportoval vrtulník do pražské nemocnice.
por. Monika Schindlová, komisař
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PREVENCE KRIMINALITY
Predátorská droga

Drogová problematika se všemi
svými negativními společenskými, zdravotními a ekonomickými dopady představuje
dlouhodobý globální problém.
Nelegální drogový trh reaguje
v intencích běžného trhu, a tak
poptávka po nových netradičních zážitcích na něj přivádí stále nové psychotropní látky. Jednou z těchto látek, jež v současné
době získává stále silnější pozici
v nabídce drogových dealerů,
je látka GHB (gamma-hydroxybutyrát) slangově označovaná
jako géčko, Gábina nebo tekutá
extáze. Jako mnoho jiných psychotropních látek i GHB byl
v 60. letech minulého století původně využíván v medicíně jako
lokální anestetikum a pro své
výrazné sexuální účinky našel
své uplatnění v lécích pro zvýšení libida. Kombinace enormně zvýšené sexuální potřeby
a anestetických účinků vytvořila
nebezpečnou látku, jež se stává
prostředkem pro páchání specifické vysoce nebezpečné trestné
činnosti. GHB se řadí mezi tzv.
predátorské drogy. V kriminologii označované jako DFSA (drugs
facilitated sexual assault), tedy
drogy usnadňující sexuální násilí. Samotná výroba této drogy
je poměrně jednoduchá, finančně nenákladná, bez nároku na
chemicko - odborné znalosti

výrobce. I z tohoto důvodu získává droga stále větší popularitu zejména u mladé generace.
Také na Příbramsku bylo policejním orgánem odhaleno již
několik nelegálních výroben.
Typický styl a postup činnosti pachatele je většinou stejný. Na taneční zábavě, v baru,
diskotéce nebo jiných společenských akcí naváže kontakt
s potenciální obětí. V nestřeženém okamžiku přidá do nápoje
oběti přinesenou drogu. GHB
je nejčastěji bezbarvá tekutina, bez zápachu, slané chuti.
Pro vyvolání předpokládaných
účinků stačí aplikovat 1-1,5 ml,
tedy velmi malé množství, které
v nápoji nelze běžně detekovat.
Po zhruba 20 minutách od neúmyslného užití oběť začne pociťovat odpadnutí společenských
zábran. Jindy nesmělý člověk
se stává hovorným, vyžaduje
sociální kontakt přecházející
v enormní sexuální vzrušivost.
V 80. letech byla tato droga pro
své účinky velmi oblíbená mezi
mládeží v USA, kde se jí přezdívalo „znásilňovací droga“.
Pachatel tak využívá uměle navozeného stavu oběti a tu sexuálně zneužije. Při podání většího
množství GHB se projeví anestetické účinky uvádějící oběť do
spánku a některé oběti jsou také
okradeny. Výrazně negativní je

dopad na psychiku oběti, která
si uvědomuje, co předchozí večer dělala, ale nemá pro své excesivní chování vysvětlení. Represivní složky se snaží omezit
výrobu a distribuci této látky, ale
jako u dalších drogových rizik
je v tomto případě velmi důležitá prevence. Nejzákladnějším
preventivním opatřením je minimalizovat riziko podání této
látky. Zejména ženy a dívky by
neměly nechávat ve společnosti
nápoje bez dozoru. Též se doporučuje volit nápoje v uzavíratelných lahvích nebo sklenicích
s úzkým hrdlem, jež znesnadňují přimíchání látky. Významným
preventivním prvkem je též informovanost o možném riziku.
Společníci oběti by díky tomu
mohli rozpoznat neodpovídající chování oběti a odvést ji do
bezpečí. Nelegální drogy obecně představují výrazné sociálně
patologické riziko, ale svým kriminálním rozměrem přesahují
též do jiné trestné činnosti jako
prostředek usnadňující její páchání. Je třeba si uvědomit, že
nebezpečí těchto látek nespočívá pouze v přímé konzumační nabídce, ale též v úmyslném
skrytém podání.
por. JUDr. Milan Kocík,
komisař

Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s., 30. 7. 2022
Letošní setkání členů spolku Bozeň se opět, díky
vstřícnosti odboru kultury, konalo v příjemném
prostředí bývalé jezuitské koleje. Přítomné pozdravil starosta města Ing. Petr Procházka a zmínil novinky ze života města. Předseda spolku
MUDr. Jiří Beran se zaměřil na aktivity spolku
v době od loňského setkání.
Obecně lze říci, že náplní života spolku je podpora kultury v širokém slova smyslu. Krom pořádání

každoročních setkávání svých členů se věnuje poznávání historie kraje, péči o místní tradice, a také
přispívá ke vzdělávání mládeže.
Z iniciativy Bozně došlo na podzim roku 2021 na
průklest vegetace pod Hrochovým Hrádkem. Nyní
je zříceninu gotické tvrze zas docela dobře vidět.
Koncem roku spolek uspořádal exkurzi starších
žáků základní školy do Prahy.
pokračování na str. 14

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

pokračování ze str. 13
Školáky po Praze provedl znalec pražské historie
PhDr. Zdeněk Dragoun, původem z Březnice. Spolek tak soustavně přispívá k výchově a vzdělávání
mladších generací.

V lednu a únoru proběhla v Kavárně v Koleji výstava fotografií středověkých maleb z kostela
sv. Václava v Bubovicích uspořádaná odborem
kultury a spolkem. Díky spolku se mohla 22. 7.
2022 opět konat mše v kapli sv. Máří Magdalény
v Dobré Vodě. Podařilo se tak obnovit tradici dlouho udržovanou zemřelým členem spolku panem
Stanislavem Mottlem. Březnické noviny přinesly
během roku několik článků věnovaných nedávné
místní historii.
Setkání oživila hudebním vystoupením mladá kytaristka Johana Svobodová, studentka konzervatoře v Plzni. Vzácnými hosty byli zástupci březnických Baráčníků. Po schůzi spolku byla příležitost
účastnit se vernisáže obrazu Sv. Josef s Ježíškem,
který se stal, díky Nadačnímu fondu pro Březnici, novým přírůstkem Městského muzea a Galerie
Ludvíka Kuby.

Z MĚSTA

9/2022

Odpoledne se jelo autobusem na výlet do Dobré
Vody. První zastávka byla u zbytku někdejšího
Švédského mostu, druhá u kaple sv. Máří Magdalény a třetí pod Hrochovým Hrádkem. Mimochodem zdá se, že v Dobré Vodě se blýská na lepší
časy. Objevil se zájemce o objekt bývalých kasáren. Doufejme, že se mu chvályhodný záměr zdaří!
Přejme si, abychom se za rok ve zdraví zas sešli!
								
MUDr. Jiří Beran
za Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s.

foto František Slaník
Obraz Sv. Josef s Ježíškem je nově součástí městského
muzea. Jeho pořízení finančně podpořil Nadační fond
pro Březnici. Děkujeme.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Vzdělávací institut Středočeského kraje otevírá pro akademický rok
2022/2023 – podzimní semestr
ve spolupráci s městem Březnice studium pro seniory:

LABYRINTEM CTNOSTÍ A NEŘESTÍ II.

Jednosemestrální studium bez závěrečných
zkoušek je určeno pro seniory a další zájemce.
Termíny konání: říjen 2022 – leden 2023
11. 10., 7. 11., 14. 12. 2022 a 9. 1. 2023
Rozsah studia: 20 hodin/semestr.
Účastníci absolvují čtyři přednášky v rozsahu
5 vyučovacích hodin, od 9 do 13.30 hodin
Poplatek: 800 Kč za jeden semestr
Místo konání:
Kulturní dům, Dolní Valy 63, Březnice

Přihlášky: Přihlášky ke studiu se přijímají e-mailem: dubnicky@visk.cz, tel. 731 470 381,
do 15. 9. 2022.
Lektoři: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
Studium zajišťuje středisko Příbram Vzdělávacího institutu Středočeského kraje s podporou a ve
spolupráci s městem Březnice.
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Z MĚSTA

Pivovar Herold Březnice a.s. vás zve na

Pivní slavnosti
SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2022, ZAČÁTEK VE 13.30 HOD.
Areál pivovaru Herold, Zámecký obvod 31, Březnice
Program:
▪ Dechovka i rock: vystoupení skupin Kudrnáči a IT
▪ Zábava a soutěže pro děti i dospělé

▪ Dobré jídlo a hlavně spousta piva

Vstupné 80,- Kč, děti do 15 let mají volný vstup

SDH

Březnice
Bubovice
Město Březnice Město Bělčice
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Březnický historický kalendář
červenec a srpen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
6. 9. 1862 před 160 lety sehráli studenti poprvé divadelní hru Debora, ale při repríze dne 18. 9. byla produkce přerušena hasičským poplachem. V ten den vyhořely v Hořejanech tři statky.
9. 9. 1857 před 165 lety se oženil známý lékař MUDr. Hanuš Jurenka
s Karolinou Tillovou, dcerou majitele hostince „Na zelené“ a společně
se přestěhovali na náměstí do domu čp. 7, který dostali svatebním
darem od rodičů nevěsty.
10. 9. 1852 před 170 lety strhla se v Březnici veliká bouře. V panském dvoře zabit bleskem vůl a dva omráčeni natolik, že je museli
zaříznout.
11. 9. 1747 před 275 lety prodala vrchnost hospodu v Dobré Vodě.
Hostinec nechal postavit Jan Josef Jeníšek z Újezda na počátku
18. století. V té době již stála nad léčivým pramenem kaple sv. Máří
Magdalény a při ní lázeňská budova. O několik let později byl založen rybník, při něm železné hutě a hamr. Hutě se však nevyplácely
a v činnosti zůstal pouze hamr s valchou.
14. 9. 1862 před 160 lety v zámecké střelnici pořádána střelba do
terče, přičemž vyhrávala hudba „Pečovateláků“.
22. 9. 1857 před 165 lety zbourán starý panský aparát na pálení lihu
a postaven nový, na němž 11. 10. poprvé přepalován líh.
23. 9. 1922 před 100 lety byl zavěšen nový číselník věžních hodin
na kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Předchozí
z roku 1891 měl čísla římská.
Kostel sv. Mikuláše
První kostel v Březnici byl v roce 1787 (před 235 lety) zbořen
a v roce 1937 (před 85 lety) byla na náměstí zasazena kamenná deska,
v místě kde stával. Vznikl přibližně v polovině 14. století, nacházela se
u něho dřevěná zvonice a hřbitov. Po dostavbě velkého jezuitského kostela byla zvonice zbořena. Hřbitov byl zrušen, když
byl postaven kostel sv. Rocha.
Kostelík se šťastně dočkal reforem císaře Josefa II., jejichž se
však stal obětí. Kostel sv. Mikuláše byl přestavěn za rychtáře
Dobruně roku 1474, takto je ho
možno spatřit na obraze hlavního oltáře v kostele sv. Rocha.
Z jeho inventáře se dochovalo
několik vzácných předmětů:
obrazy sv. Mikuláš, Poslední večeře Páně, Prorok Ezechiel káže Obraz sv. Mikuláše, který je zavěšen
mrtvým a svatostánek.
na kůru kostela sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Františka Xaverského.

9/2022

ANTONÍN DVOŘÁK
a Březnice
Jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů
a světově nejhranějším českým
skladatelem se narodil před
181 lety 8. září 1841 a zemřel
1. května 1904. S chotí Annou
a s dětmi často pobýval nedaleko Březnice na Vysoké u Příbrami, čerpal náměty z krásné
krajiny a zpracovával je ve svém
domku, ve vile Rusalka. Naskýtá se otázka, zda někdy navštívil
Březnici? Zprávy o jeho pobytu
v našem městě se zachovaly ve
vzpomínkách dvou učitelů Jana
Kouta a Karla Kožíška, kteří se
s Mistrem sešli, když přijel navštívit hudebního skladatele
a spisovatele, notáře Eugena Miroslava Rutteho. Jan Kout provedl Antonína Dvořáka po Březnici
a ukázal mu místní pamětihodnosti. O tom píše toto: “Po svačině jsme se procházeli městem
a konečně usedli v parku. Dvořák byl dobře naladěn a líčil nám
pobyt a koncerty v Anglii a žertovně popsal celý obřad, jak byl
promován na čestného doktora
oxfordské university a oblékán
do modrofialového hávu. Později, při cestách do mého rodiště Bohutína, jda přes Vysokou,
jsem někdy zašel za Mistrem, ale
naše setkání nebyla vždy stejná.
Jednou stál v zahradě a ani se
mne nevšiml, ani na pozdrav neodpověděl. Poznal jsem, že zachycuje v paměti nějakou novou
melodii. Jindy mne rád uviděl
a upřímně objal“. U vyhledaných
archiválií chybí datace, takže
se můžeme pouze domnívat, že
Březnici Antonín Dvořák navštívil po roce 1890. Čestný doktorát univerzity v Cambridgi mu
byl udělen v listopadu 1980.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, z Březnických
zpravodajů, z Bozeňska a z Věstníků městské spořitelny.
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KALENDÁRIUM V ZÁŘÍ

„Září jezdí na strakaté kobyle.“

1. září
Podle kalendáře mají svátek Linda a Samuel, v katolickém pak
sv. Jiljí.
Světec patří k oblíbeným a známým v mnoha zemích. V různých
jazycích zní jeho jméno odlišně
- sv. Egidius nebo sv. Gilles. Původní řecké jméno je Aegidius
a znamená štítonoš nebo nositel
erbu. Kolem roku 650 n. l. rozdal
bohatý Řek Aegidius jmění chudým a odešel do Francie. Usadil se
v jeskyni jako poustevník, kde ho
podle legendy každý den navštěvovala laň, která ho živila svým
mlékem. Jednoho dne ji pronásledoval král, který byl se svou
družinou na honu. Šípem poranil nohu sv. Jiljí, který ji chránil
vlastním tělem. Aby král napravil
svou vinu, nechal na přání světce
vybudovat klášter St. Gilles, který
se stal významným poutním místem středověku. Sv. Jiljí je patronem kojení a kojících matek, žebráků, kovářů, tělesně postižených
a nemocných a býval často vzýván
o uzdravení. Bylo mu zasvěceno
mnoho nemocnic.
Z hlediska pranostik je sv. Jiljí významným dnem.

Maruška, Manka, Máňa, Márinka,
Marinka, Marina, Marunka, Mařena, Mařenka, Mařka, Mařenečka, Mája, Maja, Májinka, Majka,
Maruš, Marienka, Máša, Mánička,
Maruša…
Starší držitelky všech těchto krásných zdrobnělin jména Marie „nedrží“ svátek jen 12. 9., ale je mnoho dnů v katolickém kalendáři,
které oslavují činy nebo události
kolem Panny Marie matky Ježíše.
Věřící rodiče zpravidla svou dceru
pojmenovali podle nejbližší nabídky po narození. Proto některá
Marie slaví svátek v dubnu, jiná
v květnu, 15. 8. je velký svátek
Nanebevzetí Panny Marie, 8. 9. –
Narození Panny Marie, v prosinci
8. 12. na Slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny hříchu.

„Jiljí jasný,
podzim krásný.“
„Jiljí je přísný pán,
činí konec prázdninám.“
12. září
V českém občanském kalendáři
má v tento den svátek Marie.
Marie je ženské křestní jméno,
které má hebrejský původ ve jméně Mirjam, jež je přepisováno jako
Miriam. Nejznámější biblickou
nositelkou tohoto jména je Panna Marie, matka Ježíše. Nicméně
jméno Marie je spojováno i s hebrejským slovem mara, což znamená „drsný“ nebo „hořký“. Jméno
také může pocházet i z aramejštiny. Marie, respektive Marjam, by
pak znamenalo „kapka moře“, ale
také „krásná“ nebo „paní“.

její zázračné schopnosti, hlavně
v uzdravování.
„Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.“
21. září
Matouš
Jméno je hebrejského původu,
znamená „dar boží“. Ze stejného
základu vzniklo i jméno Matěj.
Sv. Matouš patří mezi dvanáct
apoštolů a je autorem prvního
evangelia. Původně se jmenoval
Levi a byl výběrčím mýta, když
byl osloven Ježíšem, aby ho následoval, neváhal. Po Kristově nanebevstoupení napsal jedno ze
čtyř evangelií, ve kterém vylíčil
jeho skutky i jeho utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání. Potom opustil
Palestinu a konal zázraky v Egyptě a v Etiopii.
Je patronem celníků, účetních,
daňových úředníků a směnárníků.
Kolem svátku sv. Matouše se vyvinuly různé zvyklosti a rčení.
O dětech, které se narodily v noci
na Matouše, se říkalo, že budou vidět duchy. V předvečer Matoušova dne se pokoušely mladé dívky
a vdavekchtivé ženy zjistit, kdy
a za koho se vdají, a to tak, že nechávaly plavat na vodě zrníčka
nebo kousky papíru a ty ukázaly
směr, kde je ženich.
„Pohoda o svatém Matouši,
čtyři týdny se neruší.“

Panna Marie Sedmibolestná
Mariánská úcta vychází z víry, že
Marii, židovské dívce, projevil přízeň Bůh tím, že počala a porodila
Božího Syna.
V lidové zbožnosti se stala přímo
kultem a její postava a život byl
námětem v umění i v oblastech
řemeslné domácí výroby. Drobné předměty si lidé přinášeli
z poutních míst, kde oslavovali

„Po sv. Matouši,
čepici na uši.“
Poslední přísloví berme v dnešní
době s odstupem…
Čerpáno z knih Kalendárium - Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák,
České zvyky a obyčeje Alena Vondrušková, Církevní rok a lidové
obyčeje Vlastimil Vondruška.
Alena Heverová
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Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
jezuitská kolej na náměstí vedle kostela
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
www.breznice.cz

Galerie Ludvíka Kuby

Ve čtyřech sálech jsou vystavena díla s motivy z Březnice, z jižních Čech, portréty, figury i žánrové obrazy.
Interiér je doplněn malířským stojanem, klavírem
a dobovým nábytkem Ludvíka Kuby.
Výtvarný salón „Modrý pokoj“
Pátá místnost představuje tvorbu umělců, kterým
Březnice též učarovala: Aloise Moravce, Bohumila
Ullrycha, Jana Rafaela Schustera, Anny Sequensové.

Příběh obrazu sv. Víta

Barokní obraz sv. Víta zapůjčený z kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Od roku 1728 je
sv. Vít patronem města Březnice.

Městské muzeum

Loutkářství na Březnicku
V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Loutky, kulisy a nábytek uvidíte ve
stálé expozici muzea. Seznámíte se s těžkým životem
Arnoštky Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších
loutkářů, Matěje Kopeckého, která je pochovaná na
místním hřbitově.
Církevní a duchovní život v Březnici
Městečko Březnice zažilo od doby svého vzniku rušný
církevní a duchovní život. Dokladem jsou vystavené
předměty církevního charakteru, které jistě ocení
nejen věřící, alev celkovém kontextu s architektonickým a grafickým pojetím i ostatní.
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BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer - 1. housle
Štěpán Ježek - 2. housle

Jiří Pinkas - viola
Štěpán Doležal - violoncello

Program

Odbor kultury města Březnice
a Správa státního zámku
Březnice zvou na

Haydn
Schulhoff
Dvořák

KONCERT

Vstupné

pátek 30. září 2022
od 19 hodin
synagoga Březnice
Lokšany

150 Kč
senioři, mládež 120 Kč
Změna programu vyhrazena.

BHV 2022

Koncert se pořádá za podpory
Nadačního fondu pro Březnici.
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KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

9/2022

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
facebook: dětská knihovna Březnice
instagram: detska_knihovna_breznice

PŘIPRAVUJEME
na dětském oddělení knihovny
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

• Seznámení prvňáčků s knihovnou
• Soutěž Lovci perel
• Vyrábění podzimního věnce – výtvarná
dílna
• 15. 9. – Čtení rodičů s dětmi
od 15 do 17 hodin

Doporučujeme z dětské knihovny
LEGENDY: PROKLETÉ KNIHOVNY
sestavil Michael Bronec

MOJENKA

Olga Stehlíková

Když otevřeš knihu,
vstoupíš do světa fantazie. Vlastní či cizí?
Vyber si! Upíři Abélard
a Héloise přilétnou na
parakřídlech do Domu
Hadích per, aby pátrali
po jedinečném svazku, který nejspíš ani
neexistuje.
Trpaslík
Tarmon, učedník Mistra kronikáře a člen
početného cechu knihovníků k smrti nenáviděl knihy a ony se
mu pomstily.

Magdaléna má ráda
les, mech, kapradiny,
různé odstíny zelené
barvy, zvířecí stopy a
parůžky. A nenávidí
parazity, hálky na listech stromů a raky.
Proč? Protože její maminka je nemocná.
Silný příběh dívky,
která se musí vyrovnávat se situací, kdy
do úzkého rodinného
kruhu zasáhne nemoc
a otřese zdánlivými jistotami.
Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ZÁŘÍ

110. výročí úmrtí

9. 9. 1912 zemřel
JAROSLAV VRCHLICKÝ
(narozen 17. 2. 1853), vlastním jménem Emil Frída, básník, prozaik, dramatik, překladatel, literární a divadelní
kritik.

35. výročí úmrtí

11. 9. 1987 zemřel
LADISLAV STEHLÍK
(nar. 26. 6. 1908), básník,
prozaik a malíř, vystudoval
učitelský ústav a působil jako
pedagog, autor trilogie Země
zamyšlená.
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KNIHOVNA

Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
ŽIVOT SI SE MNOU
ZAHRÁVÁ

David Grossman
Grossmanův nový román je rodinné drama – příběh tří generací silných žen. Temné události
z minulosti otrávily jejich vztahy
a neúprosně je přivedly zpět
k sobě. Společně se vydávají na
cestu na ostrov Goli u chorvatského pobřeží. Nyní devadesátiletá Vera zde strávila tři roky ve
vězení za Titova režimu v 50. letech, když odmítla zradit svého
manžela, neprávem obviněného
z velezrady. Příběh o zranění, které se přenáší z generace na generaci, o děsivé síle tajemství a o lásce, která nevyprchá ani po letech,
kdy už milovaný člověk nežije.

PRVNÍ OSOBA
JEDNOTNÉHO ČÍSLA

Haruki Murakami
Autor přichází s novou sbírkou
povídek. Stylem a tématy se vrací ke kořenům. Murakami píše
o studentském životě v 60. letech
minulého století, hovoří o lásce
k jazzu nebo o obdivu ke skupině
Beatles.

Oddělení
pro dospělé čtenáře
přichází z donucení. Usadí se
v malé obci Chaloupky. V celé
vesnici však žijí pouze dvě české
rodiny, ostatní obyvatelstvo je německé. A přestože v meziválečné
době spolu lidé vycházejí dobře
a jsou zvyklí si pomáhat, se zdvihající se vlnou agresivního nacionalismu berou zavedené pořádky
rychle za své.

KAVÁRNIČKA V KÁBULU

Deborah Rodriguez
Pět žen, pět různých příběhů –
středobodem jejich osudů je malá
kavárna v centru Kábulu. Provozuje ji přátelská a veselá Američanka Sunny, která v Afghánistánu nalezne nový domov. Navazuje
nová přátelství a snaží se porozumět lidem, jejichž jazyk, prostředí
i zvyky jsou většině neznámé.

VČELAŘ Z ALEPPA

Christy Lefteri
Autentický a sugestivní příběh
o ztrátě domova a síle zármutku,
lásky a odvahy, o lidskosti a nezlomné naději na nový začátek.
Klidný a spokojený život tu prožívá včelař Nuri a jeho žena Afra,
dokud se nestane nepředstavitelné a nepřijde všeničící hrůza.
Nuri se nedokázal vzdát rodného
města, svých včel a života, který znal. Za svoji nerozhodnost
však zaplatí velikou daň. Přijde
o syna a jeho manželka o zrak.
Jako bezdomovci spolu putují
rozvráceným světem a snaží se
vypořádat s bolestí z nevýslovné
ztráty.
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NEKLIDNÁ KREV

CHALOUPKY

Štěpán Javůrek
František a Florián, dva chlapci
z českého vnitrozemí, se dostávají
po vzniku Československé republiky do pohraniční oblasti Krušných hor. Jeden touží po dobrodružném životě, druhý i s rodinou

Robert Galbraith
Soukromého detektiva Cormorana Strika osloví s prosbou o pomoc žena, jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za podivných
okolností. I přes malou šanci na
objasnění odloženého případu se
Strike a jeho parťačka pouštějí
do vyšetřování. Záhy pochopí, že
před sebou mají ďábelsky složitou záhadu související s tarotovými kartami, pochybnými svědky
a psychopatickým sériovým vrahem.
připravila Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ZÁŘÍ

190. výročí narození

17. 9. 1832 se narodil
MIROSLAV TYRŠ
(zemřel 8. 8. 1884), český národní obrozenec, překladatel, historik umění, estetik,
univerzitní profesor a zakladatel Sokola.

20. výročí úmrtí

30. 9. 2002 zemřel
MILOŠ MACOUREK
(narozen 2. 12. 1926), básník
a prozaik, autor knih pro děti,
jako scenárista se podílel na
mnoha českých komediích
a seriálech.
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KNIHOVNA, MAS
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Příspěvky

do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem
nebo na USB flasch.
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 uveďte vždy
Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky
nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na emailovou adresu: noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16,
262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453
nebo 739 641 922 si ověřte,
zda Váš příspěvek dorazil.

Místní akční skupina Podbrdsko sbírá projektové záměry
a zve na Podbrdský trh
Místní akční skupina Podbrdsko (MAS Podbrdsko)
v současné době připravuje nové aktivity a projekty
pro nové dotační období 2021-2027, tedy připravují
se možnosti finanční podpory projektů obcí, spolků,
podnikatelů, zemědělců a dalších subjektů na území
MAS Podbrdsko.
Zároveň ještě dobíhají povinnosti k realizaci Strategie MAS Podbrdsko na období 2014-2020. Vyhlásili
jsme na jaře 2022 výzvu z Programu rozvoje venkova na podporu obcí, spolků, zemědělských i nezemědělských podnikatelů. Přihlášeno bylo opravdu
velké množství hezkých projektů. Nyní jsou projekty
vybrané ze strany místní akční skupiny a čekají na
schválení od Ministerstva zemědělství.
Prosíme všechny obce, spolky a další subjekty na
území MAS Podbrdsko - řekněte nám své plány do
budoucna, stále sbíráme projektové záměry.
Okruhy podpory z MAS Podbrdsko:
podpora komunitních akcí v obcích a městech našeho regionu, revitalizace kulturních památek,
mateřské a základní školy, podpora jednotek sbo-

ru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární
zbrojnice a technika, zdroje požární vody aj.) veřejná prostranství - parky, návsi, vybavení a podpora
pro spolkovou činnost a další.

Srdečně Vás zveme na

Podbrdský farmářský a řemeslný trh
v Rožmitále pod Třemšínem 17. září
od 10 hodin v areálu Podbrdského muzea.

Akci pořádáme jako již tradičně ve spolupráci
s městem Rožmitál a Podbrdským muzeem. Zruční
trhovci a prodejci se na vás již těší, nebude chybět
oblíbená kapela Břehule a nově bude připraveno pro
děti i dospělé několik dílniček se staročeskými řemesly.
V případě dotazů nás kontaktujte:
info@maspodbrdsko.cz,
další informace na www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová
ředitelka kanceláře MAS Podbrdsko
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Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vás informovat, že po dlouhé a intenzivní přípravě se
nám podařilo splnit podmínky k registraci Dětské skupiny TECHAK
a získat dotaci na její provoz od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Od 1. září se v budově TECHAKu otevírá nová dětská skupina s kapacitou 12 dětí.
Co je vlastně dětská skupina?
Dětská skupina díky své flexibilitě umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, poskytuje péči v menších skupinkách
dětí a může tak vycházet vstříc individuálním potřebám dětí a usnadnit jejich adaptaci v kolektivním zařízení. Tato činnost je vždy nezisková
a nepodnikatelská.
„Tak jste jesle nebo školka?“
Jsme dětské skupiny. Spadáme pod Ministerstvo
práce a sociálních věcí, najdete nás v evidenci dětských skupin a podle zákona můžeme pečovat o děti
od 1 roku až do doby, než nastoupí do první třídy.
Naším cílem je umožnit rodičům malých dětí sladit
péči o rodinu s pracovními povinnostmi a zároveň
zajistit kvalitní péči o nejmenší děti.
„Ale opravdová školka tedy nejste!“
Nejsme rejstříkovou mateřskou školou, nemáme
akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy a bohužel nemůžeme ani poskytovat vzdělávání vašemu dítěti v povinném předškolním
roce. Ale i předškolák k nám chodit může, pokud
je přihlášen k individuálnímu vzdělávacímu plánu
ve státní školce. Splňujeme ale standardy kvality
dané Ministerstvem práce a sociálních věcí, postupujeme podle schváleného plánu výchovy a péče
a o vaše děti se u nás stará kvalifikovaný personál.
„Mohou k vám chodit i neočkované děti?“
Ne, v tomhle jsme s mateřskými školami na jedné lodi. Dětské skupiny mohou přijímat pouze
děti očkované v souladu s očkovacími plány nebo
s potvrzenou kontraindikací.
„A bude se u vás našemu dítku líbit? Zvládne to
poprvé bez maminky?“
Uděláme pro to maximum, dětské skupiny jsou
malé kolektivy, ve kterých je maximálně 12 dětí.
pokračování na str. 26
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pokračování ze str. 25
Jedna pečující osoba (chůva, teta) pečuje o 6 dětí.
Právě díky individuálnímu přístupu probíhá adaptace lépe, než kdyby dítě nastoupilo rovnou do mateřské školy. Dětské skupiny jsou zároveň připraveny
na to, že adaptace bude probíhat postupně a děti
k nám budou ze začátku chodit pouze na pár hodin
a následně docházku zvyšovat.
„A budu si to moct dovolit?“
Dětské skupiny mají nárok na státní příspěvek na
provoz, proto mohou být často levnější než ostatní
školičky provozované na základě živnosti. Navíc si
za každé dítě navštěvující dětskou skupinu můžete
uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální
mzdy – za rok 2022 je to např. 16.200 Kč.
Proč si vybrat pro vaše dítě dětskou skupinu?
• flexibilita – děti přijímáme během celého roku dle
potřeby rodičů, rodiče si děti vyzvedávají, kdy potřebují
• celoroční provoz, včetně letních prázdnin
• kvalifikovaný a zdravotně způsobilý personál
• individuální přístup a rodinné prostředí – 1 chůva
se stará maximálně o 6 dětí
• pozvolná adaptace přizpůsobená potřebám každého dítěte
• evidence v registru provozovatelů dětských skupin
evidence.mpsv.cz
• standardy kvality dané MPSV

Z MĚSTA, ZŠ
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V TECHAKu se o děti budou nepřetržitě starat
a rozvíjet je dvě chůvy.
Paní Václava je velice zkušená chůva s více jak patnáctiletou zkušeností v péči o předškoláky, děti si
ji zamilují hlavně díky jejímu srdečnému přístupu,
laskavému srdci a spravedlivému rozhodování.
Slečna Dita je plná nových nápadů a přístupů
a bude v dětech rozvíjet maximální zážitky z nových
věcí a přístupů. Dětem pomůže objevovat taje všeho
nepoznaného a nového.
Obě naše vychovatelky mají vzdělání v oboru, vzájemně se výborně doplňují a rodičům budou vycházet vstříc tak, aby nám všem bylo v dětské skupině
dobře.
Celodenní strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) je zajištěna z 1.MŠ Březnice – tímto
bychom také chtěli poděkovat za vstřícnost paní ředitelce Zelenkové.
Do dětské skupiny mohou rodiče přihlásit své dítě
i v průběhu roku. Pár posledních míst je stále ještě
k dispozici.
Více informací o dětské skupině, platbách a podmínkách najdete na www.techak.cz
Tomáš Doul a Radek Vrňák za výbor TECHAKu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Školní rok 2022/2023 v číslech
S počátkem měsíce září se
o slovo hlásí nový školní rok
s označením 2022/2023. Do školních lavic od prvního září usedá
zhruba 420 žáků, kteří budou
navštěvovat celkově 18 tříd ZŠ
Březnice, tedy vždy 2 třídy v ročníku. Na startovní čáru povinné
devítileté docházky se staví 42
prvňáčků. Přeji jim, aby jejich
vkročení na dráhu základního
vzdělávání bylo pro všechny výzvou náročnou, současně však
laskavou a bezpečnou.
S novým rokem škola otevírá
také 5. oddělení školní družiny,
jehož cílem je pomoci zaměstnaným rodičům s péčí o žáky
po ukončení povinné výuky
a nabídnout dětem smysluplné aktivity a užitečné podněty

v jejich volném čase. Celková
kapacita školní družiny bude
150 účastníků. Školní družina je
v provozu denně od 6.00 do
16.00 hodin.
Za podpory města Březnice zůstává pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami v provozu také třída intenzivní péče.
O provoz školy se bude ve školním roce starat celkem 60 zaměstnanců (16 provozních pracovníků, 29 vyučujících, 1 školní
psycholog, 9 asistentek pedagoga a 5 vychovatelek).
Školní rok přinese celkem 194
vyučovacích dnů, 15 dnů vedlejších prázdnin a 42 dnů hlavních
prázdnin pro žáky.
Ve zmodernizované školní jídelně je plánován výdej přibližně

350 jídel denně, přičemž dalších
114 jídel bude připraveno pro
cizí strávníky. Nadále bude možné vybírat z nabídky 2 pokrmů.
Z celkového počtu 31 tříd je 27
vybaveno učitelskými počítači,
audiovizuální a projekční technikou. Výjimkou jsou pouze
školní dílny, žákovská kuchyňka a dvě kmenové třídy. Škola
využívá 15 plně vybavených odborných učeben. V přechozím
školním roce byla dokončena
modernizace učebny chemie.
Žáci mají k dispozici 2 moderní učebny informatiky se 46 žákovskými počítači, 3 tiskárnami
umožňujícími 3D tisk, stavebnicemi, přístroji a vybavením pro
programování a robotiku. Druhá
učebna byla zrekonstruována
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o letošních hlavních prázdninách. Používat mohou také 30
notebooků a stolních PC určených pro jazykové vzdělávání
a experimentální činnost v přírodních vědách a 5 PC ve třídě
intenzivní péče. V posledních
dvou letech byla na modernizaci informačních technologií
vynaložena z provozních zdrojů
a dotací částka téměř 2 miliony
korun. Informatice se žáci vyučují již od 4. ročníku.
Od 3. ročníku je pro žáky povinná výuka anglického jazyka, od
7. ročníku výuka druhého cizího jazyka – němčiny. Od 8. ročníku si žáci k povinným předmětům vybírají z 5 volitelných
předmětů. Škola nadále poskytuje výuku náboženství. Žáci
2. a 3. ročníku se účastní povinné výuky plavání v Plavecké škole v Příbrami. Ve 3. a v 5. ročníku
se v rozsahu jednoho týdne ko-

nají školy v přírodě na Šumavě
a v Krkonoších, v 6. ročníku žáci
absolvují třídenní adaptační pobyt ve Věšíně, který je zaměřený
na poznávání regionální přírody. Žáci 7. a 9. ročníku se účastní
základního a rozšiřujícího lyžařského a snowboardového kurzu.
Velkou výhodou je, z hlediska
motivace ke čtení a podpory
čtenářské gramotnosti, umístění dětského oddělení městské knihovny v prostorách ZŠ.
Knihovna je žákům přístupná
každý všední den a nabízí přes
5 tisíc zajímavých titulů pro děti
a mládež.
Aby měl každý možnost nahlédnout do venkovního areálu
i vnitřních prostor školy, je na
podzim 2022 naplánován den
otevřených dveří. O přesném
termínu bude škola žáky, rodiče
i širokou veřejnost informovat.
Poodhalit mohu také někte-

ZŠ
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ré ze záměrů. Tento školní rok
se škola zaměřuje na aktivitu
a zkušenost žáka (na problémové a zkušenostní učení, na
badatelskou činnost), na umění
se učit (učební styly a postupy),
ale také na vybraná průřezová
témata (např. osobnostní rozvoj,
mediální výchova aj.). Z větších
stavebních úprav je plánována
modernizace povrchu velké tělocvičny a kompletní přestavba
a revitalizace tělocvičny malé.
Úpravy financované z dotačního titulu MMR a za spoluúčasti
školy by měly probíhat od podzimu 2022 do jara 2023. Veškeré
informace bude škola průběžně
zveřejňovat.
Všem žákům a vyučujícím závěrem přeji úspěšný školní rok
a těším se na spolupráci s rodiči
a se všemi přáteli školy.
Miroslav Bělka – ředitel školy

Dětské léto v Březnici 2022
Kindersommer in Březnice 2022
Již po osmé jsme mohli po dvouleté nechtěné přestávce zrealizovat projekt Dětské léto v Březnici. Projekt se konal ve dnech
7. 8. – 12. 8. ve spolupráci s naším německým partnerským
městem Lindow. Naše společné
dny začaly seznamovací animací od Koordinačního centra
česko-německých výměn Tandem, kde se děti seznamovaly
jak mezi sebou, tak se základy
českého a německého jazyka.
Nacházely tak shody mezi svými
mateřskými jazyky. Tímto opadl
počáteční ostych a my jsme si
mohli následující společné dny
náležitě užít. Odpoledne jsme
sportovali, hráli si a již tradičně se uskutečnil mezinárodní
fotbalový zápas. Ve školní kuchyňce jsme pekli typické české
buchty za pomoci paní Lenky
Petráňové, které tímto velmi děkujeme. Večer šly německé děti

do českých rodin na jednu noc,
aby poznaly naši kulturu a nahlédly do našich domovů. V úterý jsme jeli na výlet do Příbrami,
kde jsme navštívili Hornické
muzeum a poté se vykoupali v
areálu Nový rybník. Úterý jsme
zakončili posezením u táboráku.

Byly to velmi vzácné okamžiky.
Zažili jsme chvíle ticha, kdy každý zpracovával zážitky z prožitého dne, ale také jsme si navzájem
společně kladli otázky. Zajímalo

nás, jakou školu německé děti
navštěvují a jak tam probíhá vyučování. My jsme zase vyprávěli
o českém školství.
Ve středu se našim německým
kamarádům splnilo velké přání, navštívit Prahu. Začali jsme
na Pražském hradě, navštívili
Mosteckou věž, dále jsme se dostali na Staroměstské náměstí
a procházkou došli až na Václavské náměstí. Čtvrtek byl náš
poslední den a věnovali jsme jej
Březnici a okolí. Navštívili jsme
Equitana Hotel Resort v Martinicích, kde jsme hráli bowling,
minigolf a měli jsme možnost
podívat se do koňských stájí.
Zbytek dne jsme strávili zpěvem, hrami, malováním na plátno a vymýšlením loga pro náš
projekt. Návštěvu našich přátel
jsme ukončili večeří, při které
jsme tancovali a užívali poslední
pokračování na str. 28
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pokračování ze str. 27
společné chvíle. Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, městu Březnice, Koordinačnímu centru česko-německých
výměn Tandem za podporu při
realizaci tak přínosného projektu pro děti a mládež.

či a techniku sítotisku na batůžky. Svoji kreativitu pak uplatnily
při dekoraci závěsných ptáčků
a dotváření výřezu koně. Celý
týden probíhala táborová olympiáda, během které si děti vyzkoušely mnoho zajímavých
sportovních disciplín na suchu
i ve vodě. Účastnici byli rozděleni do družstev podle věku
a tomu byla přizpůsobena také
náročnost úkolů. Na konci olympiády byli vyhodnoceni nejlepší
sportovci každé kategorie.
Stihli jsme vycházku na roz-

ZŠ
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hlednu Markéta, stopovanou
i večerní bojovou hru. Při návratu jsme navštívili vodní hrad
Švihov.
Poděkování si zasluhují budoucí
žákyně osmé třídy, které ochotně pomáhaly mladším spolužákům a spolu s budoucími žáky
sedmé třídy připravili i večerní
bojovou hru. Děkuji také všem
dospělým vedoucím za organizaci zajímavých aktivit.
Naděžda Červenková,
hlavní vedoucí

Dále děkujeme VOŠ a SOŠ Březnice za skvělý servis při ubytování i stravování, panu Josefu Šejnovi a Zuzaně Kadlecové za pomoc, Resortu Equitana
Martinice za možnost návštěvy
a hostitelským rodinám za pomoc a pohostinnost pro naše
německé přátele.
Za SRPŠ při ZŠ Březnice Jarmila
Hybrantová a Petra Ottová (koordinátorka projektu)

Létování 2022
Poslední červencový týden odjelo 40 žáků naší školy na tradiční
letní pobyt do Úborska.

Táborový den začínal pravidelnou rozcvičkou. Dopolední program byl zaměřen na výtvarné
tvoření. Děti si vyzkoušely pečení a zdobení perníčků, lepení
a spárování mozaiky na květiná-

Nevíte, kam po základní škole?
Přijďte na Veletrh středních škol

Veletrh středních škol je akcí určenou především pro žáky osmých
a devátých tříd základní školy, ale také pro jejich rodiče a pedagogy.
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Zájemci se mohou tímto způsobem seznámit
s nabídkou studijních oborů ze širšího regionu,
a zároveň získat informace o možném pracovním
uplatnění.
Veletrh středních škol proběhne v pondělí 19. září
2022 v čase od 9.00 do 17.00. V příbramském Estrádním sále (Kulturní dům, Legionářů 400, Příbram) budou přítomni zástupci více než 20 středních škol a představí svoji nabídku studijních
oborů. Dopolední čas je vyhrazen pro základní
školy a jejich žáky, odpoledne pro širokou veřejnost.
Přednášky konané v dopoledních hodinách
v rámci Veletrhu středních škol:
• Volba povolání a střední školy pro žáky vycháze-

ZŠ, ZUŠ
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jící ze ZŠ
• Kariérové poradenství aneb střední školou to nekončí
• Stručný průvodce přijímacím řízením na střední
školy
• Komplexní řešení pro výběr školy z pohledu
školního psychologa
Vstup je zdarma.
Veletrh pořádají Místní akční skupina Podbrdsko,
město Příbram a Místní akční skupina Brdy. Případné dotazy směřujte na email mappribram@
gmail.com.
Za pořadatele Jana Filinová,
Místní akční skupina Podbrdsko
www.mappribram.cz

Výtvarný obor ZUŠ Březnice hodnocení roku 2021-2022
Výtvarná výchova (též estetická výchova výtvarná) je předmět, jehož náplní je naučit žáky
různým výtvarným technikám. Žák se tak naučí výtvarně vyjádřit své vnitřní emoce a cítění.
Nadaní studenti se mohou ve vyšších ročnících ZUŠ připravit na talentové zkoušky na střední výtvarné školy.
Žákům, kteří rádi malují a vytváří spoustu obrázků, se doma
práce hromadí a rodiče nevědí,
co s nimi, kam je uložit.

Jeden z oceněných obrázků

My se zúčastňujeme celé řady
soutěží a řídíme se heslem: Pojďme, zkusme to, třeba vyhrajeme. Hlavně že obrázek neskončí
v odpadkovém koši, někdo si ho
prohlédne a posoudí. Některým
žákům se to povedlo, svým obrázkem oslovili porotu a v soutěžích se umístili na hezkých místech. Gratuluji.
V soutěžích vyhráli:
„DDM Damián 2021-2022“
umístění - Hynek Mareček, Eliš-

ka Pechová, Zuzana Klímová,
Ema Voháňková, Emilie Janovská, Fencl Petr, Markéta Břendová, Barbora Hronová, Zlata Hrachovcová, Mia Hoblová, Ondřej
Nesswetha
„Čestický brambor 2021“
1. místo - Petr Pavlík
2. místo - Zuzana Klímová
3. místo - Jan Klíma, Barbora
Hronová, Pavel Pavlík
„Nečekané přátelství“
2. místo - Mia Hoblová
3. místo - Milan Švejda
„Lesy a příroda kolem nás
2022“
cena - Barbora Hronová, Magdaléna Fenclová, Lucie Hrachovcová, Natálie Švejdová, Zuzana
Kasíková
Krajské kolo
2. místo Lucie Hrachovcová
„Mandaly 2022“- madala do kalendáře
Mia Hoblová
„Třikrát co!!!!“
výhra - Milan Švejda
„Návrh roku“
1. místo - Zuzana Klímová
2. místo - Markéta Břendová
3. místo - Zlata Hrachovcová,
Emílie Janovská

cena poroty - celý tým návrhářů
„Zahrádkářský svaz - Mísa plná
ovoce“
9. místo - Mia Hoblová
„Čímtačára 2022“
Pamětní list - všichni
„Terezín“
7. místo - Petr Pavlík
„Blatenská růže“
2. místo - Mia Hoblová
čestné uznání
Lucie Hrachovcová
„Dvořákova příbram 2022“
3. místo - Markéta Břendová
čestné uznání kolektivu
Mia Hoblová, Rozálie Holečková,
Adam Pop, Natálie Švejdová, Lilien Rejleková
„Čarodějky Kbelky 2022“
2. místo - Leontýna Marešová
Obrázky našich žáků se také objevují na stránkách regionálních
novin Blatenské listy a Březnické noviny.
Nový školní rok opět začíná, těším se na všechny děti a na práce, které se jim v novém školním
roce podaří vytvořit.
za ZUŠ Březnice
vyučující Hana Vydrová
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VOŠ A SOŠ
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Romitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel. 318 682 961, www.sbrez.cz, email: skola@sbrez.cz

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro
3. kolo přijímacího řízení do 20. 9. 2022, přijímací pohovor 27. 9. 2022
4. kolo přijímacího řízení do 19. 10. 2022, přijímací pohovor 24. 10. 2022

„Ajťáci“ z VOŠ a SOŠ Březnice bodovali v Kolíně
V závěru školního roku se žáci prvního ročníku
oboru IT v rámci hodin programování zúčastnili
soutěže pro středoškoláky, kterou pořádala Česká hospodářská komora a GDACZ (Česká asociace
herních vývojářů). Jejich úkolem bylo za poměrně
krátkou dobu vytvořit počítačovou hru a následně ji odprezentovat. Chlapci soutěžili ve složení
František Andrášek, Jiří Šimek, Petr Špryňar, Matěj Štulc, Ivan Šulda a Matěj Toman. Odborný dohled zajistil pan učitel Marek Soucha. V porotě zasedli významní tvůrci her jako například Michal
Červenka, Lukáš Kolek, Pavel Barák, Michal Pavelčík či Ivana Chottová. Naši chlapci se umístili
na krásném 3. místě, a kromě bronzu a skvělých
zážitků si přivezli i hodnotné ceny. Celou akci si
kluci velmi užili a už teď se těší na podobné akce.

“ZMĚNY” – tak znělo téma letošního Jugendkunstsommer

v německém Flecken Zechlinu
Letošní ročník Mezinárodního uměleckého léta mládeže Jugendkunstsommer 2022
v malebném německém městečku Flecken Zechlin se nakonec přece uskutečnil. Po tříleté
přestávce, kdy se kvůli pandemii
tento projekt konal naposledy
v roce 2019, se mohli studenti
VOŠ a SOŠ a mladí lidé z Březnice a okolí opětovně zúčastnit
této výjimečné akce pro mládež
ve věku 14 až 26 let.
Projekt “Internationaler Jugendkunstsommer 2022” se konal od 5. 8. – 13. 8. 2022 a letos

se jednalo již o jeho 16. ročník.
Naši studenti a mladí lidé se jej
zúčastňují pravidelně od roku
2010. Účast českých studentů
je umožněna na základě partnerské spolupráce, která byla
uzavřena v květnu 2010 mezi
Městem Březnice a německým
sdružením „Internationale Beziehungen der Stadt Lindow
(Mark)“ z města Lindow v Braniborsku. Byla to tehdy první akce,
která se uskutečnila ne celé dva
měsíce po podpisu partnerské
smlouvy.
Projekt je z české strany dotován
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Česko-německým fondem budoucnosti v Praze a z německé
strany vzdělávacím střediskem
DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin.
Mezinárodního uměleckého léta
mládeže se letos účastnili kromě českých studentů i mladí
lidé z Polska, Německa, Španělska, jejichž účast byla dotována
z programu EU Erasmus.
Mladí lidé po dobu více než
jednoho týdne pracují a tvoří
v šesti workshopech – kreslení,

VOŠ A SOŠ

graffiti, hudebním, divadelním,
filmovém a výrobě uměleckých
předmětů ze dřeva. Učí se nejen
tvořivému umění, ale společně
prožívají i volnočasové aktivity,
učí se soužití ve multilinguálním prostředí, poznávají nové
kamarády, a hlavně si procvičují své komunikační dovednosti
v cizím jazyce.
V pátek 12. 8. 2022, večer před
odjezdem na všechny čekalo
velké překvapení, kdy proběhla
veřejná prezentace vytvořených

9/2022

děl všech workshopů – každý totiž znal jen ten svůj. A výsledky bývají pokaždé úžasné!
Workshopy totiž vedou profesionální umělci, kteří svou práci milují a své zkušenosti umí
skvělým způsobem předávat
mladé generaci.
Budeme se tedy těšit na zprávu
ze závěru uměleckého léta mládeže a na dojmy účastníků samotných.
Klára Zobalová, Alice Fořtová

Jak letošní Jugendkunstsommer změnilo naše životy
Německo pro mě bylo velkým
odreagováním od každodenního
shonu. Zprvu jsem vůbec netušila, jak bude celý týden probíhat,
jelikož mi připadalo, že organizace byla lehce zmatená. První
dny byly spíše o organizaci a seznamování s Flecken-Zechlinem
a ostatními účastníky. V dalších
dnech jsme vybírali workshopy,
které nám představili.
Vybrala jsem si skvělý workshop
Graffiti. Naučila jsem se malovat na plátno a správně používat
barvy. Nakonec jsme vytvořili
společný projekt na téma Changes. Měla jsem dost času se všemi se sblížit, popovídat si a poznat různé kultury.
Celý týden jsem si moc užila.
Štěpánka Barešová
Tento týden byl pro mě opravdu
výjimečný. Nejdřív jsem se trochu bála, co s tím vším časem
budeme dělat, ale nakonec to
uteklo jako voda, možná i rychleji.
Každé ráno po probuzení nás
čekala přímo královská a výživná snídaně. Potom jsme se
každý vydal s nadšením na svůj

workshop.
Já jsem konkrétně byla na graffiti
workshopu, protože jsem chtěla
využít příležitosti a zkusit si něco
nového, něco, co jsem si vždycky
chtěla zkusit, ale neměla k tomu
možnost.
Přístup našeho „leadera“ byl báječný! Byl tam vždycky pro nás,
aby nám pomohl a zároveň nám
nechal volnou ruku a podporoval
nás. V poledne jsme se opět setkali v jídelně u jídla králů, poté
měli tři hodiny čas na cokoli, co
jsme chtěli dělat, a pak zase hurá
do práce. V 18 hodin jsme šli na
další hody a večer byl opět fajn
program.
Byla to skvělá zkušenost, jsem
za ni moc ráda. Našla jsem si
nové kamarády, hlavně z Polska.
Celkově tam všichni byli úžasní
a přátelští, už teď mi to chybí.
Je skvělé, že i když jsme z různých končin, našli jsme společnou řeč. Moc děkuju!
Kateřina Hradská
Od poslední návštěvy na Mezinárodním uměleckém létě mládeže
Jugendkunstsommer v krásném
místě Flecken Zechlinu uplynu-

PODĚKOVÁNÍ

la dlouhá doba. Až v tomto roce
jsme se konečně mohli vrátit. Někdo už poněkolikáté, jiný naopak
poprvé. Letošní rok se zaměřil
na téma změn. Každý workshop
toto téma ztvárnil jinak. V letošní nabídce mezi workshopy jsem
váhala, jelikož každý měl něco do
sebe. Má volba byla již podruhé
hudba. Tancem, divadlem i hudbou můžeme vyjádřit spoustu
emocí. Dává nám možnost poznat
lidi i jinak, než je běžně známe.
Možná se týden zdál jako dlouhá
doba na nacvičení úchvatných
děl, která zde zazněla, ale věřte,
že zde čas utíká mnohem rychleji, když se věnujete něčemu,
co vás baví a dělá vám tradost.
Tak snad se i příští rok uskuteční
tento skvělý projekt, ve kterém
si procvičíte cizí jazyk a mnohdy
i překonáte své vlastní hranice
a možná zde najdete i svůj skrytý
talent. Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Alici Fořtové za její elán a vše, co pro nás
dělá. Také bych chtěla poděkovat
paním učitelkám Elišce Mayaleh
a Kláře Zobalové a také Ellince
a Amálce za jejich nikdy nekončící energii.
Iveta Vávrovská

VOŠ a SOŠ Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar, poskytnutý
v roce 2022, určený k nákupu vybavení (pračka, chladnička, trouba)
pro ukrajinské uprchlíky ubytované na Domově mládeže naší školy.
Vaší podpory si velice vážíme.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
70 let – Helena Skalová, Březnice
70 let – Bedřiška Štědronská, Březnice
70 let – Jaroslav Ryšlavý, Bor
75 let – Oldřich Kloc, Březnice
86 let – Pavlína Bubeníčková, Březnice
92 let – Marta Zajíčková, Březnice

sňatek uzavřeli
18. 6. 2022
Martinice

Iva Šmatláková, Březnice
Martin Chvála, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
Upozornění - termín uveřejnění v novinách nemusí vždy
odpovídat skutečnému datu výročí občana.

diamantová svatba
Dne 8. září oslaví diamantovou svatbu
Jana a Pavel Stehlíkovi.
Do dalších společných let přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí, lásky a radosti z pravnoučátek Vojtíška a Elenky. Ze srdce gratulují a za vše děkují
syn Petr a dcera Jana s rodinami.
Dne 22. 7. oslavil životní jubileum 75 let
pan Zdeněk Dubský. Hodně štěstí a zdraví přeje
bratr Fanda a sestry Marie a Milena.

Vzpomínky
Dne 3. září si připomínáme 20 let od úmrtí naší
milované maminky a babičky
paní Jaroslavy Cibulkové.
Dcera Jana a syn Roman s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 19. 9. 2022 bude tomu rok, co nás navždy
opustil pan Antonín Hron. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Marie a synové. Děkujeme.

Z MĚSTA, SPOLKY
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Místní organizace
Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Po prázdninách se 7. září opět uskuteční poradna
pro sluchově hendikepované spoluobčany. Sejdeme
se v domečku na náměstí. Od 10.45 do 12.30 bude
k dispozici paní Fišerová, která zájemcům poradí,
prodá baterie do sluchadel a případně provede malé
opravy.
Pozvánka
Místní organizace Tělesně postižených v Březnici zve své členy na Výroční členskou schůzi do
kulturního domu 18. 10. 2022. Setkání začíná ve
14.30 hodin. Dobrou náladu a případné dotazy
s sebou.
Z kultury
Měsíc září je velmi bohatý na kulturní program.
3. 9. - exkurze v hnědouhelném dolu a města Most.
Rekultivační trasa do dolu začne v 8.00 hod. Celý
revír projedeme autobusem bez vstupu do dolů
pěšky. Po celou dobu nás bude doprovázet průvodce. Prohlídka potrvá zhruba 2 - 2,5 hodiny. Cesta
je ukončena v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě, do kterého se také podíváme. Po prohlídce zde bude následovat společný oběd, po kterém půjdeme navštívit Podkrušnohorské muzeum
přímo ve městě. Odjezd na exkurzi bude v brzkém
ranním čase, cca 5.30 hod. (přesně bude určeno
dle trasy). Cena je 750 Kč a 800 Kč včetně vstupů
a cesty. Předpokládaný příjez d okolo 20.00 hodiny.
11. - 16. 9. se uskuteční rekondiční pobyt v krásném prostředí vzdělávacího střediska Nesuchyně.
Odjezd bude upřesněn. Začínáme obědem a končíme v pátek snídaní. Zajištěna je plná penze. Dle
možností a zájmu lze domluvit individuální masáže,
denně je neomezený vstup do vnitřního vyhřívaného bazénu. Je třeba mít vlastní župany! V týdnu
jsou zařazeny tři výlety. Zámek Krásný Dvůr, Státní zámek Stekník a Chrám chmele a piva. Návštěvu zakončíme výjezdem na rozhlednu netradičním
způsobem.
24. 9. zopakujeme zajímavou a vcelku nenáročnou cestu do Německa. Podíváme se odtud
na Šumavu z druhé strany. Návštěva krásných
a zajímavých míst určitě stojí za účast. Vzhledem
k dlouhé trase je jednotná cena 1000 Kč včetně
všech vstupů a cesty. Návrat cca 19.00-20.00 hod.
28. 9. v den státního svátku navštívíme Domažlice. S průvodcem vyjedeme na vrch Čerchov a prohlédneme si Babylon. V odpoledních hodinách nás
čeká objednaná prohlídka zámku Horšovský Týn.
Jakékoliv změny, dotazy a informace hlaste u paní
Ludmily Feitové na telefonním čísle 721 603 455,
318 682 050 nebo večer 318 682 483.
Za výbor STP Březnice
Ludmila Feitová a Hedvika Fořtová
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Na nedávnou minulost se rychle zapomíná
Dějepis neznamená psaní zrovna o středověku
nebo husitských válkách, ač třeba tak to může
někdo chápat. Do dějepisu, jinak řečeno do historie, patří i doby podstatně pozdější, dalo by se říci
docela nedávné. Není na škodu si něco z toho připomenout. Navíc už je tady mnoho těch, kteří se
narodili během posledních desetiletí a nic z toho,
o čem hodlám napsat, prožít nemohli.
V dobách, kdy jsme patřili do sovětské sféry vlivu,
tedy před rokem 1989, zdobily, jak si vzpomínám,
mnohé veřejné budovy, zejména továrny a zemědělské správní budovy, rozměrné rudé pěticípé
hvězdy, mnohdy byl vedle ještě další symbol, stylizovaný srp a kladivo. Rudé hvězdy měly symbolizovat naši příslušnost do tábora pokroku a míru
vedeného (jak jinak!) Sovětským svazem. Srp
a kladivo symbolizovaly sepětí nejpokrokovějších
složek společnosti, kterými měli být dělníci a rolníci. Dnes se nikde s těmito symboly nesetkáme.
V tichosti zmizely. Všudypřítomná byla hesla typu
„Se Sovětským svazem na věčné časy“. Hesel bylo
víc, často velebila tři velikány Marxe, Engelse a Lenina. První dva byli zobrazováni jako dlouhovlasí vousáči, Lenin byl plešatý s kozí bradkou. Tito
mudrcové byli pokládáni za tvůrce vědeckých základů pro budování nového společenského řádu.
Ve všech politických projevech na shromážděních
(např. prvomájových) se na ně řečníci ve svých
plamenných vystoupeních odvolávali. Málokdo
tlustospisy Marxe a Engelse četl, možná někdo vzal

do ruky jejich poměrně útlý spisek Komunistický
manifest. Některá hesla z Leninovy hlavy byla pěkně nesmyslná jako např. „Sovětská moc a elektrifikace rovná se komunismus“. Běžně to šlo jedním
uchem dovnitř a druhým ven, leč veřejně se tomu
nikdo neopovážil ani pousmát.
Ve škole jsme běžně oslovovali své učitele „soudruhu učiteli, soudružko učitelko“, pokud jsme se
na ně chtěli s něčím obrátit. Když se žáček někdy
uchýlil k oslovení „paní učitelko, pane učiteli, tak se
to, myslím, tolerovalo, ale nebylo to úplně to pravé
ořechové. Na ulici se lidé zdravili „Dobrý den“, ale
pokud to byla nějaká oficiální příležitost, tak se na
pozdrav řeklo “Čest práci“. Když přišel poštou úřední dopis, na obálce bylo nadepsáno před jménem
„Soudruh“. Dnes mi to připadá ujeté, ale po několik
desetiletí mého života to byla běžná praxe. Mezi lidmi se měly pěstovat „soudružské vztahy“, ale lidé
k sobě o nic lepší nebyli. Pomlouvali se, donášeli
a udávali druhé v jednom kuse.
Kdo nebyl takzvaně „kolektivní“, byl na tom špatně. Lidé měli být družní a optimisticky naladění,
neboť se podíleli na budování světlých zítřků, jak
se tehdy říkávalo, které nás čekaly v socialistické
či lépe řečeno v komunistické budoucnosti. Když
se něco tak docela dobře nedařilo, svádělo se to na
buržoazní přežitky, které byly pokládány za něco
přechodného, co zmizí tak nějak automaticky…
Pokračování příště.
MUDr. Jiří Beran

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
létem jsme protančili mezi úrodou zeleniny, ovoce
a všeho dobrého, co jsme (mezi sebou) již dávno zaseli a pozvolna vyhlížíme barvy podzimu.
3. září jste srdečně zváni na pivní slavnosti, kde
(stejně jako v loňském roce) budeme mít stánek s
ukázkou našich aktivit.
16. září od 16.00 hodin mezi nás zavítá Bc. Kateřina
Helešicová, která se s grácií sobě vlastní, ujme první
bachařské besedy v našem klubu.
Zbylé zářijové pátky věnujeme tradičnímu tréninku
paměti a společným aktivitám, které vzejdou z aktuální poptávky našich návštěvníků.
Připomínám, že klub již nějakou dobu sídlí v areálu
březnického pivovaru Herold, obvyklý čas a den setkání je pátek od 16 hodin – sraz na vrátnici.
Věřím, že všichni jsme před příchodem podzimu
načerpali dost sil na dobu, kdy možná bude méně
slunce venku, ale stále dostatek v nás.
Děkujeme městu Březnice, zejména panu starostovi

za vstřícnost a mimořádný dar na podporu činnosti spolku, paní Trčkové za vše, čím nás obdarovala
a Vojtovi s Pepou za nezištnou pomoc pro klub.
Chtěla bych touto cestou vzpomenout na svou kamarádku Martinu, která bohužel už není mezi námi.
Šla za svými sny a mě moc mrzí, že se naplnila slova Waltera Bonattiho. „Žádná hora nestojí za lidský
život“ Martino, děkuji ti za to, že jsme společný kus
života ušly spolu, za tvé přátelství, vytrvalost, odvahu a oporu v dobách dobrých i zlých.
Přeji nám všem radost z každého okamžiku, který
v křehkosti bytí je vždy jedinečným a neopakovatelným.
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit
pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš
transparentní účet je: 000000-5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
S úctou Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů
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Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.

nabízí pomoc ukrajinským uprchlíkům
Nabízíme:

• pomoc s dopravou od polských a slovenských státních hranic
• zajištění prvotního krátkodobého ubytování
po příjezdu do České republiky
• pomoc s orientací v novém prostředí, řešení situace
po příjezdu do České republiky
• základní balíček hygienických potřeb
• základní balíček věcí pro děti
• malou finanční pomoc pro matku s dítětem
• zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace
• tlumočníka
• telefonickou intervenci
• pomoc s kontaktem na rodinné příslušníky
a přátele v České republice
• výuku českého jazyka
• aktuální informace aj.
Kontaktní osoba:

Petra Michvocíková, tel. 731 554 974

BESEDA

s Bc. Kateřinou Helešicovou

ŘKU BACHA!

na bachařku, co přijde k nám
do Březnického klubu seniorů
(Pivovar Herold)
• ze života (venku)
• o životě (tam)

16. září 2022 v 16 hodin
pro více informací a rezervaci místa můžete
volat na tel. 731 554 974 či psát
na petramatysova21@seznam.cz

FOTBALOVÉ OKÉNKO
13. srpna byl zahájen soutěžní
ročník 2022/23, a to 1. kolem
Okresního poháru. Utkání SK
Březnice 1918 – TJ Sedlice 6:0
(3:0) a postup do 2. kola (hraje se
28. 9.). Toto utkání bylo generálkou na ostrý start Okresního přeboru 20. 8., kdy jsme jeli na horkou půdu Nového Knína. V Okresním přeboru dospělých budeme
obhajovat 2. místo z předešlého
ročníku. Tým povede i nadále Tomáš Vaněček. Podařilo posílit třemi hráči, a to Vojtou Zákouckým,
Petrem Štolbou a Honzou Vobejdou.
Po dvou letech se nám podařilo
znovu přihlásit do soutěže družstvo dorostu, které povede trenér Pavel Sedláček. Vzhledem
k malému počtu oddílu dorostu na
okrese Příbram bude tato soutěž
spojena s okresem Beroun. Soutěž bude mít 12 mužstev, 4 z okresu Příbram a 8 z okresu Beroun.
Naši kluci tak budou mít možnost
pokračovat v rozvoji fotbalových
dovedností.
Úspěšný tým mladších žáků rok
narození 2009-2010, kteří vyhráli přesvědčivě svoji soutěž
v uplynulém roce, se posunou do
kategorie starších žáků a nadále

je povede Václav Harant. Přechod
z malého hřiště na klasickou hrací
plochu o standartních rozměrech
pro dospělý fotbal bude prubířským kamenem jejich fotbalových
dovedností.
Mladší žáky (rok narození 2010
-2011) povede v nové sezóně
Martin Brňák. Starší přípravku
(rok narození 2012-2013) povede Honza Liebner a ty nejmladší
(rok narození 2014-2015 a mladší) povede Adam Záruba společně
s Adamem Nuslem.

Fotbalové úspěchy
ročníku 2021/22:

Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům a vedení města Březnice, že schválili realizaci rekonstrukce dřevěné tribuny. Dojde
k nátěru plechové střechy, dřevěných konstrukcí pláště tribuny, podlah všech laviček a zábradlí. Celková plocha nátěrů činí
850m₂. Tribuna byla postavena
v roce 1954 a je jedinečnou stavbou svého druhu. Pokračuje se
tak ve zkvalitňování sportovního
zázemí pro veřejnost.

1. místo Okresního přeboru mladších
žáků

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Roman Teska, předseda SK

soutěžního

2. místo Okresního přeboru dospělých
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ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2022
DATUM

DEN

„A“ MUŽSTVO

DOROST

13. 8.

SO

1. kolo poháru
17.00 Bř - Sedlice 6:0

20. 8.

SO

17.00 Nový Knín - Bř

21. 8.

NE

27. 8.

SO

28. 8.

NE

31. 8.

ST

3. 9.

SO

4. 9.

NE

17.00 Petrovice - Bř

10. 9.

SO

17.00 St. Huť - Bř

11. 9.

NE

14. 9.

ST

17. 9.

SO

18. 9.

NE

10.00 Spartak Pb B - Bř

21. 9.

ST

17.00 Bř - Spartak Pb B

24. 9.

SO

25. 9.

NE

16.30 Trh. Dušniky
- Bř

28. 9.

ST

2. kolo poháru

1. 10.

SO

2. 10.

NE

8. 10.

SO

9. 10.

NE

16.00 Třebsko - Bř

10.15 Žebrák - Bř

15. 10.

SO

15.30 Bř - Bohutín

volno

16. 10.

NE

22. 10.

SO

23. 10.

NE

28. 10.

PA

29. 10.

SO

30. 10.

NE

5. 11.

SO

6. 11.

NE

14.00 Dublovice - Bř

12. 11.

SO

13.30 Bř - Daleké
Dušniky

13. 11.

NE

17.00 Bř - Hříměždice

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

ST. PŘÍPRAVKA

ML. PŘÍPRAVKA

13.00 Bř - Rožmitál

Ne 4. 9. od
9.00 h
Bohutín
rozřazovací
turnaj

Ne 4. 9. od
14.00 h
Milín
rozřazovací
turnaj

14.00 Bř - Láz/Obecnice
14.00 Zdice - Bř
16.00 Bř - Tochovice
10.15 Bř - Dal.Duš/
Milín B
14.15 Dal. Dušniky - Bř
hráno v Všeradicích

14.15 Bř - Pičín

14.00 Všeradice/Liteň
- Bř

16.30 Bř - Nečín

13.00 Bř - Podlesí B/
Bohutín B
návrh

10.15 Cembrit Beroun
- Bř

13.00 Bř - Komárov

10.30 Bř - Višňová

volno

13.45 Bř Tochovice

volno
volno

13.00 Bř - Tlustice/
Drozdov

15.30 Luhy - Bř

14.15 Bř - Mirovice

14.00 1.FK
Pb - Bř
10.30 Bř Bohutín/Podlesí

v Rožmitále
14.00 Bohutín/Rožmitál - Březnice
13.15 Tochovice - Bř

po 10.10.
v Rožmitále
16.00 Rožmitál
- Bř

10.00 Láz/Obecnice
- Bř

12.45 Mirovice
- Bř

10.15 Bř - Roztoky

13.30 Tochovice - Bř
14.00 Bř - Dal. Dušniky

14.30 Bř - Spartak
PB B
hraje se ve Vys. Chlumci
10.15 Jesenice - Bř
10.15 Bř - N.Knín/N. Ves

11.45 Pičín - Bř
volno
volno

UMT Beroun Máchovna
14.00 Sokol KD/Beroun
B - Bř

10.15 Bř - Bohutín/
Rožmitál

14.00 Bř 1. FK
10.00 Bohutín/
Podlesí - Bř
hráno v Podlesí
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Letní příprava na turnaji
v Tochovicích 6. 8. 2022

dorost, rok narození 2005-2007 (2008)
– trenér Sedláček Pavel
starší žáci, rok narození 2008-2009 (2010)
– trenér Harant Václav
mladší žáci, rok narození 2010-2011
– trenér Brňák Martin
starší přípravka, rok narození 2012-2013
– trenér Liebner Jan
mladší přípravka, rok narození 2014-2015 a mladší
– trenér Záruba Adam
Mladí zájemci o fotbal se mohou hlásit v září a říjnu
vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 17 do 18 hodin na
březnickém stadionu.
Přijďte rozšířit naše řady, staňte se členy SK Březnice 1918, z.s.
Bližší informace u jednotlivých trenérů nebo u předsedy SK Romana Tesky, 724 227 945.

Memoriál Ladislava Šimůnka, Karla Habady, Ladislava
Valty a Františka Čížka
1. místo v turnaji SK Březnice 1918 – Pečice 4:1
SK Březnice 1918 – Tochovice B 1:1 výhra 2:1 na PK

BŘEZNICKÝ WIMBLEDON 2022
Nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj se hraje každoročně na přelomu června a července v londýnské
čtvrti Wimbledon.
U nás v Březnici se otevřely brány všem příznivcům
„bílého sportu“ v pátek 1. 7. a členové březnického
tenisového klubu sehráli „Březnický Wimbledon
2022“. Hrály se obvyklé „páteční mixy“. Všichni
účastníci byli v tradiční bílé.
Toto tenisové klání navázalo na tradici osmdesátých
let, kdy se v Březnici „Wimbledon“ již pořádal. Letošní 4. ročník trochu pokazil déšť. Již teď se těšíme
na 5. ročník.
Členové TK Březnice

NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE, z.s.
S blížícím se koncem letních prázdnin se stejně
jako každý rok v našem klubu znovu rozběhnou
pravidelné tenisové tréninky mládeže. Sportovní
život a celkový provoz našeho areálu se opět vrátí
do „normálu“. Po náročné letní sezóně, která byla
po 2 letech pandemie mimořádně nabitá různými
tenisovými, sportovními a společenskými akcemi, se všichni těšíme na klidnější podzim spojený
s krásným babím létem.
V letošní letní sezóně byl náš klub velmi aktivní.
Naše závodní družstva všech věkových kategorií
(minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žac-

tvo, dorost a dospělí) úspěšně reprezentovala klub
a město Březnici. Zejména však sminitenisté,
ve složení Josef Viktora, Marek Zvěřina a Matyáš Mišiak, dosáhli několika velmi cenných výher
a získali důležité zápasové zkušenosti.
V Tenisové škole Jiřího Veselého, která s klubem
dlouhodobě spolupracuje, se připravuje stále více
dětí. Velkému zájmu se těší také tradiční „sportovky“, které klub ve spolupráci s Městem Březnice
již řadu let podporuje. V uplynulém školním roce
jsme nově otevřeli kroužek florbalu, do kterého se
přihlásilo více než 20 chlapců a děvčat.
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Jelikož jsme nejen tenisový, ale i sportovní
klub, chtěli bychom od nového školního roku
2022/2023 nabídnout ještě kroužek basketbalu.
Každoročním vrcholem sezóny jsou letní prázdniny. V jejich průběhu se u nás konaly sportovní
kempy v tenisu, volejbalu, zumbě, aerobiku aj.
Celkem se jich zúčastnilo několik set sportovců
z řad dětí, mládeže i dospělých. Účastníci byli nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska a Austrálie.
Náš klub oslaví na podzim již 17. výročí své existence. Členská základna se neustále rozrůstá
a nyní čítá cca. 200 aktivních členů, zejména z řad
dětí a mládeže. Velkou zásluhu na tomto vývoji
má celoroční provoz v našem areálu, vysoká kvalita nabízených služeb a dlouhodobá spolupráce
našeho klubu s Tenisovou školou Jiřího Veselého,
kde se pod vedením vysoce kvalifikovaných trenérů věnuje tenisu více než 100 dětí.
V neděli 18. září od 16 hodin, proběhne v naší
tenisové hale NÁBOR DO TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, kterého se mohou zúčastnit zájemci z řad dětí, mládeže i dospělých. Minimální
věk zájemců jsou 4 roky a starší.
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Více informací získáte na www.tenisova-skola.cz.
Závěrem bych chtěl všem našim členům, ale
i březnickým spoluobčanům popřát hodně zdravíčka, dětem úspěšný vstup do nového školního
roku a nám všem krásný a pohodový podzim.
TC Vitality Březnice, z.s. Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu

XI. HASIČSKÝ TÁBOR SDH BŘEZNICE
V neděli 3. 7. se na kopci nad středočeskou vesničkou Martinice vztyčily stany již jedenáctého
stanového tábora, který pořádá kolektiv mladých
hasičů SDH Březnice. Na kopeček, ze kterého je
nádherný výhled do krajiny obklopující řeku Skalici, přijelo rekordních 46 účastníků ve věku od
3 do 16 let.

O svěřené dětičky se staralo 6 vedoucích, kteří
z většiny tábor znají, protože ho v minulosti navš-

těvovali jako děti. S výchovou jim pomáhali dva
sporťáci a abychom neumřeli hlady, vařily nám
v kuchyni tři kuchařky, které s námi tráví táborový čas již několik let.
Tábor začal za krásného slunného počasí. Nic
tedy nebránilo tomu pustit se hned do programu.
Jsme tábor hasičský, většinu her doprovázely prvky ze hry Plamen. Děti se těšily z koupání v bazénu, noční bojovky, večerního promítání a dalších
aktivit, které jsme pro letošní rok připravili. Samozřejmě nechybělo tradiční barvení triček, ke
kterým letos přibyly i čepice.
Během tábora nás navštívil náš velitel odborné
rady mládeže OSH Příbram pan Pavel Hájek.
Čas nelze zastavit, to víme všichni, a ten náš táborový utíkal velmi rychle. Na slavnostním vyhodnocení dostaly děti na památku pamětní list,
skleněnou medaily a balíček dobrot.
Krátký sestřih z tábora můžete najít na: Youtube
KMH SDH Březnice
Fotografie na: http://kmhsdhbreznice.rajce.net/
Svatopluk Koňas, hlavní vedoucí tábora
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SPORT

umíst.

Dětská Příbramská hasičská liga

SDH

body

V sobotu 26. 6. se na březnickém stadionu odehrálo 1. kolo nové hasičské ligy v požárním sportu
dětí. Tato liga vznikla pod záštitou OSH Příbram ze
dvou již zaběhlých soutěží „Poháru města Březnice“
a „Počepického poháru“. K těmto dvěma soutěžím se
přidalo SDH Podlesí.
Do Březnice se dostavilo 17 družstev ve třech kategoriích. Za Březnici startovali jen starší děti, které
obsadily páté místo a vybojovaly 6 cenných bodů do
dalšího zápolení, které bylo poslední srpnovou neděli v Počepicích.
Více na: www.dphl.cz
za SDH Svatopluk Koňas

Kategorie přípravka
Rožmitál p. Třemšínem
Počepice

2
1

12
15

1
2
3
4
5
6
7

15
12
10
8
6
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8

15
12
10
8
6
4
3
2

Kategorie mladší děti
Skalice
Kojetín
Tehovec
Podlesí „B“
Podlesí „A“
Rožmitál p. Třemšínem
Obecnice

VINÁRNA

Kategorie starší děti
Skalice
Kojetín
Počepice
Tehovec
Březnice
Podlesí
Obecnice
Rožmitál p. Třemšínem

9/2022

rodinné oslavy • firemní akce
• soukromé party
Sál s padesáti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu
drobného občerstvení.
Kulturní dům Březnice
tel. 318 682 153, 731 456 761.

MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 16. ročník
tradičních rybářských závodů

P O D Z I M N Í R Y B Á Ř S K É Z ÁVO DY
									

Místo konání: ŘEKA SKALICE V PROSTORU STARÉHO KOUPALIŠTĚ
GPS 49.5633806 N, 13.9521553 E		

SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2022

									

Hodnotné ceny pro vítěze.
Občerstvení zajištěno.		
Závody jsou určeny pro členy ČRS kategorie dospělí, mládež, děti.
Zvláštní vyhodnocení členů naší MO ČRS. 								
Startovné: 300 Kč 											
Místa si lze předem rezervovat na: viktor.rejzl@seznam.cz nebo SMS na 602 454 741.

Program: 		
Loví se na 1 prut s max. 2 návazci,
o5.45 - o6.55 prezence								
na dvou stanovištích, použití krmítka dovoleno,
o7.oo - o9.3o I. poločas								
nutná výbava - vezírek.					
o9.3o - 10.3o přestávka								
Bodování: rozhoduje hmotnost ulovených ryb.
10.3o - 13.oo II. poločas								
Ostatní instrukce na místě. 			
								
13.2o
vyhlášení výsledků
MO ČRS Březnice se těší na Vaší účast!
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UZÁVĚRKA
říjnového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
v pátek 16. září 2022
ve 12 hodin

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nevidomý podnikatel hledá asistentku.
Práce na dohodu cca 40 hodin/měsíc, odměna
100 Kč/hod. Uživatelská znalost práce na PC.
Pracoviště Březnice, pracovní doba dohodou.
Vhodné pro důchodkyně. Tel. 602 124 563.

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Maranska.
stáří 16-20 týdnů, cena 220-265 Kč/ks

Prodej: 25. 9. a 23. 10. 2022

Březnice - u autobus. nádraží - 18.00 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: po-pá 9.00-16.00
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

9/2022

INZERCE

JaPonska
zahrada

Pstruzi jeseteri
OTEVÍRACÍ DOBA:
DENNĚ 10:00 - 18:00

Obecnice 78 - Šachta
zahrada_sachta
info@zahradasachta.cz

PŮJČOVNA STROJŮ - VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
Sedlice 14 (areál farmy), Rožmitál p. Tř.

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:







Strojírenský dělník/dělnice
Skladník/skladnice
Referent/-ka logistiky
Referent/-ka nákupu
Účetní

100 %

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenkový paušál
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs
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Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha, s.p.,

PRONÁJEM
PRACOVNÍ PLOŠINY
MULTICAR M25 MP10

VÝŠKA 10 M, DOSAH 5 M
tel. 606 466 750

9/2022

INZERCE

přijme kolegu/kolegyni
na pozici

Laborant/ka v oboru zkoušení
výrobků dřevařského průmyslu
Pracovní náplň:

- odborná práce v akreditované laboratoři Dřevařského
ústavu
- provádění a posuzování chemických, biologických
mechnických zkoušek
- tvorba protokolů z výsledků zkoušek
- komunikace s dalšími specialisty v laboratoři

Požadavky:

- vzdělání v technických oborech výhodou
- pečlivost a spolehlivost, ochota učit se novým věcem
- základní znalost práce na PC (Word, Excel)
- praxe v laboratoři výhodou
- znalost angličtiny výhodou

Podmínky zaměstnání:

- místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)
- možnost plného i zkráceného úvazku
- zaměstnanecké benefity

www.tvuj-merch.cz

Kontakt: Veronika Miltnerová, miltnerova@vvud.cz,
www.drevarskyustav.cz

+420 735 545 846

Platí od 19. 7. - 19. 9. 2022 při zakoupení kompletních brýlí s tenčenými skly Hoya
s vrstvou SHV nebo standardními skly Hoya index 1.5 s vrstvou HVLL.

ZAŽIJTE LEHKOST
A POHODLÍ!

SLEVA 50%

NA TITANOVÉ BRÝLE
Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
Otevírací doba: Po/St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání), www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.
NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

• uhlí (Bílina, Komořany)
• briket Union
• písků
• drtí
• kačírků

9/2022

INZERCE

ráj pro vaše mazlíèky

f
Jája

f
Úprava srsti

Støihání, trimování, koupání

Støihání drápkù,
a depilace oušek
Služby až domu
(po domluvì)

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238

ŘE
TEV NO

2.5.

733 518 004

Jaroslava Bøicháèková
strihanimazlicku@seznam.cz
Rožmitálská 38, Bøeznice 262 72

HLEDÁME OPERÁTORY VÝROBY
BENEFITY:
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾

5 týdnů dovolené
stravenkový paušál
flexibilní pracovní doba
sickdays
příspěvek na penzijko
pololetní bonusy

KONTAKT:

318 665 016
personalni@kemmler-electronic.cz
www.kemmler-electronic.cz

DALŠÍ VOLNÉ POZICE:

metrolog | skladová účetní | finanční účetní
skladník | obsluha střihacích automatů
technik junior na DPP

OD

Zubní hygiena

O

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA V BŘEZNICI
3. 9.
4. 9.
10. 9.
10. 9.
17. 9.
21. 9.
22. 9.
28. 9.

30. 9.

Slavnost v březnickém pivovaru
Pivovar Herold
Až zařve lev – dokument
kino – 18.00
Taneční kurz
KD – 14.00
Varhanní kocert
Zámek – 19.00
Taneční kurz
KD – 14.00
Noc literatury
Sokolovna, knihovna, kolej – 17.00
Festival J. J. RYBY – koncert
Zámek – 19.00
Svatováclavská jízda
V-ORIGINÁL
Náměstí, Domov Březnice, Pivovar
– 13.00
Bennewitzovo kvarteto
synagoga – 19.00

ZÁMEK BŘEZNICE
kulturní program

ZÁŘÍ 2022

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude otevřena od
1. 9. do 31. 10. pouze o víkendech od 11.00 do
17.00 hodin.
KONCERTY:
v sobotu 10. 9., zámecká kaple od 19.00
VARHANNÍ KONCERT
Kolegium Heřmana Jiljího
na programu F. Liszt, D. Buxtehude, M. Duruflé,
W. A. Mozart a další
L. Kratochvíl – varhany, G. Hošková ml. – violoncello, G. Hošková – zpěv
vstupné: 160 Kč, senioři, mládež (18 – 24 let):
130 Kč, děti 6 – 17 let: 60 Kč
ve čtvrtek 22. 9., hudební sál od 18.00
FESTIVAL JAKUBA JANA RYBY
M. Petrák a Haydn Ensemble
na programu J. D. Zelenka, F. X. Thuri, J. S. Bach,
J. J. Ryba a další
vstupné:190 Kč, senioři, mládež (18 – 24 let):
150 Kč, děti 6 – 17 let: 80 Kč

KULTURA

9/2022

vstupenky v předprodeji k zakoupení on-line na
www.zamek-breznice.cz nebo v pokladně zámku
v pátek 30. 9., synagoga Březnice od 19.00
BENNEWITZOVO KVARTETO
J. Fischer – 1. housle, Š. Ježek – 2. housle, J. Pinkas
– viola, Š. Doležal – violoncello
vstupné: 150 Kč, senioři, mládež 120 Kč
Koncert je financován Městem Březnice za podpory Nadačního fondu pro Březnici.
Vstupenky v předprodeji k zakoupení v infocentru
v jezuitské koleji nebo v synagoze.
www.zamek-breznice.cz

Fabiánovo brdské odpoledne
areál lesního divadla na Skalce
sobota 3. září 2022 14 – 17 hodin

Zábavně naučné odpoledne pro dospělé i děti věnované vládci Brd, lesnímu duchu Fabiánovi.
Milovníci regionální historie se seznámí s bohatými prameny k tématu a podívají se pod ruce
výrobci šiškových fořtů. Děti i dospělé pobaví interaktivní stezka se stanovišti inspirovanými Fabiánovým příběhem. Vrcholem programu bude divadelní představení Březnického a rožmitálského
divadelního spolku „Fabián, brdských lesů pán,“
autorské hry Miloslava Pešty.
Žízeň zažene pivo Fabián z hostomického pivovaru, chuťové pohárky polaská káva z Brdské pražírny ve Věšíně ve variacích Fabián nebo Medulína.
15.00 – 16.00 h
Fabián, brdských lesů pán (divadelní hra BRDS)
14.00 – 17.00 h
V hlavní roli Fabián – historie brdského lesního
ducha v kostce
Jak se dělá Fabián – ukázka výroby figurek myslivců ze smrkových šišek
Fabiánovy kousky nás nezaskočí – naučná stezka v okolí divadla s interaktivními stanovišti
na téma Fabián - Fabiánova zahrada, Fabiánovy
meteovousy, Fabiána poznám na první pohled,
Fabián se zlobí, Fabiánova trefa a chybět nebude
ani Fabiánův fotokoutek.
Akci pořádají: Březnický a rožmitálský divadelní
spolek, Hornické muzeum Příbram, Městské kulturní centrum Příbram
Vstupné dobrovolné.
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KINO BŘEZNICE
4. 9. neděle v 18.00 hodin

AŽ ZAŘVE LEV

Historický dokument, Česko 2022, v českém znění
Příběh českého krále Přemysla II.
Otakara a zapomenutého poutníka
Odorika, který jako první Evropan
spatřil Tibet. Dokumentární film režiséra Jana E. Svatoše jako originální
středověká road movie jdoucí za hranice jednoho lidského života.
Režie: Jan E. Svatoš
Hrají: František Němec, Igor Bareš,
Daniela Kolářová
Vstupné 90 Kč • 100 minut • Přístupno

7. 9. středa v 18.00 hodin

ZAKLETÁ JESKYNĚ

Pohádka, Slovensko, Česko, Maďarsko
2022, české znění
Dávná pověst vypráví příběh o zakleté jeskyni, která ukrývá sůl i drahé
kamení. Obyčejní smrtelníci si smí
odnést soli, co potřebují, ale rubínů
se nesmí dotknout!
Režie: Mariana Čengel Solčanská
Hrají: Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Jan Dolanský a další
Vstupné 70 Kč • 102 minut • Přístupno

11. 9. neděle v 18.00 hodin

STŘÍDAVKA

Komedie, Česko 2022, české znění
Když se ze tří rodin stane najednou
jedna velká, budete potřebovat plán.
Plán, jak přežít minulé i současné
partnery, všechny děti, vaše vlastní
i ty další a především, jak se v tom
všem neztratit a zachovat si zdravý
rozum.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová, Jiří Vyorálek a další
Vstupné 120 Kč • 90 minut • Přístupno

14. 9. středa v 18.00

DVA SVĚTY

Drama, Francie 2021, české titulky
Spisovatelka Marianne se nechává

najmout jako uklízečka, hledá autentické prožitky, na kterých chce
vystavět svou novou knihu. Postupně
se propadá do světa tvrdé a podhodnocené práce a poznává život těch,
kteří žijí od výplaty k výplatě.
Režie: Emmanuel Carrère
Hrají: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Evelyne Porée, Didier Pupin a další
Vstupné 90 Kč • 106 minut • Přístupno
od 12 let

18. 9. neděle v 18.00 hodin

PANSTVÍ DOWNTON:
NOVÁ ÉRA

9/2022

KINO

září 2022
28. 9. středa v 18.00 hodin

CESTA DO TVOJZEMÍ

Animovaná pohádka, Slovensko, Česko,
Belgie 2022, české znění
Daleko za hranicemi dětských hřišť
existuje úžasný svět fantazie „Tvojzemí“. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se
procházejí neskutečné stroje, které
fungují v dokonalém souladu s přírodou. Právě sem utíká desetiletý Riki,
když zachytí signál vysílaný tajemným, zářivým kamínkem.
Režie: Peter Budinský
Vstupné 70 Kč • 86 minut • Přístupno

Historické drama, Velká Británie, USA
2022, české titulky
Velký filmový návrat - Crawleyovi
z Downtonu stojí na prahu třicátých
let, na počátku moderní éry a babička Violet nečekaně zdědí zámek
v jižní Francii, který jí odkázal muž,
s nímž se setkala v mládí. Co se mezi
těmi dvěma mohlo odehrát, že si na
ni po tolika letech vzpomněl ve své
závěti a odkázal jí takové bohatství?
Režie: Simon Curtis
Hrají: Maggie Smith, Michelle Dockery, Imelda Staunton, Tuppence
Middleton a další
Vstupné 100 Kč • 125 minut • Přístupno
od 12 let

2. 10. neděle v 18.00 hodin

25. 9. neděle v 18.00 hodin

Připravujeme:

BELFAST

Drama, Velká Británie, USA 2022, české
titulky
Irsko šedesátých let očima devítiletého Buddyho. Přehledný, bezpečný
a srozumitelný svět malého kluka
začnou pomalu narušovat sociální
a náboženské konflikty, které se valí
celým Belfastem. Zařadí se Buddyho
rodina v proměněném světě na stranu hrdinů nebo těch zlých?
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi
Dench, Lewis McAskie a další
Vstupné 90 Kč • 98 minut • Přístupno
od 12 let

PLANETA PRAHA

Dobrodružný dokument, Česko 2022,
české znění
Výprava do betonové džungle hlavního města. Kolik obyvatel Praha má?
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí
sousedé, které se tvůrcům filmu povedlo zachytit díky nejmodernějším
technologiím. Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří
tajně žijí v naší metropoli.
Režie: Jan Hošek
Hrají: Jiří Macháček, Richard Stanke
Vstupné 90 Kč • 83 minut • Přístupno

9. 10. neděle v 18.00 hodin

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko 2022, české
znění
Dlouho očekávaný historický velkofilm o mladém Janu Žižkovi, mimořádném a v mnohém dodnes nepřekonaném vojenském stratégovi.
Změna programu vyhrazena.
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