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Z obsahu:  z města  historie  RC Pampeliška  ZŠ  ZUŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas
 knihovna  z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Vážení spoluobčané,
skončilo období babího léta a rok se schyluje ke svému závěru.
Ke svému dokončení se blíží i realizace chodníků a opravy zdí
na našem hřbitově. Zhotovitelem byla firma Kamono – Granit s.r.o. Po dobu probíhajících stavebních prací nebylo možné
hřbitov uzavřít, ale i přes tak ztížené pracovní podmínky, provedla firma svoji práci kvalitně a ve stanoveném termínu.
Věřím, že zmíněná rekonstrukce přispěla k dalšímu zvelebení
našeho města.
Dokončena byla také celková oprava ulice Za lihovarem. Také
zde zhotovitel, firma Strabag a.s. JČ, odvedl ve stanoveném
termínu kvalitní práci. Technické služby v této lokalitě upravily přilehlý prostor bývalého vodárenského pásma a vznikla
zde nová, upravená část našeho města. Je na nás, abychom
v následujících letech dokázali nastolený pořádek udržovat.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás všechny požádat o spolupráci. Je velmi nepříjemné vidět za nově opravenou zdí na hřbitově vyhozené zvadlé květiny, vyhořelé obaly od svíček a ostatní
odpad, který pochází ze hřbitova. Přímo na hřbitově je umístěn
kontejner a u každého východu odpadkový koš. PET lahve za
každým druhým hrobem jsou také nevhodným zlozvykem. Prosím, dbejme na pořádek nejen na těchto místech. Také ukládání
odpadu kolem nádob na tříděný odpad, což je samozřejmě zakázáno, je velmi častým nešvarem. Sběrný dvůr je všem k dispozici
bezplatně a proto by tento odpad měl končit výhradně tam.
Úklid okolo kontejnerů nás všechny stojí nemalé finanční prostředky, nebo je plně hrazen pouze z rozpočtu města.
Vrátím se ještě k letošnímu horkému a suchému létu a připomenu hospodaření s vodou v takto výjimečné situaci. Provozovatel našeho vodovodu si dokázal s tímto faktem poradit,
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a to i přesto, že spotřeba domácností stoupla v tomto období
na dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že ani další prognóza vývoje zásob pitné vody není příznivá, rozhodli zastupitelé investovat do infrastruktury a postavit nový přivaděč a úpravnu vody
na Stráži. Samozřejmě i nadále bude využíván zdroj pitné vody
přivedený z Nouzova. Věřím, že letošní zima bude na ledě
a chybějící spodní vody doplní přiměřené sněhové srážky.
Na závěr vás všechny srdečně zvu na slavnostní zahájení
adventu a rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Petr Procházka, starosta

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.

Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 11. 8.
2015 a zprávu o plnění usnesení.
2. Informaci o průběhu realizace akce "Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici".

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Plán investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku města Březnice, vytvořený na základě odstavce 6. bod
6.3. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Březnice společností Vodovody
a kanalizace Beroun a.s..
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Fakturu společnosti HEGE stavební s.r.o., Sedlčany za práce
nad rámec smlouvy o dílo na akci „Kompostárna Březnice“
v celkové výši 478.978,50 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
finančnímu odboru zařadit částku do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Položkový rozpočet na práce nad rámec smluv o dílo
na ZŠ Březnice, které jsou v cenové hodnotě 218.029,- Kč

konaného dne 15. 9. 2015

včetně DPH a uzavření smlouvy se zhotovitelem RIOS Příbram, s.r.o.. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a ukládá finančnímu odboru zařadit částku do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 4-2015 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
5. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 263/1 o výměře cca 63 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Nepivoda) / Návrh byl přijat.
6. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1516/85 o výměře cca 1060 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
7. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1057 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
(pokračování na str. 2)
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Usnesení ze 7. veřejného zasedání
zastupitelstva města Březnice

Životní výročí oslavili:
80 let

(dokončení ze str. 1)

8. V souladu s § 85, odst. a) zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.p.č. 1055/48 o výměře
1401 m2 za cenu 450,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice, paní
J. B., Praha, dle GP č. 1269-135/2013. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 18. 9. 2013 do 7. 10.
2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 85, odst. a) zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.p.č. 1055/49 o výměře
1392 m2 za cenu 450,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice, panu
O. R., Březnice, dle GP č. 1269-135/2013. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 18. 9. 2013 do 7. 10.
2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
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Ověřovatelé zápisu:
Ovsík Josef v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

PODZIM 2015
Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle
níže uvedeného harmonogramu. V letošním roce budou
na stanoviště přistavovány dva druhy kontejnerů, první na
větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou
viditelně označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby
důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Dále upozorňujeme obyvatele ulic Jana Švermy a Pod Stráží
na změnu stanoviště kontejnerů na bioodpad.
Sobota: 7. 11. 2015
Sadová
Dolní Valy (u MěÚ)
Přední Poříčí
Drahenická
Zadní Poříčí
Neděle: 8. 11. 2015
9. května
Dr. Jurenky u čp. 706
L. Kuby
Za Lokšany
Počápská
Sobota: 14. 11. 2015
Kamenická u čp. 566
Dobrá Voda
Borská
Na Spořilově
Bor
Neděle: 15. 11. 2015
U Blatenky
Za Sokolovnou
Kamenická - Hluboká cesta
Martinice
Na Tržišti
Prosíme, aby do kontejnerů byl ukládán pouze bioodpad.
Děkujeme.
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod
Vedoucí oddělení technických služeb
Petr Bartuněk

Anna Suchopárová, Zadní Poříčí 2
Eva Papršteinová, Březnice 132

Sňatek v Březnici uzavřeli:
22. 8. 2015
zámek Březnice
Hana Nekolná, Višňová
Vítězslav Doležal, Rožmitál pod Třemšínem
22. 8. 2015
Tušovice - parc. č. 560/4
Alena Kutchanová, Příbram
Petr Zástěra, Tušovice
28. 8. 2015
zámek Březnice
Lada Převrátilová, Rožmitál pod Třemšínem
Lubomír Karas, Příbram
29. 8. 2015
zámek Březnice
Zuzana Šofrlová, Nechalov
Jan Šušola, Březnice
29. 8. 2015
zámek Březnice
Hana Mastná, Praha
Filip Bambule, Praha
12. 9. 2015
zámek Březnice
Monika Štičková, Praha
Dušan Princ, Praha
12. 9. 2015
reprezentační sál radnice Březnice
Jakub Dostál, Mirovice
Pavlína Pešková, Mirovice
26. 9. 2015
zámek Březnice
Kateřina Marková, Hvož any – Vacíkov
Shailabh Mazari, Indie
10. 10. 2015
zámek Březnice
Helena Hofrajtrová, Praha
Petr Makovec, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 19. října 2015
nás navždy opustila
ve věku 78 let
paní Antonie Tomanová.
Tiše vzpomíná nejbližší rodina.
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NEDĚLE 29. listopadu 2015
Náměstí  16.15 hodin
Vystoupení dětí 1. MŠ a 2. MŠ
Vystoupení žáků ZŠ
Vánoční vytrubování v podání žáků ZUŠ

17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo pana faráře a starosty města
Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky

Bývalá jezuitská kolej  15.00 hodin
Vánoční tržiště a muzicírování

15.00 hodin
Vystoupení souboru Třemšínská kvítka

15.30 hodin
Vánoční písničky v podání Divadla eMILLIon

Městská knihovna a Infocentrum  16.00 hodin
Výstava adventních věnců

Budova ZUŠ  16.00 hodin
Tradiční jarmárek SRPŠ
Změna programu vyhrazena.
Město Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Škoda ve výši 50 tisíc korun a lehké zranění. To je výsledek
havárie, ke které došlo dne 1. října v odpoledních hodinách
v katastru obce Horčápsko. Pětapadesátiletý šofér na rovném
přehledném úseku z dosud nezjištěných příčin najel na krajnici, poté narazil nejprve do dopravní značky a následně do dřevěného sloupu telefonního vedení.
V obci Zadní Poříčí se vloupal z 3. na 4. října neznámý zloděj
do rodinného domu. Dovnitř se dostal po vypáčení okna a
z vnitřních prostor odcizil televizor, notebook, finanční hotovost a náramek z chirurgické oceli. Celkem byla vzniklá škoda
odhadnuta na 31 tisíc korun.
Sedmdesát tisíc korun dluží na výživném 31letý muž. Koncem
září byla věc oznámit jeho bývalá manželka na obvodním oddělení v Březnici. Muž neplatí na své dvě děti od července roku
2013 až do současné doby.
V katastru obce Březnice havaroval dne 25. září 32letý řidič
v renaultu. Po průjezdu zatáčky najel na krajnici, pak sjel
do příkopu a odtud vyjel zpět na silnici. Spolujedoucí sedící

na předním sedadle utrpěla lehké zranění. Motorista se prý vyhýbal nezjištěnému protijedoucímu automobilu.
Tři promile alkoholu v dechu naměřili březničtí policisté
u 56letého cyklisty, kterého zastavili v ulici Sadová. Událost se
stala dne 16. září navečer. Muž hlídce uvedl, že před jízdou
vypil několik piv.
Pod vlivem drog řídil dne 21. září 31letý muž. Strážci zákona
ho kontrolovali v Tochovické ulici v Březnici. Test byl u něj
pozitivní na metamfetamin. Další jízda mu byla zakázána.
Motorista navíc hlídce předložil neplatný řidičský průkaz.
Dne 8. října se odehrála vážná nehoda v katastru obce Hvož any. Dvaašedesátiletá řidička fiatu se zřejmě plně nevěnovala
řízení, přejela do levé části vozovky a poté narazila do betonového můstku. Vrtulník těžce zraněnou ženu převážel do pražské nemocnice, její spolujezdec vyvázl s lehkým poraněním.
Způsobená škoda činí 85 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Listopad 2015
1. 11. 1931 před 84 lety uspořádala Tělocvičná jednota „Sokol“ v sále hotelu Musil revui o osmi jednáních „Sokolský prapor“
od Methoda Bakuly. Jednota pilně cvičí pro IX. slet pražský, aby obstála čestně v soutěži s ostatními. Koná tak za
součinnosti „Jednoty Obce Legionářské“. Revui režíroval: Ludvík Bernard, scéna: Inž. Emil Kubát, dirigent: Inž.
Ludvík Král. Návštěva obecenstva, jež neskrblilo pochvalou, byla neobyčejně četná. Příprava k této sokolské revui, která se v Čechách dosud nikde neprovozovala, byla nejen velmi dlouhá, ale i úmorná. Proto zasluhují srdečného uznání všichni účinkující. Podle ústního podání a krátké básničky, přednesené prvého dne, byla tato revue
pořádána zároveň k oslavě 28. října 1918, jehož památka nesmí nikdy zevšedněti.
4. 11. 1932 před 83 lety vysílal školský rozhlas, který byl zřízen Hlídkou okresního osvětového sboru v Březnici 9. září tohoto
roku: - Scénu u zubního lékaře. - Lidové písně a reportáž z bratislavského přístavu. 11. 11.: - Kulturně historický
obrázek „Ve škole před 100 lety“. - Přednášku ministra zahraničí Dr. Beneše na téma „Světový mír“. - Koncert
českého kvarteta. 18. 11.: - Krystálek a Amplionek na národním divadle“. - Lidové písně. - „Založení Karlovy
university“ - pokračování historického cyklu. - Kurs zpěvu.
6. 11. 1949 před 66 lety skončila výstava 18 návrhů propagačních plakátů, které byly vystaveny na březnickém zámku
od 30. října. Práce z podnětu „Bozně“ byly vypracovány studenty Státní grafické školy v Praze. Zároveň byl vystaven soubor periodických a příležitostných tisků od roku 1861. K výstavě byl připraven vkusný, obsáhlý katalog,
který upravil iniciátor výstavy Ludvík Fürst. Touto akcí byla podpořena propagace města, jako důležitého turistického cíle.
26. 11. 1923 před 92 lety konána volba starosty a městské rady. Výsledek této volby byl následující: za starostu zvolen opětně
národní demokrat pan Cyril Hošek. Do městské rady pak zvoleni: za národní demokracii: pan Josef Karas, ředitel
záložny (druhý náměstek), František Štěpán, ředitel velkostatku, František Konečný, ředitel spořitelny. Za stranu lidovou: pan Jan Bejček, katecheta a pan Josef Klokočka, správce velkostatku. Za stranu čsl. socialistů: pan
Josef Kropš, obchodník (první náměstek), slečna Bohuslava Mašková, soukromnice. Za stranu živnostenskou: pan Václav Skřivánek, správce nemocenské pokladny. Za stranu sociálně demokratickou pan Josef Bruner, zedník.
31. 11. 1931 před 84 lety byla projednávána osnova zákona o exportních úvěrech, která se
dotýkala zlepšení vývozu jihočeských výrobků. Národohospodářský Sbor Jihočeský, jehož členem je i Březnice, se snaží ve prospěch jihočeských výrobců zajistit výhody, které se týkají pojišování exportních zásilek. Tím by bylo sníženo
risiko exportních obchodů jihočeskými výrobky na minimum. Prostřednictvím
Jihočeského nákupního a prodejního družstva v Praze navázány styky s cizinou
a to Holandskem, Francií a severní Amerikou, při nichž již uplatněny budou
výhody v osnově zákona vytčené. Zájemci mohou se obraceti o informaci na Národohospodářský Sbor Jihočeský.
V listopadu 1923 před 92 lety převzala továrna na kovové zboží Vera v Březnici do výroby
bezpečnostní zámek, patent číslo 10960. Vynálezcem tohoto opravdu výborného bezpečnostního zámku jest pan Josef Bureš z Královských Vinohrad. O vynález zajímají se zejména úřady státní, jako ministerstvo pošt, ministerstvo národní obrany, ministerstvo železnic, státní policie pražská, trestnice státní atd.
Všechny tyto korporace učinily již objednávky. V době nejkratší zavedeny budou
zámky bezpečnostní do všech železářských obchodů.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová
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ŠLECHTIČTÍ DONÁTOŘI KAPLIČEK SVATOHORSKÉ POUTNÍ CESTY – díl V.

Lidmila Kateřina z Talmberka
Nejvýznamnější donátorkou svatohorské poutní cesty, a to jak počtem
kapliček, tak i svou rolí při zrodu
celého projektu, byla bezpochyby
manželka Přibíka Jeníška z Újezda,
Lidmila Kateřina z Talmberka. Lidmile Kateřině je připisováno celkem
pět kapliček, a sice od sedmé až po
jedenáctou. Nesly na své přední
straně celý cyklus tzv. bolestného
růžence. Ten se skládal z následujících zastavení: Ježíš se modlí v zahradě (sedmá kaplička), Bičování
Páně (osmá kaplička), Korunování
Páně trním (devátá kaplička), Ježíš
nese kříž (desátá kaplička) a Smrt
Páně na Kříži (jedenáctá kaplička).
Z nich se do dnešních dnů dochovaly pouze dvě – sedmá kaplička, stojící po pravé straně u silnice před
Modřovicemi a kaplička devátá, jež
se nachází v Třebsku pod zdejším
kostelem.
Lidmila Kateřina se narodila kolem roku 1600 manželům Jiřímu
z Talmberka a Alžbětě (Elišce) z Lobkowicz. Měla několik sourozenců,
a sice bratra Jana, donátora druhé
kapličky svatohorské poutní cesty,
jemuž byla věnována jedna z předchozích kapitol, bratra Bedřicha,
jenž byl v kapitole o Janovi několikrát zmíněn, a dále dvě sestry, Reginu Lidmilu, provdanou za Jana
staršího Wratislava z Mitrowicz,
a Polyxenu Marii, manželku Františka Josefa z Lobkowicz. Otcovské
sídlo rodiny bylo na Jankově a Jiří
v roce 1598 k němu přikoupil ves
Postupice. Matka zase přinesla
do rodinného majetku Hoštice, Petrovice a Nemyšl (všechny jmenované vsi leží na Táborsku). Jak bylo
již zmíněno v kapitole věnované Lidmilinu bratru Janovi, exponoval se
při protihabsburském povstání Jiří
z Talmberka na stavovské straně,
takže byl roku 1621 uvězněn a jeho
statky byly zabrány. Na intervenci
jeho syna Bedřicha, významné postavy strany katolické, zůstal majetek nadále v držení rodiny a Jiří
ušel i hrdelnímu trestu.
Katoličkou byla i Lidmila Kateřina. Roku 1623 se provdala za Přibíka Jeníška z Újezda a následovala
jej do Březnice. Jak víme, zůstalo
jejich manželství bezdětné, a tak
Lidmila Kateřina věnovala svou

energii činnosti donátorské a charitativní. Veškeré počiny tohoto druhu, jež jsou připisovány Přibíku
Jeníškovi z Újezda, je třeba považovat za společné dílo obou manželů.
Již v roce 1623 pozvali manželé do
Březnice jezuitské misionáře, mezi
nimi také pátera Vojtěcha Chanovského z Dlouhé Vsi, aby na přechodnou dobu pomohli obnovit na Březnicku katolickou víru. V roce 1630
se Lidmila s Přibíkem rozhodli pozvat jezuity do Březnice natrvalo.
Roku 1642 byl položen základní kámen jezuitského kostela zasvěceného jezuitským světcům - svatému
Ignáci z Loyoly a svatému Františku Xaverskému. K jeho realizaci
stavby byli pozváni bratři Carlo
a Martin Luragovi, představitelé
elitní stavitelské rodiny z Milána.
Kostel i s věžemi byl dokončen
v roce 1650. Lidmila Kateřina financovala také jeden z postranních oltářů, patrně to byl tzv. dušičkový
oltář, tedy třetí oltář na evangelní
straně (tedy na levé straně počítáno
od vchodu směrem k presbytáři).
Březnickým jezuitům darovali manželé Jeníškovi statek Petrovice
u Sedlčan a také mlýn u Březnice
zvaný Dubovský (dnes jej známe
jako Xaverov). Když se zjistilo, že
výnos z petrovického panství není
pro provoz jezuitského komplexu dostatečný, poskytovala Lidmila Kateřina březnickým jezuitům další finanční dotace.
Oba manželé také podpořili výstavbu městského hřbitovního kostela
svatého Rocha. Darovali městu pozemek pod kostelem a financovali
jeho hlavní oltář. Rovněž tento kostel vystavěl Carlo Lurago, a sice
v letech 1644 - 1650.
Po smrti svého manžela (1651) se
Lidmila Kateřina již neprovdala.
Přestože Přibík Jeníšek svým dědicem ustanovil svého synovce Přibíka
Františka, dostalo se i vdově Lidmile Kateřině velkorysého zaopatření.
Lidmila Kateřina sice přesídlila
do Prahy, nadále však pokračovala
ve svých březnických donátorských
aktivitách. V roce 1654 zřídila při jezuitské koleji gymnázium a v roce
1659 seminář pro výchovu nových
členů řádu. Financovala rovněž výstavbu Březnické kaple na Svaté

Hoře. Ta byla vystavěna v letech
1661-1665 a byla zasvěcena Panně
Marii Bolestné. Lidmila Kateřina
myslela na jezuity i ve své závěti,
nebo jim odkázala většinu svého
majetku. Pamatovala ovšem i na
březnické chudé, jimž zřídila nadaci
se stálým úrokem. Lidmila Kateřina
z Talmberka zemřela v roce 1670
v Praze. Březnické prameny z 20.
století (např. páter Suda či Ludvík
Fürst) se bez jakýchkoli pochybností, ale také bez konkrétních písemných dokladů, shodují v tom, že místo posledního odpočinku Lidmily
Kateřiny se nachází po boku jejího
manžela v kryptě kostela svatého
Ignáce a Františka Xaverského
v Březnici. Naproti tomu písemné
zprávy pražských jezuitů v tomto
ohledu jasně odkazují do Prahy,
a sice do krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v areálu pražského
Klementina. Není přitom příliš pravděpodobné, že by ostatky naší donátorky byly následně převezeny
do Březnice.
Erb rodu pánů z Talmberka byl
popsán již v kapitole o bratrovi Lidmily Kateřiny Janu starším z Talmberka. K vidění je v Březnici a okolí
na více místech – na kachlových
kamnech v jídelně březnického zámku, na stropním oblouku v kostele
svatého Ignáce, na oltářním obraze
první postranní kaple na evangelní
straně téhož kostela (z pohledu
od vchodu do kostela), na hlavním
oltáři hřbitovního kostela svatého
Rocha a také na kamenném vstupním portálu bubovického kostela.
JUDr. Václav Bílý
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Slunce definitivně ztratilo svoji sílu, dny se krátí. Pro toho, kdo miluje teplo a slunce, může být podzim
zdrojem skleslé nálady, pro pečlivého zahrádkáře je naopak radostnou dobou sklizně. A protože se chceme
všichni cítit dobře, udělejte si čas na podzimní procházku či na návštěvu některé zajímavé kulturní akce.

Věneček
Srdečně zveme na závěrečný ples letošního tanečního
kurzu, který se koná v sobotu 21. listopadu od 19 hodin
v kulturním domě. K poslechu a tanci hraje skupina
Firmus. Vstupenky si můžete zakoupit na jednotlivých
lekcích nebo v předprodeji v Městské knihovně a Infocentru.

Advent
Město Březnice zve na tradiční zahájení Adventu, které v letošním roce připadá na neděli 29. listopadu.
Na nádvoří bývalé jezuitské koleje zahájí v 15 hodin
program Třemšínská kvítka, následovat budou vánoční
písničky v podání Divadla eMILLIon, které se později
přesune na náměstí, kde bude na chůdách v programu
pokračovat. Vnitřní prostory koleje oživí drobní prodejci a řemeslníci, kteří nabídnou své rukodělné výrobky,
sladkosti, vánoční ozdoby a dekorace. V knihovně můžete hlasovat o nejkrásnější adventní věnec a v prostorách
ZUŠ navštívit tradiční jarmárek. Na náměstí se můžete
těšit na vystoupení dětí z mateřských škol, ZŠ a ZUŠ.

Celé sváteční odpoledne vyvrcholí v 17 hodin rozsvícením vánočního stromu a koncertem Rožmitálské Venkovanky. Všichni jste srdečně zváni.

Poj te do kina
Také v měsíci listopadu jsme si pro vás připravili
celou řadu zajímavých snímků. Hned 1. listopadu vás
pozveme na film Velké Británie Jimmyho tančírna, který vychází ze skutečného osudu irského komunisty Jamese Graltona. Ve dvacátých letech minulého století otevřel taneční a společenský klub, ale právě v důsledku
občanské války ho musel zavřít a odejít do exilu. V roce
1932 se Jimmy vrací a pokouší se s přáteli klub znovu
přivést k životu. Učí se v něm tanec i box, jsou tu kurzy
zpěvu, truhlářství, hraje se jazz.
Další dvě pozvání jsou na filmy české produkce. Scénář pro filmovou adaptaci pohádky Boženy Němcové
Sedmero krkavců napsala Alice Nellis. Ve středu 4. listopadu se můžete těšit na jednoduchý, ale silný pohádkový příběh.
Film Kobry a užovky Jana
Prušinovského, který uvedeme
v neděli 15. listopadu, je dramatem ze současnosti. Vypráví
o bratrech, kteří ze zoufalství
své existence kupí chybu za
chybou, přičemž podléhají svým
vlastním představám o krásném životě. V hlavních rolích
se objeví skuteční bratři Kryštof a Matěj Hádkové.
Na setkání s vámi se těší
zaměstnanci kina.
Petra Bartoníčková

D

E
Město Březnice - odbor kultury Vás zve na

koncert Březnických hudebních večerů 2015

Soňa Červená ❧ umělecký přednes
Karel Košárek ❧ klavír
u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války
Viktor Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
Bohuslav Martinů: Film v miniatuře
Erik Satie: Sport a jiné kratochvíle

sobota 14. 11. 2015 od 19 hodin

E

reprezentační sál MěÚ Březnice ❧ radnice - náměstí

D
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... NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK
Čekání na Vánoce je nekonečné… můžeme si ho zkrátit různými způsoby.
Děti otevírají okénka sladkého adventního kalendáře, maminky žhaví trouby při pečení
vanilkových rohlíčků, tatínkové vybírají nejkrásnější vánoční stromek.
Nejen pro rodiny s dětmi jsme připravili řadu akcí, při kterých se pobavíte,
možná se budete trochu bát i smát, ale rozhodně se nebudete nudit.
❆ úterý 10. listopadu – vánoční dílna „Taškování“, RC Pampeliška 17.00 hodin
❆ čtvrtek 26. listopadu – vánoční dílna – výroba adventních věnců, RC Pampeliška 9.00 hodin
❆ neděle 29. listopadu – ADVENT v Březnici – odpolední program v bývalé jezuitské koleji zakončený
❆

❆
❆
❆

❆
❆

rozsvícením vánočního stromu na náměstí a koncertem Rožmitálské Venkovanky
čtvrtek 3. prosince – slavnostní otevření expozice LOUTKÁŘSTVÍ NA BŘEZNICKU, budova bývalé
jezuitské koleje v 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH v podání divadla Víti Marčíka ml. Já to jsem, KD v 17.00 hodin
pátek 4. prosince – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro nejmenší, RC Pampeliška
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ s přáním Ježíškovi, náměstí před kostelem v 15. 15 hodin
sobota 5. prosince – ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ – čertovské odpoledne v tajuplném sklepení bývalé
jezuitské koleje
sobota 12. prosince – ADVENT na zámku Březnice – zámek oživlý předvánoční atmosférou, koledami
a jedinečnou možností shlédnout zámecký „Palffyovský“ betlém v rámci prohlídek zámku, 10.00 – 16.00 hodin
Adventní koncert „POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL“, účinkuje J. Baštová – akordeon,
J. Macek – loutna, hudební sál zámku od 19.00 hodin
úterý 15. prosince – VÁNOČNÍ BESÍDKA 2. MŠ, KD od 15.00 hodin
pátek 18. prosince –VÁNOČNÍ NADÍLKA v Pampelišce, RC Pampeliška 10.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PŘÍBRAMSKÉHO BIG BANDU, KD od 19 hodin
Pořadatelé a partneři akcí: Město Březnice – odbor kultury, K.G.B. z. s., RC Pampeliška, Zámek Březnice,
1. a 2. MŠ, Rosenthal o. s. a celá řada dobrovolníků

Zveme vás a vaše děti na

ČER
TOVSKÉ HRÁTK
Y
ČERTOVSKÉ
HRÁTKY
v Březnici
sobota 5. pr
osince 2015
prosince
Pravé peklo a nebe ve sklepech bývalé jezuitské koleje.
• 16.30 hodin
čertovský průvod městem (vychází od radnice)
• od 17.00 hodin zkrate si čas před vstupem do pekelného sklepení tvořivým
a zábavným programem na nádvoří bývalé jezuitské koleje
Každý malý návštěvník obdrží od Mikuláše balíček.
Vstupné do sklepení (v ceně balíček) 60 Kč na průvod a na nádvoří vstup volný
Snažíme se o rychlý a hladký průběh večera, proto budou letos pro lepší organizaci návštěvníci předem
rozděleni do skupin. Každá skupina bude mít svého kouzelného průvodce, který ji provede programem
na nádvoří a zavede až do sklepa. Volejte na tel. 606 115 251 nebo pište e-mail: dasanesvedova@seznam.cz.
Zde získáte bližší informace, objednáte balíček a sdělíme vám čas vašeho vstupu do sklepení.
Počet míst omezen!
Pořadatelé a partneři: Město Březnice – odbor kultury, K.G.B. z.s., Rosenthal o.s. a celá řada dobrovolníků.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453 / e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

■

3. 11. 2015 od 16 hodin – cestopisná beseda spojená
s promítáním „Rozmanitou Sýrií“ s Mgr. Liborem
Drahoňovským
Vyhlášení 5. ročníku soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“
29. 11. od 16 hodin – zahájení Adventu v knihovně
pátým ročníkem soutěžní vánoční výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“ – hlasování veřejnosti do 9. 12.
2015

Dětské oddělení na ZŠ
■

■

■

Neotesánek aneb umíme se chovat? – 3. a 4. ročníky – beseda
Eduard Petiška a jeho svět knih – pro 5. ročníky
– beseda
KBP pro 2. ročníky – Jak se vaří knížka – spisovatelé a ilustrátoři

OHLÉDNUTÍ
Začal nový školní rok a s ním i nové akce pořádané na
dětském oddělení Městské knihovny v Březnici. V září se
mezi knížky vypravili prvňáčci a hned 24. 9. si zde mohli zasoutěžit společně se spolužáky o rok staršími.
Na školním dvoře byla připravena soutěžní stanoviště,
kde děti plnily různé úkoly. Děkuji tímto pomocníkům –
Štěpánu Němcovi, Tomáši Němcovi, Nikole Krotké,
Marii Sejkorové, Janě Haškové, Natálii Bendové, Aleně
Ranglové a Míše Vrátné.
V týdnu knihoven, který se konal tradičně na začátku
měsíce října, jsem přivítala žáky druhých tříd. Besedovali jsme o knížce Ivanky Melounové Povídání se zvířátky. Nechybělo ani rébusové luštění. Pro třetí třídy bylo
připraveno povídání o Boženě Němcové a s ním spojené
čtení pohádky O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Žáci 8. a 9. ročníku vyslechli přednášku
k výročí Jana Wericha, kterou připravila PhDr. Věra
Kubová. 6. a 7. třídy putovaly po Americe s cestovatelem a zapáleným cyklistou Františkem Šestákem. Své
poutavé vyprávění doprovázel fotografiemi z cesty, která

trvala 29 dní a
při níž ujel na
kole se spolujezdcem Honzou Hájkem
4 135 km.
Na závěr besedy se uskutečnila autogramiáda, na které František Šesták podepisoval svoji knihu Na kole
napříč Amerikou.
Hedvika Fořtová

Město Březnice – odbor kultury Vás zve na

VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečního kurzu 2015
21. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Hraje hudební skupina

FIRMUS PRAHA.

Předprodej vstupenek od soboty 31. 10., dále v Městské knihovně a Infocentru.
Bližší informace na tel. 318 682 153, 731 456 761 a 318 682 453.
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
■ 15. 11. 1670 – před 345 lety – zemřel pedagog a učenec Jan Amos Komenský. Narodil se 28. března 1592
v Nivnici u Uherského Brodu. Při studiích v Německu si všímal rozmachu vědy
jiných národů. Rozhodl se vytvořit českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru pokročila. Jeho plány ale přerušila bělohorská bitva. Vytvořil velký
slovník (Poklad jazyka českého) a encyklopedii (Divadlo veškerenstva věcí) obě díla zůstala nedokončena. V roce
1621 byl nucen utéct před španělskou
armádou. Část jeho rukopisů se poztrácela a přišel i o celou knihovnu. V té době
zemřela jeho žena po nákaze morem.
Poté se stěhoval na různá místa ke svým
českobratrským šlechtickým přátelům,
naposled pobýval v Bílé Třemešné v Podkrkonoší. Byl zoufalý z osobních nezdarů
i z národní tragédie a hledal útěchu ve
víře. V roce 1628 byli nekatolíci tvrdě
stíháni a proto odešel do polského Lešna, které bylo azylem pro členy jednoty
bratrské. Na pozvání Anglického parlamentu odcestoval do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd, jejímž cílem mělo
být šíření jednotného vzdělání a jednotného jazyka po celém světě. Navštívil též
Švédsko a ve Východním Prusku se usadil na delší dobu. Neopouštěla ho víra
v to, že se vyhnanci jednou vrátí zpět do
vlasti. V roce 1648 nastal vestfálský mír
a on přestal věřit v návrat emigrantů do
Čech. Během požáru v Lešně přišel o všechen svůj majetek a velkou část svých
rukopisů. Největší ztrátou bylo zničení
slovníku Poklad českého jazyka a také
spisů, ve kterých spojoval všechny vědní
obory. V roce 1656 z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl slavný a uznávaný. Ve Švédsku, Holandsku
i v Uhrách procházely školy reformou
podle jeho zásad. Představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat
učení Komenského a pozvali ho na návštěvu. Je pohřben v holandském Naardenu. Z díla: Labyrint světa a ráj srdce,
Hlubina bezpečnosti, Velká didaktika,
Informatorium školy mateřské, Dveře
jazyků otevřené aj.
■ 16. 11. 1810 – před 205 lety – se
v Praze narodil Karel Hynek Mácha,
český básník a prozaik, představitel českého romantismu, zakladatel moderní
české poezie. Rodina se kvůli finanční
krizi několikrát stěhovala, aby se nakonec, když mu bylo šestnáct let, usadila
na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí). Zde bydlel se svými rodiči do
konce svých studií a odchodu do Litoměřic v září 1836 a také zde vznikla převážná část jeho literárního díla. Jeho školní
začátky byly spojeny s farní školou při
kostelu svatého Petra na Poříčí, obsazovanou křížovnickým řádem. V letech

– LISTOPAD 2015

1824 až 1830 studoval piaristické gymnázium. Od podzimu 1830 navštěvoval
na pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi roky 1832 a 1836 studoval na
téže univerzitě práva. Na začátku srpna
1836 získal absolutorium, ale nástup do
zaměstnání odložil, aby mohl cestovat.
Koncem září nastoupil jako koncipient
u litoměřického justiciára Josefa Filipa
Durase. Pomáhal při hašení požáru
a zřejmě se nalokal infikované vody a
jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval.
Zemřel 6. listopadu 1836. Z díla: MÁJ,
Márinka, Večer na Bezdězu, Pou krkonošská, Král Fridrich a další.
21. 11. 1870 – před 145 lety –
zemřel Karel Jaromír Erben, český
historik, právník, archivář, spisovatel,
básník, překladatel, sběratel českých lidových písní a pohádek, představitel literárního romantismu. Karel Jaromír
Erben se narodil v Miletíně 7. listopadu
1811. Navštěvoval miletínksou školu,
kde vyučovali také jeho strýc a dědeček.
Zde postupně rozvíjeli všechna jeho nadání včetně hudebního a připravovali ho
na pozdější studia. Rodiče z něj chtěli
mít také učitele, on se ale kvůli vadě řeči
nakonec rozhodl pro studium práv. (Později přispěl k ustavení české právnické
terminologie.) Roku 1825 nastoupil na
hradecké gymnázium. Když měl prázdniny, často rád podnikal výlety se svými
přáteli, zejména do okolí rodného Miletína. Roku 1831 začal studovat na filozofické fakultě v Praze. Zde také započal
studium práv (1833 – 1837), při tomto
studiu se plně projevily jeho historické
a přírodovědecké zájmy. Po studiích nastoupil jako praktikant k hrdelnímu soudu v Praze. Vedle své práce také pomá-
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hal Palackému spravovat tehdy velmi
zanedbaný archiv stavovský. Tímto se
ukázal jako velmi způsobilý pro tuto
funkci a tak byl roku 1842 zvolen českou
učenou společností nauk za aktuára
(kdysi nižší správní úředník). Dále pokračoval v historických studiích, v roce
1841 byl zvolen řádným členem Královské české společnosti nauk, v letech
1852 – 1853 a 1863 – 1864 pak jejím
předsedou. Roku 1842 se po téměř desetileté známosti oženil s Barborou Mečířovou. O tři roky později byl jmenován
členem jazykové komise při Matici české
a začal se tak podílet na formování spisovné češtiny. V květnu 1848 byl poslán
do Chorvatska, aby obeznámil tamní
občany s děním v Čechách a zároveň dopisoval do Prahy o důležitých věcech
mezi Jihoslovany. Na podzim téhož roku
byl jmenován překladatelem u zemské
vlády. Roku 1850 byl ustanoven sekretářem Českého muzea (dnešního Národního muzea). O rok později byl zvolen archivářem města Prahy a konečně se mu
tak dostalo i uspokojivého finančního
ohodnocení. Podílel se také na projektu
vědeckého a kritického časopisu Obzor
a byl jedním ze zakladatelů časopisu
Právník. Po smrti své první ženy v roce
1859 se oženil s Žofií Mastnou z Lomnice nad Popelkou, musel se však vyrovnat
s úmrtím několika svých dětí. Roku
1864 byl jmenován ředitelem pomocných
kanceláří úřadů města Prahy. Je pohřben
v Praze na Olšanském hřbitově. Z díla:
Kytice, Sto prostonárodních pohádek
a pověstí slovanských v nářečích původních, Písně národní v Čechách, Večer,
Tulák, Na hřbitově, Rukopis musejní
letopisů Kosmových atd.
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Podzimní nestálé počasí a dlouhé večery nás lákají usednout na pohodlné
místo, vzít si zajímavou knihu a přenést se do světa literárních hrdinů.
Mým společníkem po mnoho večerů byl 464 stránkový román Johna
Irvinga HOTEL NEW HAMPSHIRE. Autorův pátý román vyšel již v roce
1981, v českém překladu poprvé v roce 1995. Vznikl přepracováním a rozšířením povídky Penzión Grillparzer, která se objevuje v knize Svět podle
Garpa. A jak je u Irvinga zvykem, o bizardní situace není v díle nouze. Tato
nekonvenční sága zachycuje osudy rodiny Berryů. Snem otce početné rodiny
je vést malý hotel s kvalitními službami. Nejprve se pokouší vybudovat
hotel ze zrušené dívčí školy ve státě New Hampshire, poté zkouší štěstí
v hlavním městě Rakouska Vídni, kam se rodina později přestěhuje. Jeho
manželka Mary a nejmladší z dětí zahynou při leteckém neštěstí. Kniha sleduje osudy dalších čtyř sourozenců Franny, Johna (vypravěč), Lilly a Franka. John a Franny k sobě cítí větší náklonnost než jen sourozeneckou,
Frank je homosexuál a druhá nejmladší členka rodiny Lilly je liliputánka.
Jednotliví členové rodiny zažívají radostné i tragické události a dějí se jim
věci právě takové, jaké se dějí nám, obyčejným lidem. Bojují o prosté lidské
štěstí a lásku.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková
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Městská knihovna Březnice
vyhlašuje

V. ročník vánoční soutěže
pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ, RC
i širokou veřejnost

„O nejkrásnější
ADVENTNÍ VĚNEC“

Své výrobky přineste nejpozději
do čtvrtka 26. 11. 2015 do Městské knihovny.
Hlasovat můžete od neděle 29. 11. 2015 (zahájení Adventu)
do středy 9. 12. 2015.
Tvůrci adventních věnců s nejvíce hlasy budou odměněni.
Těšíme se opět na Vaše zajímavé nápady.
Marie Kováříková, Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře

Dětské oddělení

Zýková Hanka – Karty v srdci, srdce v kartách – autorka píše příběhy lidí, se kterými se u karet potkává a tím umožňuje čtenářům uvědomit si cizí trápení, bolesti, nemoci, nespravedlnost, ale i štěstí
Kudy z nudy – kam na výlet v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Černý Miroslav – Pátá rovnoběžka – přírodní národy Asie,
Afriky a Ameriky; tři výjimečné výpravy do nitra tří kontinentů za třemi domorodými etniky
Zvelebil Jan – Na vandru s Reflexem VI., VII. – Češi jsou
všude! Jak se jim vede?
Scharschmied Helga – Už nejsem Tvá dcera – upřímná
zpově životní cesty adoptovaného dítěte
Price Kalayna – Tanec stínů – kdo říká, že mrtví už nic nevyzradí, ten se očividně nesetkal s Alex Craftovou…
Cartland Barbara – Síla lásky – Rena zůstane po smrti svého otce opuštěná, bez peněz, musí opustit svůj domov a hledat
si práci…
Garcia Emma – Zlomená srdce – Vivienne opustí přítel
a najde si mladší a hezčí přítelkyni; podaří se jí ho svým humorem, nadhledem a opravdovostí získat zpět…
Small Bertrice – Zakázané radosti – erotický román
o úspěšné autorce romantických příběhů, která vyměnila svůj
soukromý život za kariéru a vystačí si se svou živou erotickou
představivostí…
Patterson James – Uvidíš, zemřeš – Alexova neteř Caroline se stala jednou z obětí organizovaného zločinu s prostitucí
a všechny stopy vedou k záhadnému muži s maskou přezdívanému Zeus
Hillier Jennifer – Pronásledovaná – doktorka Taoová je
učitelkou psychologie, flirtuje s okouzlujícím studentem Ethanem a dobře ví, že to znamená zahrávat si s ohněm; zasnoubí
se s jiným mužem, ale Ethan ji nehodlá nechat jen tak odejít…
Black Tony – Pravda krvácí – v Muirhouse, kde žijí lidé na
pokraji edinburské společnosti, je nalezeno zohavené tělo mladičké dívky a vyšetřování se ujímá detektiv inspektor Robert
Brennan…
Blake Kendare – Anna krví oděná – příběh o chlapci,
co potká dívku, která zabíjí lidi…
Antonová Elizabeth – Dcery pana Darcyho – Londýn
roku 1818; začíná jarní společenská sezona a do města přijíždí
z venkovského sídla k příbuzným pět mladých Darcyových
dcer…
Stallwood Veronica – Tichá noc – další román z edice
Oxfordské zločiny; Kate Ivoryová pátrá po staré dámě Joyce Fieldingové, která záhadně zmizela těsně před Vánocemi…
Matkin Maxim E. – Miluj mě ironicky – několik návodů
na přežití ve vztahové džungli, ale s ručením omezeným
Cimický Jan – Prchající stín – pejskař na okraji Prahy
objeví část lidského těla a mordparta vrchního komisaře Hladíka stojí před složitým pátráním
Hartus Charlaine – Mráz ze záhrobí – během pěti let se
v malém městečku v Severní Karolíně záhadně ztratí řada dospívajících chlapců…
Deveraux Jude – Za svitu měsíce; Měsíc za úsvitu; Splněná přání – milostné romány
Rowlandová Laura Joh – Tóninová milenka – pokud vyšetřovatel Sano nerozluští záhadu čtyřiceti sedmi samurajů,
čeká ho trest horší než smrt…
Robb J. D. (vlastním jménem Nora Roberts) – Smrtící vzpomínky – přízraky minulosti někdy mohou být vražedné; Eva
Dallasová tváří v tvář zločinu, který ji zasáhne v hloubi duše…
Robb J. D. – Smrtící extáze – smrtící nahota, smrtící sláva
a smrtící nesmrtelnost
Morrell David – Na ostří – dva nejlepší kamarádi Cavanaugh
a Carl na sebe vzájemně míří zbraní, ale tentokrát už to není
jako dětská hra s falešnou pistolkou – jejich život se dramaticky změnil a jeden druhého musí zabít, aby sám přežil
Připravila Kateřina Štěrbová

Brezina Thomas – Magický kámen Vikingů – Knížeti Svenovi kdosi ukradne magický kámen, který mu přináší vítězství
v boji. A přesně v tuto dobu se objevují mezi Vikingy Jup, Vicky
a Nick. Podaří se jim vrátit v čase, aby dokázali, že nejsou zloději?
Jones Eleanor – Duch z moře – Grace cítí, že v moři je cosi
hrozivě tajemného, co nahání hrůzu její kobylce. Když pak
v noci zaslechne ržání hřebce, ví, že jeho dávno ztracený duch
se vrací pro vytouženou družku. Dobrodružný román.
Jones Eleanor – Jezdec v mlze – Tajemný černý plnokrevník se vzpírá všem pokusům o ovládnutí. Cass nezbývá než se
nechat unášet až na samý okraj zdravého rozumu. Vidí totiž
do nedaleké budoucnosti, kterou chce za každou cenu změnit.
Podaří se jí to?
Siamon Sharon – Kaňon kojotů – Dvojčata Liv a Sofie
pomáhají hledat ztracené hříbě. Musejí hříbátko najít dřív než
kojoti a pumy. Sofie a Liv se snaží dokázat, že do divočiny patří. Podaří se najít hříbě a zachránit ho?
Laurendon Gilles – Noční živočichové – Knížka pro
nejmenší děti vypráví o zvířatech, která žijí v přírodě. Seznámí
se s netopýry, kunami, sovami, tchořem a hranostajem.
Markovová Danuše – Psíkov –
Pohádky plné psích příběhů. Vystupují zde malí, chytří i zlobiví
psi nejrůznějších plemen – moudrá Bobina, šišlavý Puf, Asta, Pajda, Majda.
Gohl Christiane – Julie a bílý
poník – Třetí setkání s Julií slibuje menší dobrodružství. Julie
spolu se svou kamarádkou Katy
náhodně přijdou na to, že koně
souseda jsou kradení. Co podniknou obě kamarádky?
Mongredien Sue – Zachráněná sovička – Při bourání staré stodoly přišly o střechu nad hlavou čtyři malé sovičky. Podaří se pro ně najít náhradní rodinu?
Pilný Martin – Jak to bylo, jak to je – Od pradávna člověk
k životu potřeboval potravu, oblečení a obydlí. Nahlédnutí
do historie věcí kolem nás.
Knapman Timothy – Faraonova hrobka – Tato knížka přenese malého čtenáře do starověkého Egypta, kde se bude muset vypořádat s vykradači královské hrobky. Podaří se mu pomocí znalostí z historie úspěšně uchránit poklady, které hrobka skrývá?
Březinová Ivona – Chobotem sem, chobotem tam – Jednoho dne dojde v kabinetu přírodopisu k podivuhodné události
- obživne tam mamutí mládě. Nečekaný objev se podaří čtveřici
kamarádů, a ti se hned rozhodnou o mamutka postarat. Ale kam
ho schovat? První čtení.
Melounová Ivanka – Povídání se zvířátky – V krátkých
příbězích této knihy zvířátka ožívají podobně jako v bajkách.
Bleška vyhraje skokanské závody, krtek postaví mraveniště,
ptakopysk se skamarádí s bobrem, želva se pštrosem, pavouk
s netopýrem, motýl vyplaší tygra… a všichni dělají všechno proto, aby byli na světě někomu pro radost.
Hawkins, Sarah – Uzdravený poník – Příběh o lidech, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka. Příběh, který se skutečně
stal.
Novák Jan A. – Tajemné podzemí na našem území: jeskyně, propasti i místa, kam nevkročila lidská noha –
záhady - Karlovarsko - minerální prameny - sopky - Chebsko Slánsko - Český kras - Moravský kras - Hranická propast - Zbrašovské jeskyně.
Připravila Hedvika Fořtová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Ořechový koláč s brusinkami

Sváteční ořechový koláč

(koláč o průměru 25 cm)

Ingredience: 80-100 ml mléka, 20 g droždí, 4-5 lžic moučkového
cukru, 600 g hladké mouky, 1/2 lžičky prášku do pečiva, sůl, 250 g
másla, 4 žloutky, 1 vanilkový cukr, citrón, 200 g meruňkového džemu, tuk na vymazání plechu, čokoládová poleva, ořechy na posypání
ořechová vrstva: 4 bílky, 150 g moučkového cukru, 200 g vlašských
ořechů, rum
Postup: Ve vlažném mléce rozmícháme droždí, lžíci cukru, lžíci mouky a necháme vykynout. Mouku smíchanou s práškem do pečiva
prosejeme do mísy, přidáme vykynutý kvásek, zbylý cukr, rozehřátý
tuk, rozšlehané žloutky, špetku soli, vanilkový cukr, nastrouhanou
kůru z citrónu a dobře vypracujeme. Těsto přikryjeme a necháme
vykynout. Těsto musí být vláčné, aby se dalo válet. Mezitím si vyšleháme bílky, přidáme cukr a došleháme. Do tuhého sněhu zamícháme nastrouhané ořechy a trochu rumu. Vykynuté těsto rozdělíme na 4 díly a vyválíme na velikost plechu. První díl vložíme na
tukem vymazaný plech, potřeme polovinou meruňkového džemu,
přikryjeme druhým těstem. Poté potřeme ořechovým sněhem, přikryjeme třetím těstem, potřeme zbylým džemem a přikryjeme čtvrtým těstem. Koláč několikrát propíchneme vidličkou, aby se netvořily bubliny. Ve středně vyhřáté troubě zvolna pečeme 40 minut.
Koláč necháme vychladnout a poté ho potřeme čokoládovou polevou, kterou ozdobíme nastrouhanými ořechy.

Ingredience: 100 g másla, 90 g moučkového cukru, 1 lžička strouhané pomerančové
kůry, 1/2 sáčku vanilkového cukru, 1 vejce,
180 g hrubé mouky, 70 g lískových oříšků,
2 velké lžíce brusinkového kompotu, podle chuti můžeme přidat
2 lžíce sušených nebo velkou hrst čerstvých brusinek, 2 lžíce rumu nebo
punče, 1 žloutek na potření koláče, 1/2 hrsti mandlových lupínků nebo
strouhaných mandlí na posypání a vanilkový cukr na podávání.
Postup: Máslo necháme povolit na pokojovou teplotu, pak ho spolu
s práškovým cukrem a pomerančovou kůrou utřeme v míse dohladka. Postupně přidáme vajíčko.
Do připravené máslové hmoty postupně vmícháme nebo všleháme
mouku prosátou s kypřicím práškem a těsto přemístíme na pracovní plochu. Postupně do něj zapracujeme namleté oříšky a vypracujeme hladké nelepivé těsto.
Náplň: Sušené brusinky zalijeme horkou vodou tak, aby byly ponořené a necháme asi 5 minut nabobtnat, čerstvé stačí omýt. Brusinkový kompot smícháme se sušenými/čerstvými brusinkami, přidáme trochu rumu nebo punče a na velmi mírném plamenu umícháme nádivku. Z odpočinutého těsta oddělíme třetinu na mřížky, zbytek vyválíme na silikonové podložce nebo potravinové fólii na plát
silný asi 5 mm. Ten pak opatrně přeneseme do koláčové formy
a urovnáme tak, aby vznikl asi 5 mm vysoký okraj. Koláč pomažeme zchladlou brusinkovou nádivkou. Ze zbylého těsta vytvarujeme
proužky a ty narovnáme přes sebe na koláč jako mřížku. Žloutek
rozmícháme se lžící vody a celý povrch koláče potřeme. Pak ho posypeme mletými mandlemi nebo v hrsti mírně rozdrcenými mandlovými lupínky. Koláč vložíme do trouby vyhřáté na 180o C a pečeme asi 30 minut dozlatova. Pak koláč necháme chvíli zchladnout
a můžeme podle chuti pocukrovat.

Rychlé ořechové koláčky
Ingredience: 200 g pražených mletých lískových ořechů, 120 g hořké čokolády, 140 g cukru moučky, 140 g másla
Postup: Máslo necháme změknout. Do změklého másla přidáme
cukr a společně utřeme. Pak přidáme mleté ořechy a nastrouhanou
hořkou čokoládu. Hmotu promícháme a necháme chvíli v lednici
ztuhnout. Téměř tuhou hmotu vyjmeme a tvarujeme z ní podle fantazie kuličky. Ty rozložíme na plech vymazaný pečícím papírem a
zvolna pečeme. Rychlé ořechové koláčky jsou velice dobré a křehké…

❦

Ořechové muffiny (10-12 muffin)
(hrnek o objemu 250 ml)
Ingredience: 1 hrnek mletých vlašských ořechů, 1/2 hrnku polohrubé mouky, 2/3 hrnku tmavého třtinového cukru (případně více dle
chuti), 125 g rozpuštěného másla, zchladlého, 2 velká vejce, půlky
ořechů na ozdobu (není nutné)
Troubu předehřejte na 170 stupňů, formu na muffinky vymažeme
máslem.
Postup: Všechny suroviny dobře smícháme. Těsto rozdělíme do jednotlivých košíčků, plníme asi do 3/4. Do každého koláčku lehce
vmáčkneme půlku vlašského ořechu.
Dáme péct do vyhřáté trouby na 18 - 20 minut, až zezlátnou a střed
je pevný. Necháme vychladnout, pak opatrně vyndáme z formy.
Před podáváním můžete lehce pocukrovat.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XX. ❦

Jetel luční
- vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, z něhož vyrůstá přízemní růžice listů a rozvětvený stonek vysoký až 50 cm
- listy jsou střídavé, trojčetné s přisedlými
lístky a s bledě zelenou obloukovitou kresbou
- květy jsou drobné purpurové, zřídka bílé,
pětičetné, oboupohlavné a uspořádané v kulovitých hlávkách
- plod je malý nepukavý lusk s 1 - 2 semeny, ve zralosti obalený zaschlou korunou
- roste na slunných loukách, zahradách, u cest jako plevel
- šlechtěné druhy se pěstují jako pícnina na polích
- sbírají se květní hlávky od května do září
- suší se v provzdušněném prostoru volně nebo v umělých podmínkách při 35°C
- obsahuje glykosid trifoliin, třísloviny, silici, organické kyseliny, flakony, vitamíny a estrogenní látky
Použití:
- v medicíně i lidovém léčitelství pro dezinfekční účinky a stahující vlastnosti

- při zánětech průdušek
- na zanícené a hnisající rány, ekzémy
- při revmatismu
- v různých čajových směsích jako aromatikum
Zápar: dvě lžičky drogy se vyluhují ve sklenici horké vody –
po té se podává vnitřně i zevně

Paprika
- jasně červený prášek ze sušených sladkých
paprik
- poprvé byla vyrobena v Ma arsku z paprik,
které tam dovezli Turci
- má mírnou sladkou chu
- dlouhá špičatá odrůda není příbuzná odrůdě chilli, má jen málo z její štiplavosti
- při sušení se odstraňuje jádřinec se semeny
- je bohatá na vitamín C
Použití:
- jako základní přísada ma arských pokrmů z masa a drůbeže,
do guláše
- ve Španělsku (pimenton) se přidává do masových výrobků,
omáček (zde se používají i celé sušené papriky)
Připravila Kateřina Štěrbová

3. listopadu 2015 od 16 hodin v Mďstské knihovnď

Bďhem promítání navštívíme pĪsobivé rozvaliny starovďkého mďsta
Palmýry, kĢižácké hrady, na pamďtihodnosti bohatá mďsta
a starobylé kláštery. SouĀástí besedy budou i poutavá
vyprávďní o historii, kultuĢe i místním obyvatelstvu.

s Mgr. Liborem Drahoěovským

„ROZMANITOU SÝRIÍ“

na cestopisnou besedu spojenou s promítáním

Mďstská knihovna BĢeznice Vás zve
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RC PAMPELIŠKA / ZUŠ

Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.

9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM
DOBROMILEM DUBÍNKEM

LISTOPAD 2015
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
úterý
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY –
pro děti od 3 do 6 let
středa
od 09:00 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0-2 let
čtvrtek
od 09:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další
pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

pořádá

ve

čtvrtek 12. 11.

2015 od 17 hod.

sraz na zámeckém nádvoří
lampióny či jiná světýlka s sebou
Dubínkův výherní lístek 30 Kč
Děti i dospělí v kostýmech lesních skřítků
získávají lístek z d a r m a !

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 15:00
od 17:00
středa
od 17:00
čtvrtek
od 16:00
od 18:00
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ANGLIČTINA pro pokročilé s Fritzie Černou
FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
První týden v listopadu - Vánoční dílna – tvoření z ovčího
rouna – termín bude upřesněn
3. 11. od 17:00 Kurz první pomoci – záchranářské minimum v rámci přednášek MPSV
10. 11. od 17:00 Taškování – potisk látkových tašek
12. 11. od 17:00 Putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem – tradiční průvod se světýlky zámeckým parkem
19. 11. od 15:30 Přednáška s Libuškou Rychterovou v rámci
MPSV „Syndrom přetížení – jak předejít syndromu vyhoření“
20. 11. od 9:30 Beseda na téma „Praní a citlivá dětská
pokožka“
24. 11. od 15:30 Přednáška s právníkem JuDr. Berchtoldem v rámci MPSV „Domácí mazlíčci a paragrafy“
25. 11. od 10:30 Přednáška s fyzioterapeutkou Zuzkou
Bělkovou v rámci MPSV „O zdravém vývoji dětské nohy
26. 11. od 9:00 Vánoční dílna – výroba adventních věnců
a svícnů v RC Pampeliška
27. 11. od 09:00 Rychlokurz českého jazyka aneb nejčastější chyby v praktické češtině s Eliškou Moravcovou v rámci
MPSV
29. 11. Přij te nás podpořit nákupem výrobků RC Pampeliška na tradičním tržišti v koleji při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu
Více info na samostatných plakátech.
Připravujeme:
Mikulášskou nadílku, Vánoční divadelní představení…
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte prosím naše webové stránky.

Vojtěch Bedeč – ZUŠ Březnice
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Přespolní běh

Minikopaná

Dne 29. září se konala první soutěž Sportovní ligy, a to závody v přespolním běhu, které se konají v areálu Nového rybníka
v Příbrami. Pro žáky jsou stanoveny vzdálenosti od 1000 metrů pro nejmenší žáky až po 2000 metrů pro nejstarší chlapce
ze základních škol.
Přespolního běhu se zúčastnili tito žáci: Z. Kasíková, B. Márová, T. Nesvedová, P. Šoffrová, N. Staňková, A. Veselá, S. Mázdrová, J. Adamová, N. Veselá, L. Spendra, D. Kadlecová A. Klozarová, J. Vítková, A. Sedláková, D. Šimůnková. F. Kostínek,
A. Štván, J. Mázdra, M. Fotr, J. Balatý, V. Holubka, J. Kasík,
J. Stulík, M. Koňas, V. Nekl, P. Haštava, F. Mourek, V. Dušek,
J. Vintr, K. Češka a K. Dostálek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

Dne 14. října se konala další soutěž sportovní ligy. Turnaj
v minikopané se konal na umělé trávě v areálu 1.FK Příbram.
V Příbrami hrály 3 skupiny po čtyřech týmech a v Sedlčanech
a Dobříši jedna skupina. Naši skupinu tvořily ZŠ Dolní Hbity,
ZŠ Školní a ZŠ Pod Svatou Horou. S Dolními Hbity se střelecky
prosadil D. Král a A. Kohout a vyhráli jsme 2:0. Druhý zápas se
Školní byl sice bohatý na šance na obou stranách, ale žádná
z nich neskončila brankou a na konci zápasu zůstalo skóre 0:0.
Díky dalším zápasům ve skupině nám stačilo uhrát jakoukoliv
remízu a postoupili bychom do okresního finále, které se bude
konat 21.10. Kluci ale nenechali nic náhodě, do soupeře se
pustili s vervou. První gól vstřelil J. Chlanda, poté přidali góly
ještě J. Vintr s A. Matouškem a bylo rozhodnuto. Soupeř v závěru jen korigoval na konečných 3:1. Díky dvěma výhrám a jedné remíze jsme se umístili na prvním místě a postoupili
do okresního finále. Snad nás neopustí štěstí a navážeme na výborné výkony.
Tohoto kola se zúčastnili tito hráči: V. Dušek, K. Češka,
P. Fiřt, J. Chlanda, A. Kohout, D. Král, A. Matoušek, S. Pelikán,
M. Švejnoha a J. Vintr.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

Vzdělávací pobyt žáků ZŠ Březnice ve Skotsku

Památník Vojna – 6. října 2015
Tak jako každým rokem i letos
jsme s dětmi z 9. ročníku navštívili
Památník Vojna v Lešeticích u Milína. Tento památník je součástí
Hornického muzea v Příbrami. Býval to pracovní komunistický tábor
a jeho expozice doprovázené mluveným slovem odborného průvodce
odkryjí mnohé události z 50. a 60.
let minulého století. Dnešní mladý
člověk jen velice těžko chápe, v jaké
společnosti jsme vyrostli a žili my
„starší“.
Naše další cesta vedla na Slivici
u Milína, na místo, které připomíná druhou světovou válku. Žáci si připravili povídání o průběhu a ukončení války.
Přestože počasí bylo tento den deštivé a uplakané, doufám, že
naše návštěva Slivice a Památníku Vojna doplnila v pozitivním
smyslu teoretickou výuku. Jana Čížková, vyučující dějepisu

TEPfaktor
Dne 8. října se žáci 8. a 9. ročníku, stejně jako vloni, zúčastnili TEPfaktoru v Chotilsku. Jde o podobnou verzi soutěže jako
Pevnost Boyard.
Prošli jsme si 24 různých místností, kde se plnily jednotlivé
úkoly. Byly zaměřeny na zručnost, sílu, obratnost a logiku.
Po čtyřech hodinách náročného plnění úkolů jsme byli všichni
unaveni, ale plni neopakovatelných zážitků. Osmi z deseti
družstev se podařilo projít celou soutěž, splnit všechny úkoly
a otevřít finálovou truhlu s překvapením. Prvenství obhájilo
družstvo Špendlíků, které všechny úkoly splnilo v nejrychlejším čase.
Martin Zárybnický, vyučující TV

S finanční podporou ze zdrojů OP VK (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56 MŠMT ČR)
se Základní škole Březnice podařilo zajistit a v roce 2015 zrealizovat dvě významné vzdělávací akce. První z nich bylo vzdělávání dvou pedagogických pracovníků v rámci anglického jazyka na Maltě v červenci tohoto roku. Druhým, rozsahem a přínosem snad ještě významnějším, pak výjezd a vzdělávací pobyt
padesáti žáků z osmého a devátého ročníku do Skotska ve
dnech 11. až 19. října 2015.
Hlavním cílem druhé vzdělávací akce byl rozvoj individuálních komunikačních dovedností žáků, seznámení se s kulturou
anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě získání osobního
prožitku a vlastní zkušenosti všech zúčastněných dětí.
Žáci měli během devíti dnů možnost poznat vybrané geografické oblasti Belgie, Skotska (zde trávili největší část pobytu)
a Anglie.
Vzhledem ke skutečnosti, že pobyt probíhal v době uzávěrky
Březnických novin, budou příspěvky, které živě zachycují jednotlivé momenty cesty, fáze pobytu i dílčí zážitky ze školy
a cest žáků, zveřejněny na webových stránkách ZŠ Březnice
(včetně fotogalerie) a v následujícím čísle BN.
Těšíme se na Váš zájem!

ZŠ Březnice
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PROJEKT „POZNÁVÁME LIDOVÉ TRADICE - LANDFRAUEN
NA NÁVŠTĚVĚ V ČESKU”
Ve dnech 25. - 27. 9. 2015 se uskutečnil projekt dotovaný
Středočeským krajem, Česko-německým fondem budoucnosti
a Městem Březnice s názvem „Poznáváme lidové tradice aneb
Landfrauen na návštěvě v Česku“. Zástupkyně spolku Landfrauen tak oplatily březnickým baráčníkům jejich návštěvu
v Banzendorfu koncem srpna 2014. Partnerská spolupráce
mezi městem Březnice a německým Lindowem se rozšířila
i o spolupráci mezi spolky a školami.
Současně s nimi navštívili Březnici i zástupci partnerského
města Lindowa a ma arské obce Öreglak, který má s Lindowem uzavřenu smlouvu o partnerské spolupráci od r. 2013.
Naši vzácnou návštěvu čekal v pátek odpoledne bohatý program. Nejprve ji přivítali tradičně v krojích a svérázu členové
spolku Sdružené obce baráčníků „Bozeň“ chlebem a solí. Poté
jim zatančily děti v krojích několik lidových tanečků. Následně
předali hosté baráčníkům drobné dárky a při kávě a dobrém
pohoštění, které připravily tetičky, s nimi strávili společné příjemné chvíle.
Německé a ma arské hosty přivítal na radnici starosta města Březnice pan Ing. Petr Procházka společně se členy rady
města – místostarostou panem Jiřím Štěrbou, dále paní Janou
Krajmerovou a paní Ing. Marií Fiřtíkovou. Z partnerského
sdružení „Internationale Beziehungen der Stadt Lindow
(Mark)“ byli kromě dalších několika členů sdružení přítomni
předseda sdružení pan Dieter Eipel a ředitel úřadu města Lindow pan Danilo Lieske, za spolek Landfrauen paní Sabine
Theiß s doprovodem a za ma arskou obec Öreglak starosta
pan Miklós Maczucza s doprovodem. Z německého jazyka tlumočila paní Alice Fořtová. V oficiálních projevech bylo připomenuto letošní páté výročí vzájemné partnerské spolupráce
mezi městem Lindowem a Březnicí a zdůrazněna nutnost vzájemné semknutosti národů Evropy v současné době. Poté probíhala živá diskuze o dalších plánech spolupráce do budoucnosti. Po předání drobných upomínkových předmětů byli hosté
pozváni na koncert anglosaské hudby do vinárny KD a po koncertu na společnou večeři.
V sobotu se hosté zúčastnili oslav 85. výročí založení baráčnické obce „Škvrňov“ v Příbrami. Zde se sešlo velké množství
sousedů a tetiček v krojích a svérázu z různých baráčnických
obcí nejen okresu, ale i kraje. Po přivítání chlebem a solí následovalo řazení do průvodu, který vedla dechová kapela Horalka,
po ní následovaly prapory jednotlivých baráčnických obcí, baráčníci v krojích a svérázu, hasiči a horníci v historických uniformách. Průvod procházel za doprovodu řízné hudby od sokolovny přes Jiráskovy sady na malé Václavské náměstí, Pražskou
ulicí a přes náměstí zpět k sokolovně. Všude budil značnou
pozornost a někteří lidé na chodnících i mávali.
Po obědě probíhala slavnostní schůze, která byla zahájena
českou státní hymnou. Schůzi zahájil rychtář baráčnické obce
Škvrňov pan Václav Ouřada. Vedle rychtáře byl přítomen i župní rychtář pan František Landecký a starosta města Příbram
pan Ing. Jindřich Vařeka. Po vzpomínce na zemřelé sousedy
a tetičky následovaly proslovy popisující historii spolku a přehled činnosti jednotlivých baráčnických obcí. Představitelé
baráčníků i starosta města Příbram pak přivítali všechny přítomné a jmenovitě pak i zahraniční hosty z Německa a Ma arska. Byly jim předány drobné upomínkové předměty a po skončení schůze začala volná zábava s doprovodem dechové hudby
k tanci i k poslechu.
Součástí programu pro naše hosty ze zahraničí byla i prohlídka Hornického muzea Příbram – dolu Anna, při které se hosté
projeli vláčkem a dozvěděli se od průvodce mnoho zajímavostí
z historie. Po ukončení prohlídky muzea se všichni vrátili
do sokolovny na společnou zábavu.
V neděli po snídani pozvali březničtí baráčníci hosty na rychtu – do své klubové místnosti, která se nachází v bývalé jezuit-

ské koleji. Zde byli hosté opět srdečně přivítáni tetičkami
a sousedy v krojích, kteří jim podali chutné pohoštění a předali
drobné dárky. Za baráčnickou obec Bozeň se s nimi rozloučila
paní Jaroslava Trmotová. Následovalo společné focení a naši
hosté se odebrali k domovu. Předtím se však podepsali do kroniky, kde vyjádřili své poděkování za milé přijetí.
Společný projekt se vydařil. Doufejme tedy, že započatá spolupráce mezi baráčnickou obcí Bozeň a spolkem Landfrauen
a spolupráce mezi oběma městy bude i nadále pokračovat
a úspěšně se rozvíjet.
Za výbor pro kulturu a školství ZM
Alice Fořtová

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V PRAZE
Projektové vyučování Vesmír v 5. ročníku bylo zakončeno
návštěvou Planetária v Praze v pondělí 5. 10. 2015. Teoretickou část zvládly děti ve škole a tady měly možnost navštívit
vesmír, přiblížit se Slunci, naší Zemi a dalším planetám trochu
jinak v pořadu Vesmír kolem nás. Se zájmem si prohlédly také
doplňkovou výstavu v budově Planetária. Tento praktický
závěr projektového vyučování se dětem velmi líbil.
I. Ševrová, M. Gardoňová, tř. učitelky 5. tříd
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PAŘÍŽ JE VŠECHNO, CO CHCEŠ
… jak řekl Frederik Chopin. A Hemingway dodal: „…a člověk půjde v životě kamkoliv, jde to všude s ním,
protože Paříž, to je pohyblivý svátek!“
I s námi ještě dlouho po návratu chodí ruku v ruce Paříž.
Pořád se v myšlenkách vracíme k těm krásným, slunečným
dnům na začátku října, kdy jsme já a Mgr. Oldřich Motáň společně se skupinou zhruba čtyřiceti studentů kráčeli starobylými uličkami nejromantičtějšího města Evropy.
Ráno po příjezdu, kdy jsme se s autobusem díky úžasným
řidičům propletli až k největší krásce celé Paříže – Eiffelovce –
jsme se řádně nadýchali čerstvého vzduchu, když jsme stáli
ve frontě mezi jejíma nohama. Tedy mezi jejími nohami. Čtyřmi. My, kteří jsme si zvolili variantu „ušetříme a ještě něco
uděláme pro svou fyzičku“ jsme stoupali po ladných křivkách
jejího těla pěšky, ostatní si zvolili poněkud delší přešlapování
ve frontě na výtah. Nakonec se ovšem nám všem naskytl stejně
nádherný pohled na probouzející se Paříž ozdobenou odlesky
dopoledního slunce dopadajícího na nové prosklené budovy
i staré domy, které již něco pamatují. Ne nadarmo se jim říká
památky. V následujících dnech jsme z nich viděli mnohé – ulici Champs Elysées, která se zdála směšně krátká a nakonec
byla pro nás, utrmácené poutníky, výsměšně dlouhá, Sorbonnu,
kde studují nejlepší mozky Paříže i celého světa, Luxemburské
zahrady, tak příhodné k pořizování nádherných snímků, až kvůli nám musel odejít jakýsi pán vyrušený z poledního odpočinku, Sacre Coeur, bělající se na vrcholku kopce Montmartre,

Notre Dame, zevnitř ještě mohutnější než z venku, rozechvívající v člověku struny, na které nehrajeme každý den, i rozlehlou
invalidovnu, již založil Ludvík XIV. a snad ještě dnes tam člověk slyší výkřiky bolesti nemocných vojáků, dnes už zde ovšem
ve vší tichosti odpočívá jen Napoleon Bonaparte.
Až na to, že se nám v metru málem ztratil pan učitel Motáň,
kterému se dveře zavřely přímo před nosem a podzemní vlak
jej unášel neznámo kam, vše proběhlo v naprostém pořádku.
Viděli jsme, co se dalo, někteří i nakoupili, co se dalo a skoro se
i divím, že po nájezdech našich studentů v pařížských obchodech ještě vůbec něco zbylo.
Poslední den pobytu jsme se vrátili do dětských let v rozjásaném Disneylandu. Byl to vskutku úžasný zážitek i pro dospělého člověka. Nevím, čím to je, ale jakmile vstoupíte za brány
světa Walta Disneyho, nemůžete se přestat usmívat a chodit na
všechny ty šílené atrakce, které tento zábavní park nabízí.
Říká se „vidět Neapol a zemřít“. My budeme říkat „vidět
Paříž a zemřít“ (a musím se přiznat, že na některých atrakcích
v Disneylandu jsem se obávala, že se tak i stane). Naštěstí jsme
všichni živi a zdrávi zpět a těšíme se na další výlety, které budou brzy následovat. Tento rok toho má naše škola v plánu
opravdu hodně!
Mgr. Eliška Houzimová

5. VÝROČÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY LINDOW
A BŘEZNICE
V letošním roce již uplynulo 5 let od podepsání smlouvy
o partnerské spolupráci mezi městem Lindow v Braniborsku
a městem Březnice. Za tuto dobu se uskutečnila celá řada společných akcí a projektů, které jsou dotovány částečně z prostředků EU, Česko-německým fondem budoucnosti, Městem
Březnice, partnerským městem Lindow a účastníky projektu.
Dovolte mi jmenovat alespoň některé z nich – Evropský seminář k dotacím EU v Březnici v dubnu 2011, s účastí zástupců tří spřátelených měst – Lindowa, Jemiolowa a Březnice;
koncert židovských písní pěveckého sboru Nielse Köpckeho
v r. 2011 u Sv. Rocha v Březnici; účast studentů VOŠ a SOŠ
Březnice a zástupců města v Banzendorfu na oslavě 15. výročí
spolupráce Lindowa s polským Jemiolowem; návštěva zástupců Lindowa a Banzendorfu v Březnici v r. 2011; návštěva Landfrauen z Banzendorfu na „Jarním setkání pod májkou“
v Březnici v květnu 2012; návštěva Landfrauen v Březnici
u příležitosti oslav 75. výročí založení Sdružené obce baráčníků „Bozeň“ v září 2013; účast zástupců města na společném
projektu s Němci, Ma ary a Poláky „Jednou Evropa tam
a zpět“ s návštěvou Evropského parlamentu v Bruselu v dubnu
2014; „Tradice v Německu“ – návštěva baráčníků na dožínkách v Banzendorfu u Landfrauen v srpnu 2014; návštěva zástupců všech spřátelených partnerských měst ve Spolkovém
sněmu v Berlíně v březnu 2015 a letos v září návštěva Landfrauen, zástupců Lindowa a ma arského Öreglaku v Březnici
u příležitosti 5. výročí partnerské spolupráce a 85. výročí založení baráčnické obce Škrvňov Příbram.
Partnerská spolupráce se úspěšně rozšířila nejen mezi města
a spolky, ale i o vzájemné výměny mládeže, což dokládá každoroční pravidelné konání projektů, do kterých jsou zapojena
sdružení SRPŠ při VOŠ a SOŠ Březnice a SRPŠ při ZŠ Březnice. Tyto projekty jsou dotovány Česko-německým koordinačním
centrem pro výměny mládeže Tandem v Plzni a MŠMT, Českoněmeckým fondem budoucnosti v Praze a Městem Březnice.
Jedná se o Umělecké léto mládeže – Jugendkunstsommer

ve Flecken Zechlinu v Braniborsku, kterého se již pětkrát
zúčastnili studenti VOŠ a SOŠ a mladí lidé z Březnice a okolí,
dále projekt Umělecké léto dětí – Kinderkunstsommer také ve
Flecken Zechlinu, kterého se již dvakrát zúčastnily děti z Březnice a okolí a projekt Dětské léto v Březnici, kterého se již třikrát zúčastnily děti a mladí lidé z Lindowa a okolí.
Závěrem této bilance mi dovolte popřát nejen městu Březnice a Lindow, ale i jeho dalším spřáteleným partnerským městům - Harfleuru ve Francii, Jemiolowu v Polsku a Öreglaku
v Ma arsku - hodně zdaru a úspěchů do dalších let a hodně
pevného zdraví a elánu všem zúčastněným, kteří svou obětavou prací přispívají k úspěšnému fungování partnerské spolupráce a společně usilují o „Evropu bez hranic“ tak, jak to
výstižně vyjádřili ve svých projevech na březnické radnici
starosta ma arské obce Öreglak pan Miklós Maczucza a předseda partnerského sdružení města Lindow [Mark] pan Dieter
Eipel.
Alice Fořtová
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 2. prosince 2015 v domečku
na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní
Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na
místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.

PŘIPRAVUJEME - JDEME DO KINA
Zahajujeme dne 18. listopadu 2015 filmem: Královna
zahradnice. Britský film z doby Ludvíka XIV.
Možnost občerstvení: káva, čaj.
Začátek ve 13.30 hodin, cena 30 Kč člen, nečlen 50 Kč.
Prosinec bude kulturně vytížený, čeká nás pět akcí…
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní
Feitové v lékárně nebo na tel. číslech: 721 603 455, nebo
večer na čísle 318 682 483.

INFORMUJEME
Zpráva předsedkyně MO STP Březnice z členské schůze dne 13. 10. 2015 - zkráceně:
Předsedkyně dvakrát do roka informuje o činnosti MO STP,
jejich problémech, spolupráci s ostatními organizacemi a výhledech na další rok. Tak například spolupráce s Charitou Příbram. Po dohodě jsme Charitě Příbram poskytli místnost
v našem domečku a to každý čtvrtek od 12.00 do 14.00 hodin.
Mohou si zde vyřizovat všechny záležitosti a zvát si občany
z regionu březnicka. Vyzdvihla další spolupráci s OV SPaN Příbram a to pletení dek pro Afriku. Do 13. října bylo odevzdáno
celkem 271 ks pletených nebo háčkovaných čtverců. Nejvíce,
80 ks upletla paní Zdenka Vejvodová z Drahenic, 60 ks Vlasta
Forejtová, 35 ks Marie Tesková z Březnice a 30 ks paní Strnadová z Drahenic, která se zapojila i když není členkou naší organizace. Všem patří naše poděkování. Předsedkyně upozornila přítomné na možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek,
které jsou k dispozici za finanční úhradu na OV STP Příbrami
v Žežické ulici. Jak víte z BN, uskutečňujeme každé dva měsíce
poradnu pro sluchově postižené. Předsedkyně OV SPaN paní
Fišerová poskytuje informace, provádí na místě drobné opravy,
zajišuje baterie všem, kteří tyto služby potřebují. Kromě našich členů sem našli cestu i ostatní občané Březnice a okolí.
Od začátku roku to bylo 26 potřebných občanů. V letošním roce
naši členové využili i rekondic pořádaných Okresní organizací
STP Příbram. V Domažlicích 1 účastník, v Soběšicích 7 a v Ma-

riánských Lázních 14 účastníků. Pro příští rok připravuje OkO
STP Příbram rekondice v hotelu MAS Sezimovo Ústí
v době od 15. do 21. května 2016 za cenu 4.999 Kč a do Soběšic
od 18. do 27. září 2016 za cenu 5.600 Kč. Přihlásit se mohou
členové i na pobyt v Řecku v době od 12. do 26. června 2016,
tedy na 14 dní přibližně za cenu 13.900 Kč.
Letos jsme uskutečnili již po osmé samostatně ozdravný pobyt
v hotelu Horník, Tři Studně na Vysočině. Pobytu se zúčastnilo
50 spokojených účastníků. Pro rok 2016 jsme připravili pobyt
v hotelu MAS v Sezimově Ústí a to od 28. srpna do 4. září 2016
za cenu 4.999 Kč včetně dopravy.
V letošním roce nebyl ani jeden zájemce o permanentky do solné jeskyně v Příbrami. Stejně tak je i menší zájem o plavenky
do bazénu v Příbrami. Předsedkyně upozornila na odpolední
filmová představení se slevou na vstupence, kterou nám umožnil odbor kultury MěÚ Březnice. Filmy máme i dále domluvené na zimní měsíce od října do dubna příštího roku. Jsme stále
největší organizací na okrese. Počet členů kolem 460 nás zavazuje pokračovat v další práci pro naše členy a dále hledat další
nové aktivity. V měsíci červnu odešla z výboru na vlastní žádost
zapisovatelka paní Jitka Vondrášková, práci za ní převzala paní
Hana Schořovská. Schválení a doplnění výboru bylo předmětem usnesení z členské schůze. Předsedkyně dále vzpomněla
těch, kdo nás opustili a požádala přítomné, aby povstáním
a tichou vzpomínkou uctili jejich památku.
Jako každý rok i letos počítáme s finančním příspěvkem 500 Kč
z našich prostředků na mikulášskou nadílku pro postižené děti
okresu Příbram. A nyní nastane děkování. Předsedkyně poděkovala Městu Březnice, Městu Mirovice, OÚ Hvož any, Sts.
Hrádek, Myslín, Hlubyně, Horčápsko a Hudčice za finanční příspěvky na činnost naší organizace. Všem moc děkujeme
a chceme je ubezpečit, že všechny příspěvky byly a ještě budou
využity pouze ve prospěch všech našich členů. Poděkovat musíme dětem všech březnických škol, že nám svými vystoupeními
zpestřují naše schůze. Paním a pánům učitelům, kteří s dětmi
vystoupení připravují a nacvičují. Za spolupráci s VOŠ a SOŠ
a hlavně jejich studentkám, které nám již druhou schůzi zabezpečují obsluhu všech přítomných. Poděkování patří také pivovaru Herold, lékárně Březnice a všem kdo nám darovali ceny
do tomboly. Předsedkyně poděkovala za dobrou spolupráci
s OkO STP, s OV SPaN v Příbrami. Přečetla návrh na rozpočet
na rok 2016. Přítomným popřála do dalšího roku štěstí, spokojenost a hlavně zdraví.
Za výbor MO STP Březnice
připravila Jana Štefanová

Vážení spoluobčané,
kolektiv pracovnic pečovatelské služby v Březnici si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
80 Kč/hod
- pomoc při oblékání a svlékání
80 Kč/hod
- pomoc při prostorové orientaci
80 Kč/hod
- pomoc při přesunu na lůžko
80 Kč/hod
B) pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod
- pomoc při použití WC
80 Kč/hod
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
80 Kč/hod
C) poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
10 Kč/denně
- dvojice
12 Kč/denně
- pomoc při přípravě jídla a pití
80 Kč/hod
- příprava a podání jídla a pití
80 Kč/hod
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
60 Kč/hod
- údržba domácích spotřebičů
60 Kč/hod
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 80 Kč/hod
- donáška vody
80 Kč/hod
- topení v kamnech, donáška topiva
80 Kč/hod
- běžné nákupy a pochůzky
40 Kč/hod

- velký nákup – týdenní
40 Kč/úkon
- praní a žehlení prádla
30 Kč/kg
E) zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
- doprovázení dětí do školy, k lékaři
80 Kč/hod
- doprovázení dospělých do školy, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby
80 Kč/hod
F) fakultativní služby
- dohled nad dospělým člověkem
80 Kč/hod
- objednání a donáška léků
10 Kč/úkon
- dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití
20 Kč/hod
- dovoz autem k lékaři, pedikúru apod.
10 Kč/km
Kontaktovat nás můžete na této adrese:
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132
Tel. 318 682 770, 731 456 808
E-mail: psbreznice@seznam.cz
V případě zájmu o službu se na Vás těší pečovatelky - Blanka
Nedvědová, Alice Kočárková, Marie Houšková, Eva Rašková a
vrchní sestra PS Lenka Labudová

11/2015

Z REDAKČNÍ POŠTY

BŘEZNICKÉ NOVINY

19

O JOSEFU STOCKÉM V BŘEZNICI
Dne 17. 10. 2015 se uskutečnila v Galerii Ludvíka
Kuby přednáška věnovaná 125. výročí narození (20. 10.
1890) březnického rodáka Ing. Dr. Josefa Stockého.
Jeho zásluhy o Březnici jsme si připomněli při příležitosti odhalení pamětního kamene na nábřeží Vlčavy dne
1. 8. 2015, odkdy též regulovaný úsek řeky je pojmenován Nábřežím Ing. Dr. Josefa Stockého. Přednáška se
uskutečnila ve spolupráci Města Březnice - odboru kultury a občanského sdružení Bozeň- Spolku rodáků
a přátel Březnice.
Výklad vskutku zasvěcený podal PhDr. et PaedDr. Jiří
Dvořák,Ph.D., který působí v oddělení nových a nejnovějších dějin Historického ústavu Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je vidět, že
nejen Josef, ale i Jan Stočtí mu přirostli k srdci a díky
tomu dokázal přiblížit osobnost a dílo obou, by s větší
plochou věnovanou Josefovi Stockému, v kontextu sahajícím do prvních dekád minulého století. Jiří Dvořák se
soustředil spíš na profesionální život Stockého, jeho
kulturní působení, k němuž patří například to, že stál
od roku 1932 v čele spolku Bozeň, nebo jeho zájem výtvarné umění přec pro úplnost uvedl.
Josef Stocký byl především hydrolog a vodohospodář.
Usiloval např. o to, aby obce, včetně vesnic, byly zásobovány nezávadnou vodou a předcházelo se šíření četných nemocí. Zasazoval se o vznik vodovodních sítí vybavených centrálními úpravnami vody. V tom byl jistě
velký přínos pro hygienu a prevenci nemocí ve srovnání
se studnami, do nichž se mohla dostat znečištěná povrchová voda. Další oblastí jeho zájmu byla meliorace vedoucí k odvodnění lokalit, kde voda byla na škodu. Prosazoval nezbytnost čištění bahnem zanesených rybníků.
Jihočeské rybníky chránil před vysoušením, k němuž
mělo dojít, aby se získala zemědělská půda. Byl si vědom
významu řek pro vodní dopravu např. voroplavbu na
Vltavě, která se mohla provozovat až do vzniku tzv.
vltavské přehradní kaskády. Pracoval na regulaci řek,
potoků a horských bystřin. Podle všeho Stocký vodě rozuměl a snažil se s ní citlivě nakládat, aby byla tam, kde
je potřeba, a nebyla, kde škodí. Když se vodě v krajině

Jiří Dvořák při přednášce v Galerii Ludvíka Kuby.
Foto MUDr. Jiří Beran

pozornost nevěnuje, tak je někde moc sucho a jinde se
musí stavět protipovodňové hráze. Mohli bychom říci, že
uvažoval z hlediska přírodních systémů a mohl by být
jedním ze zakladatelů krajinné ekologie.
Škoda, že osud Josefu Stockému nedopřál, aby ve svém
díle pokračoval. Zemřel 27. 10. 1938, pochován je
v Březnici.
MUDr. Jiří Beran

UZÁVĚRKA
prosincového čísla BN
ve čtvrtek 19. 11. 2015
ve 12 hodin

Prosíme o dodržování termínů
uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu
nebude brán zřetel,
budou zveřejněny
v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN
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PODBRDSKÝ ŘEMESLNÝ A FARMÁŘSKÝ TRH
Rožmitál pod Třemšínem dne 26. 9. 2015
MAS PODBRDSKO, z.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov pořádala v sobotu dne 26. 9. 2015 v Rožmitále
pod Třemšínem akci Podbrdský řemeslný a farmářský trh. Cílem
akce byla propagace regionu rožmitálska, březnicka a milínska,
jejich živnostníků a farmářů. Návštěvnící byli také seznámeni
s projekty, které v minulém plánovacím období 2007-2013 uspěly v žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Akce proběhla na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí.
Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice.
Na programu byly
bohaté aktivity pro děti
i dospělé: slavnostní
otevření nové části expozice Podbrdského
muzea a komentovaná
prohlídka, vystoupení
dechového orchestru
Rožmitálská Venkovanka, ukázka tanců - Česká
beseda. Po celý den byl
připraven bohatý program pro děti na hřišti
Podbrdského muzea,
který zajistila mateřská
centra z Rožmitálu
a Březnice. Naučnou
stezkou o zemědělství návštěvníky provedl Zemědělský svaz ČR.
Nedílnou součástí trhu byla také ochutnávka vítězných potravin
v soutěži Středočeská Regionální potravina. Ochutnat a koupit
bylo možné Cvrčovický chléb, Maso v pepři, Poličan a Frantíka
od Řeznictví a uzenářství u Dolejších, Bašovo zelí, Majolku
Boneco, Květový med z Ořecha, Kounické pivo, Nakládaný
chřest, Špenát ochucený a Sýrové provázky z Karlštejna. Obrovský úspěch měl prodej kvalitních domácích produktů a výrobků
- uzeniny, zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, březnické
pivo Herold, pražírna kávy, mouka a mnoho dalšího. Malí i velcí
ocenili výstavu zemědělské techniky z místních farem.
Celostátní sí pro zemědělství a venkov na Podbrdském trhu
propagovala svou činnost, především Program rozvoje venkova
prostřednictvím letáků, propagačních materiálů.

Veliké poděkování patří za celodenní pomoc při organizaci
celé akce studentům z Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy Březnice a paní učitelce Ing. Marii Rolnikové.
Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit
losování o ceny. Akce Podbrdský farmářský a řemeslný trh se
účastnilo přes 1 500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se jednalo o velice vydařenou akci, v které je třeba pokračovat i nadále.
Ing. Gabriela Jeníčková
MAS PODBRDSKO, z.s.
www.maspodbrdsko.cz
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Za paní Annou Beranovou jsme jezdily necelých 15 let od jejích 87 let. Každý den nás vyhlížela z okna. Byla veselá
a ráda si s námi povídala. Nepamatujeme si, že by si někdy stěžovala a nevzpomínáme si, že by byla někdy nemocná.
Jen asi 10 dní před smrtí na nás nečekala, seděla doma v křesle. Pohyb jí již dělal potíže, bála se, že by upadla.
Zemřela tiše a klidně dne 16. 2. 2014. Před smrtí sepsala krátkou vzpomínku na svůj téměř 102letý život, kterou si
zde dovolujeme se svolením její rodiny uveřejnit.
Pečovatelská Služba Březnice

VZPOMÍNKY ANNY BERANOVÉ, MÜLLEROVÉ
Narodila jsem se 28. června roku 1912 a na svět mě
přivítaly dvě sestry. Sedmiletá Mařenka a pětiletá Pepička. Moji rodiče byli Antonie Müllerová rozená Dušková
a otec Josef Müller, který pracoval na panství hraběte
Lilgenau ve Lnářích jako šafář. Bydleli jsme ve velkém
hospodářském domě, odkud řídil chod celého hospodářství a kde také bydleli ostatní úředníci. Tam jsme však
po mém narození bydleli krátce, protože jsme se přestěhovali na Annabeg. Zde byla dvoupatrová budova a v
přízemí již bydlel správce panství. Ve sklepě byla mlékárna, kde se vyrábělo máslo, tvaroh, smetana, kyselé mléko. Hotové máslo se porcovalo do dřevěných formiček,
na kterých byly vyřezávané květy. Po utuhnutí se vyklopilo na prkno a nechalo ochladnout. Vypadlo moc hezky.
Na tuto mlékárenskou činnost dohlížel můj otec. Maminka chovala drůbež, která se dodávala na zámecký
stůl. Byly to slepice, husy, kachny, kapouni. Při zámku
byl také velký ovocný sad. Pěstovali tam broskve, meruňky, jahody, ostružiny, ryngle a ořechy. Prostě ráj to
na pohled. Já jsem vše mohla jíst, protože moje nejlepší
kamarádka byla dcera zámeckého zahradníka. Pobíhala
jsem i po zámku, v zámecké kuchyni a hrála si s malými
komtesami. Když mi bylo 8 let, tak jsme se přestěhovali
do Hradiště u Kasejovic. Otec tam pracoval ve dvoře,
který patřil k zámku jako správce. Já jsem tam chodila
do obecné školy. Při parcelaci v roce 1924, kdy byly odebírány dvory, které patřily šlechtě, zaměstnanci na panstvích, a tedy i můj otec si mohli nějaký dvůr odkoupit.
Otec si zažádal o dvůr v Radošicích, kde žil jeho bratr
stavitel. Dvůr stál 110 tisíc korun a tak si musel otec
na jeho koupi vypůjčit od bratra stavitele a od záložny.

Bratrovi to splácel tím, že mu vozil dříví z obecního lesa
na stavbu rodinných domků. Já jsem v Radošicích byla
jen v sobotu a v neděli. Ve všedních dnech jsem bydlela
u babičky a dědy ve Lnářích, protože jsem chodila do
měšanské školy v Kasejovicích. Po ukončení školy jsem
byla dva roky u rodičů a v 17 letech mě otec přihlásil
do hospodyňské školy v Klatovech. Zde se děvčata učila,
co musí znát a umět hospodyně na statku. Ve škole bylo
35 dívek, většinou z Moravy. Po ukončení této školy mě
chtěl otec ještě přihlásit do vyšší školy ve Stěžerech.
K tomu však již nedošlo, protože maminku začalo zlobit
srdce a tak jsem musela pracovat na statku. Chodila
jsem tancovat do Starého Smolivce, kde jsem se seznámila s Josefem Beranem z Bezděkova. To bylo v září
v roce 1935… a příští rok byla svatba. Manžel svůj dvůr
v Bezděkově prodal, abych mohla vyplatit své dvě sestry
a on i svého bratra, který byl v Kasejovicích shodou
okolností mým učitelem. Otec s matkou zůstali v Radošicích na výměnku. Můj otec mému manželovi pomáhal
a radil v začátcích našeho hospodaření. Bohužel však
v 60 letech zemřel na mozkovou mrtvici. V roce 1954
jsme se museli jako velcí sedláci během dvou dnů vystěhovat do Nestrašovic. Manžel, protože nesplnil přehnané předepsané dodávky státu, byl odsouzen a uvězněn na
dobu 1 roku. Zůstala jsem sama se svojí matkou a malým synem. Tak začala smutná a neveselá kapitola mého
života, která je popsána v knize Lubomíra Vejražky Nezhojené rány národa v kapitole příběh selky.
Své vzpomínky jsem sepsala dne 15. 1. 2014
Anna Beranová

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/4 strany 600 Kč
1/2 strany
1 200 Kč
1/8 strany 300 Kč
Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první řádek 40 Kč
a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč
(jeden řádek cca 50 znaků).

PŘÍJEM INZERCE:
Osadní výbor Martinice děkuje Městu Březnice za instalování ozdobné mříže do vchodových dveří kaple sv. Voršily. Bylo tím umožněno větrání v letních měsících
a nahlédnutí do vnitřních prostor kaple, kde se nachází
překrásný oltářní obraz akademické malířky Macháčkové. Osadní výbor též děkuje za poskytnutí veřejné vývěsné tabule.
Osadní výbor Martinice

Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
INZERÁT

6x
9x
12x

=
=
=

zaplatit 4 + 2 zdarma
zaplatit 6 + 3 zdarma
zaplatit 8 + 4 zdarma
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ČČK MO BŘEZNICE
Prověřovací cvičení složek IZS v Dlouhé
Lhotě
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se konalo v Dlouhé Lhotě cvičení, které mělo prověřit složky IZS při hromadné nehodě. K tomuto cvičení byl přizván i Český Červený Kříž,
který jako druhosledová složka má za úkol posttraumatologickou činnost. K události přijela humanitární pohotovost ČČK OS Praha 1 a ČČK MO Březnice. Na místě
byla simulace havarovaného autobusu se 40 osobami
a celá akce trvala necelé 4 hodiny. Pro náš místní spolek
to bylo velmi přínosné, protože do konce roku 2015 by
i v Březnici měla začít fungovat humanitární jednotka.
Zkušenosti, které nám naši kolegové z Prahy 1 poskytli,
určitě pomůžou k nastartování jednotky u nás.

KROUŽEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
ČČK MO Březnice spustí v měsíci listopadu kroužek
mladých zdravotníků. V tomto kroužku se budou děti
připravovat pro získání průkazu mladého zdravotníka
(MZ) I. a II. stupně. Po získání MZ se budou účastnit
zdravotnických soutěží a budou získávat vědomosti, jak
se nejlépe dle svých možností zachovat v případě náhlého poškození zdraví, které se může stát kdykoliv a kdekoliv.
Svatopluk Koňas
ČČK MO Březnice

SDH
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
I. ČÁST HRY PLAMEN SEDLČANY 2015
V sobotu 3. 10. 2015 proběhla v Sedlčanech první část
nového ročníku hry Plamen a to v disciplínách štafeta
400m s překážkami CTIF, 4 x 60m s překážkami a dvojboje dorostu. Na nový ročník jsme se vyzbrojili novými
dresy a patřičnou bojovou chutí, což se ukázalo i ve výsledcích.

ŠTAFETA 400 m CTIF
Štafetu CTIF běželi Březničtí mladí hasiči ve složení
žebříková stěna Matěj Koňas, přenos hadice Tereza Rezková, podlez Dominik Hroch, lehkoatletická překážka
Michal Kadlec, hasicí přístroj Jakub Vaněček, volný
úsek Antonín Mrázek a spoje hadic Tadeáš Novák. Štafeta se běžela ve dvou pokusech, v prvním pokusu jsme
dosáhli času 83,26. Pro špatně zapojenou hadici jsme
dostali penalizaci 10 vteřin a tak výsledný čas byl 93,26
vteřin. V pokusu druhém naše družstvo zabralo a docílilo času 81,19, což nám zajistilo 6. místo z 21 družstev.
V konkurenci, která na okrese panuje, je to nádherné
umístění, za které jsem dětem velice vděčný.

ŠTAFETA 4 x 60 m
Štafeta 4 x 60m se běhá ve dvou družstvech po čtyřech
závodnících. První pokus běželi ve složení kladina Tadeáš Novák, bariéra Tereza Rezková, hasicí přístroj Jakub
Vaněček a spoje hadic Matěj Koňas. Tento pokus byl
rychlý, ale zde se za chybu nedává penalizace časová, ale
pokus je neplatný a proto byl tento pokus po špatné předávce neplatný. Druhá štafeta ve složení Michal Kadlec,
Tereza Rezková, Dominik Hroch a Antonín Mrázek doběhli v čase 62.29 a zajistili tím 15. místo.

DOROSTENCI JEDNOTLIVCI – DVOJBOJ
Po skončení štafet nastoupili dorostenci a s nimi naši
dva jednotlivci. Za střední dorost Tadeáš Novák, který
se umístil na čtvrté příčce a za mladší dorost Matěj Koňas, který skupinu mladšího dorostu vyhrál. Dorostenci
soutěžili v běhu na sto metrů, kde na ně čekalo proskočení oknem a přenos hasicího přístroje. Přestože nemáme u nás překážku s oknem, takže neměli možnost si to
vyzkoušet, dařilo se jim velice dobře a udělali nám radost.
V příštím roce
na ně čekají další
disciplíny, na které
je musíme dobře
připravit, aby je
zvládli co nejlépe a
postoupili do krajského kola. Závěrem bych chtěl poděkovat Věrce Váňové, která se po
celý den o družstvo starala a dětem za to, že vzorně reprezentovaly
náš sbor a město
Březnici.

Mikulášský podvečer
V sobotu 5. prosince se bude konat v hasičárně mikulášský podvečer. Začínáme v 17 hodin v zasedacím sále
hasičského domu a čekání na mikulášskou družinu si
budeme krátit hudbou a soutěžemi. Kapacita je omezena. V případě zájmu volejte na tel. 721 487 579.

Nábor
Do konce listopadu probíhá nábor dětí ve věku 5 – 10 let
do kolektivu mladých hasičů. Pokud se k nám chce někdo přidat, najde nás každou středu od 16:30 do 18:00
hodin v hasičárně.

Školení vedoucích mládeže
18. 10. 2015
O víkendu 17. – 18. 10. 2015 proběhlo v areálu RZ
Sobeňského rybníka tradiční školení vedoucích mladých
hasičů, kterého se účastnili i zástupci kolektivu mh
Březnice. Věra Váňová složila zkoušku vedoucího mládeže III. stupně a Svatopluk Koňas si obnovil kvalifikaci vedoucího II. stupně. Od měsíce října KMH SDH
Březnice disponuje dvěma vedoucími II. stupně, jedním
III. stupně, hlavním vedoucím Tábora a zdravotníkem
zotavovacích akcí.
Svatopluk Koňas
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SNOW FILM FEST PŘIVEZE DO BŘEZNICE
SNÍH, LED A ADRENALIN
Tradiční festival filmů se zimní tématikou opět zahrnuje snímky, které byly
v předchozím roce oceněny na světových cestovatelských a outdoorových festivalech.
V teple březnického kina zažijete extrémní situace během polárních expedic, stanete se svědky šokujících sportovních výkonů
a možná odhalíte, proč se aktéři filmů vydávají za hranice svých možností, na hranici života a smrti a co je vede k tomu trávit
chvíle v arktických pustinách či na vrcholcích zasněžených hor a třeba zjistíte, že kousek dobrodruha s touhou po svobodě
a jedinečných zážitcích je i ve vás…..

Projekce se konají v sále Kulturního domu Březnice 7. 11. 2015 od 18.30 hod.
PROGRAM:

The Pamir Game
Martin a Karel se vydají na nejvyšší horu bývalého sovětského svazu Pik Komunisma (7495m) v tádžickém Pamíru, jejich
výstup ale zastaví obrovská lavina. Co dělat, když se střetnete s lavinou, ztratíte vybavení a vaše vysněná mise je ztracená?
Vymyslíte si nový cíl, u kterého si opět budou všichni klepat na čelo!

Nezkrotná Antarktida
- horolezec a dobrodruh Mike Libecki, který často spolupracuje s National Geographic má plán najít největší koncentraci
dosud neobjevených vrcholů a v oblasti uskutečnit tolik prvovýstupů, kolik drsné antarktické počasí a kondice lezců dovolí.
Few Days
-dvě skupiny českých freeskiingových jezdců a společná vášeň: svoboda a čerstvý prašan.

“Arrowhead 135”
- ultramaraton napříč severní Minessotou. Donutit zmrzlé tělo ke zdolání 135 mil na sněžném kole, běžkách nebo pěšky
za 60 hodin v mrazech -48 °C není žádná hračka.
... a další filmy z bonusové nabídky
... občerstvení, soutěžní kvíz s možností výhry od místních partnerů, možnost výhry cen od celostátních partnerů.
Vstupné: 40 Kč
Do Březnice SNOW FILM FEST přiváží KULTURNÍ GANG BŘEZNICE , z.s.
a generální místní partner festivalu CA OLIVER TOUR.
Za podporu činnosti děkujeme také MĚSTU BŘEZNICE.

LISTOPADOVÝ UNDERGROUND VE SKLEPĚ

21. 11. 2015 – koncert JIM ČERT
- kontroverzní rebel zpívající vlastní balady a protest songy za doprovodu harmoniky.
Hudba Jima Čerta je velice osobitá a ojedinělé místo navíc dodá koncertu nezaměnitelnou
atmosféru. Přijte si ji prožít!
Start: 18.00 hod. Teplo i občerstvení zajištěno.
Náš spolek se snaží stará a nevyužívaná místa, která už pozbyla své funkčnosti, znovu
oživit a poskytnout prostor pro alternativní hudební projekty.
Děkujeme všem, kteří nám při tom pomáhají.

Elektro Kačeři představí v listopadu dvě DJ legendy
Již popáté se v KD Březnice rozezní Elektro Kačeři. 28. listopadu připraví Kačeři večírek
se známými jmény české taneční scény. V kulturním domě se představí hned 5 známých českých DJs, kterým vévodí dvě legendy.
Páté vydání Elektro Kačerů s sebou přinese velmi nejen silný lineup, ale také několik novinek a specialit. V Březnici se představí tentokrát dvě djské legendy. Z Brna zavítá na Kačery
DJ Orbith, který je tahounem moravské scény již mnoho let. Před Orbithem vystoupí opravdová legenda za DJ pultem DJ Tráva. Ten, který stál u zrodu českého housu.
Oba tito DJs vystoupí po mnoha letech v Březnici. Dále se představí známá
pražská DJka Kao Oui, residentní DJka pražského klubu SOHO. O start celého
večera se postará příbramský DJ Robo a celý večer dovede do zdárného konce
příbramský DJ Fedy.
Večer nebude pouze o hudbě, kulturní dům se promění ve velkou projekční
a světelnou plochu, která dotvoří tu správnou party atmosféru. Legraci si užijte
u fotostěny, kterou tentokrát představí žhavá novinka – fotopřístroj FotoMaster.
Vyfote se, fotku ihned pošlete do světa i si ji odneste domů. Listopad je také
věnován pomoci, opět nasadíme Movember a budeme nosit kníry. Nechte si
narůst nebo dámy připravte ozdobu na obličej, vyhrajete krásné ceny.
Všechny informace o akcích Kačerů naleznete na www.kaceri-festival.cz
nebo na Facebooku.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU AVK BŘEZNICE
ZA ROK 2015
Sezónu 2015 jsme zahájili 17. 1. turnajem, který sami
pořádáme v tělocvičnách na Základní škole. Letos to byl
již 17. ročník - s názvem Březnická "10".
Postavili jsme 2 týmy a obsadili jsme 1. a 4. místo!
14. 4. - 20. 4. jsme odpracovali brigády na antukových
kurtech na stadionu. Hrabali jsme listí, naváželi novou
antuku, válcovali, napínali jsme umělé lajny, uklízeli okolí a sociální zařízení u hřiště. Děkujeme za hojnou účast
všem členům, jen díky jim se daří udržovat celý volejbalový a tenisový areál ve funkčním a pohledném stavu.
18. června jsme byli na turnaji v Radomyšli. Je zde
krásný areál - 2 volejbalové kurty a nový bazén, který
jsme pro špatné počasí nemohli využít. Na turnaji se
nám dařilo, porazili jsme tým ze Strakonic, Rožmitálu
a Radomyšle. Potom začalo pršet a už jsme si nezahráli.
Vystříhali jsme si 5. místo, takže zklamání.
10. 7. jsme jeli na turnaj do Milína, kde bylo 5 týmů.
Zde se nám dařilo a přivezli jsme si krásné 1. místo!
22. 8. jsme jeli obhájit titul do Sušice. Sešlo se 12 týmů
z okolí. Po velkých bojích jsme obsadili místo 2. Po turnaji jsme si grilovali maso a pořádně jsme si to užili.
5. 9. - 7. 9. DŘEVĚNICE - celostátní turnaj ASPV
V letošním roce jsme na tento oblíbený turnaj postavili 2 týmy mixů a 1 tým žen (společně s příbramskými
volejbalisty) a jeli jsme reprezentovat Střední Čechy
do malé obce u Jičína - do Dřevěnice. Náš tým v mixech
měl konkurenci 7 soupeřů, ale postupně jsme porazili
Holešovice, Litice, Příbram, Sokolov, Břeclav, Blansko
i Ostrov. Ženy měly slabší konkurenci, ale porazily týmy
z Kralup, Holešovic, Rybí a Poštorné. Při vyhlášení výsledků jsme kromě prvních míst získali téměř všechna
další ocenění: Nejlepší smečařka, nejlepší smečař, nejlepší nahravačka, nejlepší polař a miss sympatie! Z turnaje
jsme jeli nadšení a těšíme se na další ročník!
19. 9. jsme jeli na turnaj do Vráže u Písku. V konkurenci deseti týmů jsme obstáli na výbornou a postupně
jsme se probojovali do finále, které jsme vyhráli proti
zkušeným hráčům ze Strakonic.
28. 9. jsme pořádali na antukovém hřišti na stadionu
turnaj žen. Přijelo 6 týmů z Příbrami, Strakonic, Příbrami, Březnice a Záboří. Hrálo se systémem - každý
s každým a obsadily jsme krásné 2. místo.
K tomuto výčtu akcí musím ještě zmínit činnost nedělních a pátečních volejbalistů, kteří na jaře a na podzim

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze v počítačové podobě
(e-mailem nebo na USB flash).
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New,
velikost 12, řádkování 1. Nedělat odstavce, text zarovnat
vždy vlevo, maximálně na 1 1/2 strany A 4 dle zásad
vydávání Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz
nebo přinést do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 683 218 si ověřte,
zda redakce Váš příspěvek přijala.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

také pořádají turnaje, chodí na brigády a sami se během
roku některých akcí zúčastňují. Volejbalový klub Březnice má celkem 35 členů a pravidelně se scházíme v letním období na antukovém kurtu na stadionu v úterý,
ve čtvrtek a v pátek. V zimním období navštěvujeme
tělocvičnu na Základní škole v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli. Pokud máte někdo zájem pravidelně hrát
volejbal, přij te se na nás podívat!
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu Březnice
za finanční podporu a také děkujeme za výborné občerstvení, které nám na stadionu zajišují Jana a Vašek.
Alice Kočárková
za volejbalový klub AVK Březnice
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH
A POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ
A MLÁDEŽE - ZDARMA
Tenisový klub TC Vitality Březnice ve spolupráci s Tenisovou
školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný projekt pro rok 2015/
2016 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 12 let a
je zaměřen na sportovní míčové hry (tenis, fotbal, florbal, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou
pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období:
Termín:

5. 11. 2015 – 31. 3. 2016
každý čtvrtek
14.30 - 15.30 (děti 4 - 7 let)
15.30 - 16.30 (děti 8 - 12 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746
262 72 Březnice
Přihlášky:
v průběhu měsíců října, listopadu
a prosince na tel. čísle 776 634 047,
777 161 922 nebo na
e-mailu: info@tenisova-skola.cz
Poznámka:
každé dítě potřebuje pouze sportovní
oblečení a obuv
Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality
Březnice o.s., Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu a Města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 11. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
FK Komárov
Sobota 31. 10. 2015 od 14.00 hod.

DERBY • DERBY • DERBY • DERBY
SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 12. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

TJ Tochovice
SK Březnice 1918

Fotbalový stadion v Březnici
OP dorost – sobota 31. 10. 10.15 hod.
SK Březnice 1918 – Pičín

Sobota 7. 11. 2015 od 14.00 hod.
Hřiště v Tochovicích

OP ml. žáci – sobota 31. 10. 10.00 hod.
Bohutín – SK Březnice 1918

OP ml. žáci – sobota 7. 11. 11.45 hod.
Drahlín/Hluboš – SK Březnice 1918

OP starší žáci – neděle 1. 11. 10.00 hod.
Podlesí – SK Březnice 1918

OP starší žáci – sobota 7. 11. 11.45 hod.
Zduchovice – SK Březnice 1918

mladší přípravka – so, ne 31. 10. - 1. 11.
– bude upřesněno další rozlosování

OP dorost – neděle 8. 11. 10.15 hod.
Dolní Hbity – SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

mladší přípravka – so, ne 7. - 8. 11.
– bude upřesněno po další rozlosování
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely -
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Výsledkový servis:
A mužstvo I.B třída skupina E
SK Nový Knín – SK Březnice 1918
2:5 (1:3)
Petrovice – SK Březnice 1918
3:1 (0:1)
Spartak Příbram B – SK Březnice 1918
1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 – Sedlec/Prčice
2:4 (1:2)
Cerhovice – SK Březnice 1918
2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 – Žebrák
1:0 (1:0)
Daleké Dušniky – SK Březnice 1918
2:0 (0:0)
SK Březnice 1918 – Loděnice
2:1 (1:1, 1:1)
na pk 4:2
po odehrání 8 zápasů jsou naši kluci na 8. místě se
skóre 13:15

OP dorostu
Kovářov – SK Březnice 1918
2:2
Narysov – SK Březnice 1918
1:1
Jince – SK Březnice 1918
2:8
Pičín – SK Březnice 1918
3:6
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/Zduchovice
2:2
SK Březnice 1918 – Kovářov
3:3
SK Březnice 1918 – Narysov
3:2
po odehrání 7 zápasů jsou naši kluci na 3. místě
se skóre 25:15

(2:2)
(0:0)
(1:2)
(0:3)
(0:2)
(2:1)
(1:0)

OP st. žáků
Milín – SK Březnice 1918
Sedlec-Prčice – SK Březnice 1918

2:0 (0:0)
4:0 (2:0)

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 13. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Tatran Sedlčany B

Malá Hraštice – SK Březnice 1918
0:10 (0:5)
SK Březnice 1918 – Klučenice
11:1 (5:0)
Kamýk nad Vlt. – SK Březnice 1918
0:15 (0:8)
Bohutín – SK Březnice 1918
0:4 (0:2)
SK Březnice 1918 – Jesenice
2:1 (2:0)
po odehrání 7 zápasů jsou naši kluci na 7. místě se
skóre 42:8

OP ml. žáků
Tochovice – SK Březnice 1918
1:17
Obecnice – SK Březnice 1918
0:6
Nový Knín/Malá Hraštice – SK Březnice 1918 0:5
SK Březnice 1918 – Pičín
14:1
Milín – SK Březnice 1918
0:7
SK Březnice 1918 – Rožmitál
5:0
Obořiště – SK Březnice 1918
0:17
Višňová – SK Březnice 1918
0:6
po odehrání 8 zápasů jsou naši kluci na 1. místě
se skóre 77:2

(1:6)
(0:2)
(0:2)
(3:1)
(0:3)
(3:0)
(0:6)
(0:3)

OP st. přípravek
Spartak Příbram B – SK Březnice 1918

18:3
(5:0,5:0,8:3)
Obořiště – SK Březnice 1918
8:16
Milín – SK Březnice 1918
13:4 (4:2,3:2,6:0)
SK Březnice 1918 – Spartak Příbram B
11:8
(5:5,3:2,3:1)
SK Březnice 1918 – Obořiště
12:14 (6:4,3:6,3:4)
SK Březnice 1918 – Milín
10:15
rozřazovací turnaj v Novém Kníně
SK Březnice 1918 – Podlesí
3:0 kontumace
SK Březnice 1918 – Nový Knín
1:1
SK Březnice 1918 – Kovohutě pb
1:2
SK Březnice 1918 – 1.FK B
1:3
o 3. místo Nový Knín – SK Březnice 1918
4:3
Bližší informace k jednotlivým utkáním naleznete
na internetových stránkách SK Březnice 1918
http://www.skbreznice1918.8u.cz/
za SK Březnice 1918
sekretář Roman Teska

Sobota 14. 11. 2015 od 13.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici

Kulturní dům Březnice

OP ml. žáci – neděle 14. 11. 10.30 hod.
SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram B

VINÁRNA

OP dorost – SK Březnice 1918
ukončil podzimní část soutěže

vhodný pro pořádání
rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.

OP starší žáci – SK Březnice 1918
ukončil podzimní část soutěže
mladší přípravka – SK Březnice 1918
ukončil podzimní část soutěže

Prostor
ke krátkodobému pronajmutí

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely -

Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného
občerstvení.

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Kulturní dům – tel. 318 682 153

až

400 Mbps

*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

BŘEZNICKÉ NOVINY

objednávejte na telefonu

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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BAŽANTNICE

BŘEZNICKÉ NOVINY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM, PRONAJMU BYT 2 + kk v Březnici.
Druhé patro, proti PENNY. Nájem 4 300 Kč + zálohy na energie. Kauce 12 000 Kč. Tel. 721 731 811

■

PRONAJMU BYT 3 + 1 v Březnici. Tel. 721 803 927

■

PRODÁM BYT 2 + kk v Březnici, v přízemí,
40 m2. Tel. 776 347 379

■

Zlatý prstýnek, který jsem ztratila dopoledne 31. 7.
v prodejně Penny, mi slíbili předat, pokud ho najdou
pří úklidu, ale nenašli ho. Prosím nálezce o jeho vrácení. Zaplatím Vám jeho hodnotu. Je to pro mě památka.
Prosím volejte na mobil č. 731 269 260

Simínský mlýn - Martinice

h l e d á brigádníky
na listopad a prosinec
Jedná se o nenáročnou práci pro muže
i ženy, studenty, aktivní důchodce.

Více info na tel. 774 133 885

29
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Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás speciální nabídku.

NOVÉ SLUŽBY U POVINNÉHO RUČENÍ
ZDARMA
•
•
•
•

BŘEZNICKÉ NOVINY

POLYGRAPH
INTERNATIONAL,
TISKÁRNA , s. r. o.
Březnice, Obránců Míru č. p. 95

Neplatíte některé pojistky zbytečně?
Platíte ve správné výši dětem na studia?
Potřebujete bydlet?
Platíte správnou výši důchodového spoření?

PŘIJME
PRACOVNÍKY

PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ INFORMOVAT
•
•
•
•

životní, úrazové a nemocenské pojištění
majetkové a průmyslové pojištění
povinné ručení a havarijní pojištění
hypoteční úvěry, stavební spoření

Vaše kancelář České pojišovny a.s.
Náměstí 7, Březnice 262 72
Otevírací doba:
pondělí – pátek

9 – 12

13 – 17 hod.

Případně si můžete domluvit schůzku na tel.
318 682 161, 604 238 036

31

na

hlavní pracovní poměr
(jednosměnný provoz)
i na domácí práci
(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
nebo na TEL. Č. 607 049 998

BŘEZNICKÉ NOVINY

32
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KULTURA

LISTOPAD 2015

1. 11. neděle v 18.00 hodin

15. 11. neděle v 18.00 hodin

18. 11. středa v 18.00 hodin

JIMMIHO TANČÍRNA

KOBRY A UŽOVKY

KRÁLOVA ZAHRADNICE

Historické drama, Velká Británie, Irsko,
Francie, 2014, české titulky
Před vypuknutím Irské občanské války otevřel odvážný aktivista Jimmy Gralton na
irském venkově taneční sál, kde se lidé mohli vzdělávat, bavit, diskutovat, sportovat
a hlavně tancovat. Jeho volnomyšlenkářská
reputace však upoutala pozornost státu
a církve, což přinutilo Jimmyho utéct ze země
a tančírnu zavřít. Po deseti letech neustálého cestování se Jimmy do rodného Irska
vrací…
Režie: Ken Loach
Hrají: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew
Scott, Francis Magee a další

Drama, ČR, 2015, české znění
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém
vlastním životě, cítí, že má poslední šanci
sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu
šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho
bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor,
nezodpověděné dítě a feák, bydlící s věčně
opilou matkou. Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by
Užovka mohl být už konečně šastný, se
objeví Kobra.
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan
Hájek, Lucie Žáčková, Lucie Polišenská,
Jana Šulcová a další

Historický film, Velká Británie, 2014, české
titulky

Vstupné 49 Kč

Vstupné 49 Kč



106 minut



Přístupno od 15 let

4. 11. středa v 18.00 hodin

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka, ČR, SR, 2015, české znění
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců".
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí
se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí. Příběh je o odvaze, vytrvalosti, ale
také síle slova, pravdy a opravdové lásky.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová,
Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana
Bydžovská a další
Vstupné 39 Kč



97 minut



Přístupno

8. 11. neděle v 18.00 hodin

PRIDE
Komedie, Velká Británie, 2014, české titulky
Píše se rok 1984. Britskou premiérkou je
Margaret Thatcherová a v zemi vrcholí nepokoje horníků. Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne podpořit
je finanční sbírkou. Odborový svaz horníků
se ale zdráhá jejich pomoc přijmout. Neradi
by čelili obvinění, že hornický svaz otevřeně
sympatizuje s gay hnutím.
Režie: Matthew Warchus
Hrají: Bill Nighy, Andrew Scott, Dominic
West, Imelda Staunton, Joseph Gilgun a další
Vstupné 54 Kč



120 minut



Přístupno od 15 let

11. 11. Klubová středa
v 18.00 hodin

CESTA VZHŮRU
Dokumentární film, ČR, 2015, české znění
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů,
ale také o kompromisech a ceně, kterou
mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen
a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na K2.
Režie: David Čálek
Hrají: Radek Jaroš, Jan Trávníček, Petr
Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná
a další
Vstupné 39 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let



111 minut



Přístupno od 15 let

18. 11. středa ve 13.30 hodin
- odpolední představení
pro širokou veřejnost

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Historický film, Velká Británie, 2014, české
znění
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl
nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím.
Zahradnice Sabine De Barra je povolána do
Versailles, aby pro krále Francie vytvořila
zahrady dosud nevídané nádhery. A jako
vášnivá a emocionální bytost vnese svou
upřímností do Versailles nebývalý rozruch.
Režie: Alan Rickman
Hrají: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts,
Alan Rickman, Stanley Tucci, Jennifer Ehle
a další
Vstupné 30 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

Vstupné 39 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

25. 11. středa v 18.00 hodin

SLÍDIL
Kriminální drama, USA, 2014, české titulky
Sociopat Lou Bloom je reportér na volné
noze, který natáčí videa trestných činů pro
zpravodajskou stanici v Los Angeles. Lou
stírá hranice mezi účastníkem a pozorovatelem, aby se stal hvězdou svého vlastního
příběhu.
Režie: Dan Gilroy
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz
Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack a další
Vstupné 49 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:
4. 11. středa v 9.00 hodin
NEZBEDNÉ POHÁDKY
7. 11. – SNOW FILM FEST
22. 11. – Soutěž v kondiční kulturistice
– nepromítá se
29. 11. – ADVENT – nepromítá se
P Ř I P R AV UJ E M E :
Píseň moře (2. 12.)
Opři žebřík o nebe (9. 12.)
Mládí (13. 12.) a další
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 11. Cestopisná beseda s Mgr. Liborem Drahoňovským
Městská knihovna  16.00 hodin
7. 11. Taneční kurz  KD  14.00 – 17.00 hodin
7. 11. Snow Film Fest  KD  19.00 hodin
8. 11. Odpoledne s hudbou  Vinárna KD  15.00 hodin
10. 11. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici – 16.30 hodin
14. 11. Taneční kurz  KD  14.00 – 17.00 hodin
14. 11. Koncert BHV – Soňa Červená
Reprezentační sál MěÚ  19.00 hodin
14. 11. Oldies  KD  21.00 hodin
21. 11. Věneček – závěrečný ples tanečního kurzu
KD  19.00 hodin
22. 11. Soutěž v kondiční kulturistice  KD  14.00 hodin
27. 11. Divadelní představení v podání BRDS  KD  19.00 hodin
28. 11. Kačeři  KD  20.00 hodin
29. 11. Advent
Bývalá jezuitská kolej  15.00 hodin
Městská knihovna  16.00 hodin
Náměstí  17.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 12/2015 vyjde 30. 11. 2015 –
uzávěrka čísla je 19. 11. 2015 (ve 12 hod.)  ročník XIII.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
k zakoupení v Městské knihovně a Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor
kultury e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout  vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  tisk: PBtisk a. s., Příbram

