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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,
letní počasí, které přetrvávalo až do poloviny září, velmi
napomohlo stavbařům při dokončení třetí etapy opravy
silnice I/19 v termínu a stavba se přesunula na čtvrtý
úsek. Průběžně ještě budou ve třetí části dokončovány
nové chodníky. V následujícím úseku, od cukrárny směrem do ulice Počapská, budeme pokračovat v opravě kanalizační stoky a výměně hlavního vodovodního řadu,
které jsou v majetku města. V této etapě budou také
dokončeny zbývající kanalizační a vodovodní přípojky
k dotčeným nemovitostem a následně také poslední úsek
chodníku na jižní straně náměstí. Zde projekt předpokládá odtěžení podloží do hloubky více než jeden metr
v celé šířce komunikace. Veškeré práce proběhnou
za úplné uzavírky úseku a místní doprava bude odkloněna přes most u Černého kříže. V podzimních měsících
bude také provedena výměna a zateplení střechy kulturního domu. Je to investice nutná a potřebná, o kterou
město usiluje již řadu let, a teprve v tomto roce jsme
uspěli se žádostí o dotaci na OPŽP. Další investiční akcí,
která bude zahájena ještě letos, je výstavba nového přivaděče vody z Martinic a úpravny vody na Stráži. I tato,
pro město velmi významná a nutná investice, je již dlou-

hodobě plánována a rozhodnutí zastupitelů o zahájení
prací podpořila i současná situace klesající hladiny
spodních vod v důsledku déle trvajícího sucha. Do budoucna je naším cílem rekonstrukce historicky původního
a dosud využívaného zdroje pitné vody z oblasti Nouzova. Oba tyto zdroje pak garantují dostatek pitné vody
i do budoucna, kdy prognózy zdrojů pitné vody nejsou
zcela optimistické.
V tomto měsíci probíhají volby do Krajských zastupitelstev. Podrobnější informace naleznete uvnitř tohoto
vydání. Věřím, že volební účast bude obdobná jako při
volbách do místních zastupitelstev. Domnívám se, že
i vaše volba rozhoduje o tom, zda a jak je Krajský úřad
pro nás, malé obce, důležitý a prospěšný.
Na počátku letošního roku otevřel v Březnici Vzdělávací institut Středočeského kraje Akademii třetího věku.
Zájem z řad občanů byl veliký a po ukončení prvního
semestru v programu Historie a kultura byl v září zahájen semestr druhý. Studenti "senioři" navštívili Hornické
muzeum a věnovali se významným událostem regionálních dějin.
Petr Procházka, starosta

Železniční tra Zdice – Protivín oslavila významné provozní jubileum. Fotografie jsou ze soboty 10. září, kdy se konaly oslavy
Dne železnice a již zmíněné tratě. Zvláštní vlak, který byl k této příležitosti vypraven, bohužel nevezla parní lokomotiva. Příčinou
bylo horké letní počasí beze srážek s možností vzniku požárů. Návštěvníci březnického nádraží si tak mohli prohlédnout jen historickou patrovou jednotku řady Bpjo ze 60. let minulého století. Děkujeme Rožmitálské Venkovance, která v sobotním dopoledni
zahrála k poslechu i dobré náladě a poděkování patří též členům Baráčnické obce Bozeň.
Petra Bartoníčková
Foto: František Slaník
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 21. 6. 2016
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 12. 4. 2016 a Jednací řád finančního výboru.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Výsledek výběrového řízení na akci "Revitalizace skateparkového hřiště Březnice" a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s vybranou firmou Kaiser spol. CZ s. r. o, Praha za celkovou cenu 2.964.375,52 Kč včetně DPH (2.449.897,12 Kč
bez DPH). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi městem Březnice a obcí Nestrašovice dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Rozpočtové opatření č. 4-2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2171 o výměře cca
3 m2 ostatní plocha v k.ú. a obci Březnice, cena za 1 m2 250 Kč.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Hašek). Návrh byl přijat.
5. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 1516/24, orná
půda, o výměře cca 230 m2, za cenu 108 Kč/m2 a p.č. 352/1,

konaného dne 16. 8. 2016

ostatní plocha, o výměře cca 60 m2, za cenu 100 Kč/m2 oba
v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Procházka). Návrh byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 352/168 o výměře 8 m2
za cenu 290 Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice, panu J. Š., Volenice,
dle GP č. 1372-57/2016. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 28. 6. 2016 do 14. 7. 2016. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA URČUJE:
Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 4, § 51 odst. 1 a § 53
odst. 1 stavebního zákona pana Romana Váchu jako zastupitele,
který bude spolupracovat s pořizovatelem Územního plánu Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Vácha). Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ
A UKLÁDÁ:
Informaci ohledně vybudování vodovodního řadu (přivaděče)
a nové úpravny v Březnici a ukládá FO zpracování výběrového řízení na zajištění úvěru v částce 30.000.000 Kč se splatností 10 let.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Roman Vácha v.r.
Jaroslav Paprštein v.r.

INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL TYPU VZDUCH - VODA
V poslední době, zejména jako ohlas na Kotlíkové dotace, dochází majiteli nemovitostí k instalaci tepelných čerpadel typu vzduch
– voda, jako hlavní či doplňkový zdroj vytápění. Podle zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, instalace tepelných čerpadel spadá do kategorie staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, a to podle § 103 odst. písm. e) bod 9. Dne 1. 12. 2015 vstoupil v platnost také zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
ky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
Výňatek z § 77 zákona č. 267/2015 Sb.:
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřanepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
dem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo
předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru
veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to
předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán
opírá o zvláštní právní důvod.
ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanoZpůsoby umístění ani odhlučnění venkovních jednotek nevisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat
jsou předepsány žádnou vyhláškou. Instalace tepelného čerpana splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným
dla musí být v souladu s hygienickými limity hluku. Limity
ve správním řízení. Chráněným zájmem se rozumí oblast veřejupravuje prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 272/2011
né správy, svěřené do věcné působnosti orgánů ochrany veřejného
Sb.). Hlučnost venkovní jednotky lze omezit vhodným umístězdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., ale i zvláštních zákonů.
ním, které doporučí projektant nebo autorizovaná montážní
Z hledisek stavebního zákona jde zejména o problematiku
firma. Je-li hygienikem změřena nadlimitní hlučnost, musí
ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením.
provozovatel tepelného čerpadla provést taková opatření, aby
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě
hlučnost normu nepřekračovala. Vůči sousedním pozemkům by
bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo
měla být splněna hodnota ekvivalentní hladiny akustického
školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anetlaku v rámci hygienického limitu na hranici pozemku v podbo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl
statě 45 dB v denní době a 35 dB v noční době (udávané jsou
z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem
hodnoty 50 a 40 dB, ale při přítomnosti tónové složky musí
ochrany veřejného zdraví.
splnit limit o 5 dB nižší). Vzhledem k tomu, že instalace tepelKaždý, kdo si chce nainstalovat tepelné čerpadlo, je poviného čerpadla často naruší dobré sousedské vztahy, vztahuje se
nen obstarat si závazné stanovisko Krajské hygienické stanice.
k instalaci tepelného čerpadla vzduch – voda § 30 zákona
Toto stanovisko poté předloží místně příslušnému stavebnímu
č. 258/2000 Sb. V praxi to znamená, že ten, kdo si stěžuje na
úřadu. Ten, v případě, že závazné stanovisko obsahuje podmínhluk či vibrace pocházející z provozu čerpadla by si měl vše
ky, rozhodne, zda je nutné ve věci vést řízení. Pokud závazné
zdokumentovat, popsat, objednat měření a na základě těchto
stanovisko je bez podmínek, smí si vlastník domu nainstalovat
hodnot se domáhat řešení. Pokud měření potvrdí překročení
čerpadlo bez dalšího projednávání.
kritických hodnot, nedojde k dohodě s vlastníkem čerpadla
Tématikou hluku se zabývá i zákon č. 89/2012 Sb., občanský
a následné nápravě, může celý spor vyvrcholit podáním podnězákoník v § 1013:
tu k soudu s odkazem na § 1013 - Omezení vlastnického práva.
Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř,
Ing. Radmila Novotná
prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinstavební úřad
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Březnice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod.
a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy čp. 63,
262 72 Březnice (levé přísálí)
pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy čp. 63,
262 72 Březnice (pravé přísálí)
pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
v Konventu, V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
v Základní škole Březnice, Rožmitálská čp. 419,
262 72 Březnice
pro voliče – viz Seznam volebních okrsků

Seznam volebních okrsků je přílohou Oznámení o době
a místě konání voleb.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.
V Březnici 22. září 2016
Ing. Petr Procházka, v. r.
starosta města Březnice

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 284,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
329, 330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
398, 411, 412, 416, 417, 418, 427,430, 433, 436,437, 438,
452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482,
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559,
562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680,
682, 683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
736, 737, 739, 740, 741, 743,748
Bor, Dobrá Voda

285,
297,
316,
328,
349,
361,
378,
439,
483,
495,
560,
681,
722,
735,

Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198,199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,

524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
550, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704, 705,706,
707, 708, 709, 710,711, 806, 808, 810, 831, 832
Martinice

Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747

Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561, 604, 800, 801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 7. října 2016 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.

PŘIPOMÍNÁME 60. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ
ORGANIZACE
Čas plyne jako voda a v letošním roce je to již 60 let od založení ZO Svazu invalidů v Březnici. Svaz invalidů byl založen
27. srpna 1956 panem Zralým a panem Kolářem. Pan Alois Kolář
se stal jeho prvním předsedou. Prvořadým posláním bylo pomáhat invalidním občanům. Později vznikly při SI tyto kroužky: pěstitelský (členové pěstovali, sbírali a sušili heřmánek),
ve sběru bylin byli nejlepší organizací na okrese, dále kroužek
diabetiků a kroužek invalidní mládeže v roce 1971. Mladí se
převážně věnovali střelbě, provozovali stolní hry, podnikali
vycházky do přírody, navštěvovali jezdecký klub při SZTŠ
v Březnici, pořádali výstavky, kde prezentovali svojí činnost.
Mládežnický kroužek zanikl v roce 1979.
Během let se ve výboru i v dalších funkcích vystřídalo mnoho
našich spoluobčanů. Kroužky vedli J. Kůrková, V. Lipanský,
J. Šperer, F. Nekl, J. Vaněk, J. Bimr, R. Dušková, R. Hrabík
a další.
19. září 1978 se stává předsedou ZO SI v Březnici pan Ludvík
Kindlman, místopředsedkyní paní Marie Nováková, jednatelkou paní Anna Tillmanová, o kulturní vyžití se staraly paní
Emílie Pancová a paní Marie Ptáčková. Kronikářem byl pan
Jiří Kovář.
ZO SI pravidelně vystavovala práce svých členů: ruční práce
členek, výstavy samorostů a modelů, výstavy obrazů pana Motla a pana Kauckého, výstava intarzií pana Neumana atd. Další
činností byly poznávací zájezdy, které organizovala paní Ptáčková. Členové se účastnili různých rekondic, pořádali zájezdy
do divadel. ZO SI poskytovala svým členům především ortopedické pomůcky, pořádala řadu odborných přednášek, besedy
a promítání filmů.
V roce 1992 dochází k reorganizaci Svazu invalidů, kromě jiného se mění i název organizace na Svaz zdravotně postižených.
V roce 2002 se organizace přejmenovala na Svaz postižených
civilizačními chorobami (SPCCH).
V roce 2005 se stává předsedkyní SPCCH v Březnici paní Vlasta Forejtová, místopředsedkyní paní Marie Konvicová, účetní
paní Bohuslava Vejšická, jednatelkou paní Jitka Vondrášková,
o kulturní akce se stará paní Julie Placáková, pomáhá jí paní
Ludmila Feitová. Sluchově postižené zastupuje paní Bohumila
Kapounová, tělesně postižené paní Věra Ježková. Kroniku vedla
v letech 2005 a 2006 paní Růžena Sedláková, od roku 2007 ji
vede paní Jana Štefanová, která se zároveň stará o pravidelnou
rubriku v Březnických novinách. V revizní komisi pracují paní
Jarmila Krylová, paní Věra Ježková a paní Marie Vitvarová.
Od srpna roku 2011 se o kulturu organizace stará paní Ludmila Feitová. V měsíci červnu 2015 odešla z výboru na vlastní
žádost zapisovatelka paní Jitka Vondrášková a od července
roku 2015 se jednatelkou stala paní Hana Schořovská. Při výboru pracují úsekoví důvěrníci.
Od února 2014 se přejmenovala naše organizace na Svaz tělesně postižených v Březnici (STP). Výbor zůstává stejný. Hlavní
náplní STP je pečovat o zdraví členů formou ozdravných pobytů, starat se o jejich kulturní vyžití a pomáhat jim lépe se orientovat v sociální politice.
U příležitosti 60. výročí založení organizace se koná
v úterý dne 11. října 2016 od 14.30 hodin v sále KD
Březnice slavnostní členská schůze kde bude oceněno

10 nejdéle organizovaných členů: Ludvík Kindlman
(52 let), Marie Řežábková (49 let), Jiří Bimr (45 let),
Jana Šajnerová (45 let), Ladislav Břenda (44 let), Stanislav Makovec (43 let), Vladimír Bašta (35 let), Marta
Martínková (35 let), Zdeňka Mládková (35 let), Ladislav Truhlář (34 let).

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 1. října 2016 – Cibulový jarmark v Hořovicích.
Odjezd: KOVO 8.30, autobusové nádraží Březnice 8.45. Podle
domluvy se zájemci o akci, další směr do Tochovic nebo do
Mirovic. Cena zájezdu: 80 a 100 Kč. Předpokládaný příjezd:
16.30 – 17.00 hodin.
Dne 5., 19. a 26. října 2016 – Dostupná Šumava (tři data, můžete si jedno vybrat). Jedná se o cestu po šumavských trasách pomocí ekoautobusů. Tyto cesty jsou určeny seniorům s omezeným pohybem a tak se nemusíte obávat dlouhé
chůze! Pro každé datum cesty bude sepsán jmenný seznam
lidí, kteří pojedou. Seznamy budou vyvěšeny na domečku
ve vitrínce a na tabuli v lékárně. Prosíme všechny zájemce, aby
dodali do lékárny paní Feitové své jméno, příjmení, bydliště
a rok narození. (Ne RČ)! Cena zájezdu: 350 a 380 Kč. Odjezd:
KOVO v 5.30, autobusové nádraží Březnice v 5.45, dále směr
Mirovice (zastávka dle dohody) v 5.50 hodin. Počítejte s tím,
že v případě jakýchkoliv problémů se může datum, čas a ostatní ještě změnit. Na Kvildě bude zastávka na občerstvení. Předpokládaný příjezd bude v 18.00 – 18.30 hodin.
Dne 22. října 2016 – se jede do divadla v Příbrami na cimbálovou muziku GRAJCAR. Cena: 280 a 300 Kč. Odjezd: KOVO
v 17.45, autobusové nádraží Březnice v 17.50 a v 18.00 Mirovice
(místo dle dohody). Předpokládaný návrat v 21.30 – 22.00 hodin.
Dne 29. října 2016 – Hvož anská heligónka – koná se
v KD ve Hvožanech. Cena 80 a 100 Kč. Podle zájmu zajistíme
vstupenky a autobus! Návrat dle dohody: 1. autobus ve 20.30 hodin, 2. autobus asi ve 22.00 – 22.30 hodin až skončí hudební
soutěž.

Jdeme do kina
Dne 19. října 2016 se bude v KD opět promítat odpolední
film, a to Česko, Slovenské drama Učitelka.
Prosíme členy, aby se včas přihlašovali na připravované akce.
Své případné dotazy a rezervace u kulturní referentky paní
Feitové v lékárně osobně nebo na tel. 318 682 050 lékárna,
721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Paní Feitová nebude přítomna v lékárně ve dnech 8. – 15. 10.
2016. Bude pouze na telefonu.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

Dne 2. října 2016 by se dožil 85 let
pan Václav Maňas, rodák z Boru
a náruživý rybář.
Celý život pracoval na Sublimě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.

Dcery

Dne 15. října 2016 uplyne 6 let od úmrtí
pana Vladimíra Sudy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Neteře Pavlína a Jana s rodinami
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
U obce Dobrá Voda se stala dne 18. srpna dopravní nehoda.
Padesátiletý řidič po projetí zatáčky najel na střed vozovky, kde
narazil do boku protijedoucího nákladního auta. Vzniklá škoda
činí 45 tisíc korun.

nici. Dvaašedesátiletá žena nedala na křižovatce přednost v jízdě autu, které jelo po hlavní komunikaci. Obě vozidla zakončila jízdu nárazem do oplocení nebo do zdi domu. Řidička z druhé automobilu utrpěla zranění lehčího charakteru.

Čtyřiasedmdesátiletý motorista havaroval dne 19. srpna v ulici
Za Sokolovnou v Březnici. Při vjíždění na hlavní silnici nedal
přednost v jízdě osobnímu vozidlu, které bylo na hlavní. Řidič,
jeho spolujedoucí a řidička z druhého vozu utrpěli lehká zranění. Škoda byla odhadnuta na 110 tisíc korun.

Policejní hlídka zastavila dne 4. září v nočních hodinách v ulici
9. května v Březnici 34letého řidiče. Dechová zkouška u něj
byla negativní, pozitivní však byl test na drogy, a to na marihuanu. Další jízdu mu policisté zakázali a na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz.

Dne 20. srpna brzy ráno se odehrála v katastru obce Koupě
havárie. Osmnáctiletá řidička vjela na krajnici, poté narazila
do směrového sloupku a do stromu. Ženu s lehkým poraněním
převezla sanitka do nemocnice k ošetření. V jejím dechu hlídka
naměřila 1,67 promile alkoholu. Hmotná škoda byla vyčíslena
na deset tisíc korun.

V katastru obce Tochovice byla dne 7. září při nehodě lehce
zraněna 19letá motoristka. Žena údajně sahala za jízdy do přihrádky a přitom přejela do protisměru. Následně strhla řízení,
vjela do silničního příkopu a poté na pole. Vozidlo značky
Renault zůstalo v konečném postavení na střeše. Způsobená
škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.

Škoda ve výši 95 tisíc korun vznikla při nehodě, ke které došlo
dne 23. srpna krátce před polednem v Bubovické ulici v Břez-

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

A HRAJE SE
Přiznám se, že o myšlence umístit na naše Náměstí stolek
(a k němu dvě sedátka) upravený tak, aby na něm bylo možno
hrát šachy nebo dámu, jsem měl pochybnost. Věděl jsem sice,
že leckde (těch míst je porůznu v Čechách více než čtyři desítky) již něco takového mají, ale to moji pochybnost ještě nezahnalo. Jistě jsem nebyl sám. Neměl jsem na mysli jen vandalství, ale i to, že šachy nebo dáma se přeci vždycky hrála v klidném prostředí našich domovů.
O to více jsem byl jednoho srpnového podvečera překvapen,
když jsem na Náměstí poblíž kašny uviděl nad čímsi zahloubanou sedící dvojici. Připadalo mi to docela zvláštní! Po pár krocích už mi to bylo jasné - oni snad hrají nějakou hru! Ano, tentokrát to byla dáma. Byl jsem zvědav, stanu-li se svědkem této
hry ještě někdy jindy. K mému překvapení se tak stalo nejednou a to již stojí za článeček do Březnických novin!
Hrát hry člověka baví, je to součástí takzvané lidské přirozenosti. Hra dává příležitost k výhře, a kdo by rád nevyhrál? Hry
od nepaměti nejsou lákavé jen pro děti, ale baví i dospělé.
A tím vůbec nemyslím hazardní hráče. Propadnout hazardním
hrám vede pokaždé k veskrze špatným koncům. Pro dospělé
jsou takzvané společenské hry mimo jiné příležitostí ke „cvičení mozku“ a to je přeci velmi užitečné.
Obavy z vandalství by nás zas až tak neměly svazovat ve snahách o zkvalitňování životního prostředí. Vandalství bohužel
existuje, ustupovat mu, to by znamenalo mít kolem sebe jen
holé zdi. Uvádí se, že prostředí kulturní nevybízí k vandalství
tolik jako prostředí zanedbané. V městském prostředí prožívá-

me chtě nechtě hodně času, tak a se nám tu líbí! Nebral bych
pobývání ve městě jako nutné zlo, před nímž útěk do přírody
by byl jediným řešením. Nejde jen o městskou zeleň, ale o lavičky a třeba sochy v různých městských koutech a zákoutích.
Lidé si odedávna zřizovali lavičky tam, odkud byl hezký výhled a kde bylo milé posedět a odpočinout si.
Leč vra me se zpět na Náměstí. Poděkování patří paní Renatě Mázdrové, která během otevírací doby obchodu Železářství
šachové figurky zapůjčí. Poděkujme bratrům Šatavovým, kteří
nezištně věnovali dřevěné kameny na hru dámy, ty jsou na stolku umístěny stále. Nadačnímu fondu pro Březnici se již poděkování dostalo v jiném čísle BN.
MUDr. Jiří Beran

Dne 8. 10. 2016 oslaví pan Jaroslav Schořovský

Životní výročí oslavila:

z Březnice krásné 75. narozeniny…

80 let – Pavlína Bubeníčková, Březnice 110

Dědečkovi všechno nej, aby mu vždy bylo hej,
a ho stále velmi baví králíci i slepičky, zahrádka a kytičky...

Sňatek v Březnici uzavřeli:

Všichni ho mají moc rádi, rodina i kamarádi
a tak slaví právě te krásných pětasedmdesát let!
Všechno nejlepší přeje celá rodina
a všechna pravnoučátka
Julinka, Bibianka, Péa, Emmička a Vašík

10. 9. 2016 - Sportcentrum Vitality Březnice
Lucie Kažimírová, Vysoká Pec a Martin Benják, Březnice
17. 9. 2016 - zámek Březnice
Alena Dvořáková, Horosedly a Daniel Nový, Praha
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Říjen 2016
3. 10. 1916 před 100 lety – prvně rekvírovány v Březnici zvony. Od sv. Ignáce sebrány zvony: Marie, vážící 180 kg a umíráček z roku 1731 25 kg těžký.
Od sv. Rocha památný zvonek z XV. století s nerozluštěným nápisem,
který vážil 16 kg. Vyplaceno za ně 880 korun. Rok po té – 1. 10. 1917
provedena druhá rekvizice březnických zvonů k válečným účelům.
Od sv. Ignáce sňat největší zvon o váze 636 kg a na věži rozbit na 4 kusy.
Od sv. Rocha byl vzat zvon z roku 1795, vážící 56 kg. Za oba zaplaceno
2768 korun. Druhá světová válka přinesla opět odvážení zvonů z kostelních věží i venkovských zvoniček. Odebrání zvonů bylo připraveno vládním nařízením č. 414 ze dne 26. 11. 1941 a na Březnicku prakticky začalo v dubnu 1942. Březnické zvony prý naposledy zvonily při pohřbu paní
Julie Švejdové dne 1. 4. Zvony a zvonky shromažovaly se na humnech
zámeckého pivovaru. Část zvonů se po válce vrátila zpět, ale některé
nenávratně zmizely. Převozu zvonů se ujal spolek „Bozeň“ a březnický
povozník pan Karel Pešek, který zvony bezpečně dopravil na nádvoří
březnického zámku. Nové zvony pak byly posvěceny a zavěšeny 21. a 22. 6.
1969.

Zvon z kostela sv. Rocha,
který věnoval Václav Vaněk
s obcí březnickou roku
1775, práce pražského zvonaře Jana Václava Kühnera. Zrekvírován 1. 10. 1917.

16. 10. 1741 před 275 lety na žádost pekařských mistrů byl Jan Vejšera, jakožto nepořádně vyučený pekař, propuštěn z funkce staršího cechmistra a na
jeho místo dosazen Jan Vachulka – dle zápisu:„ dokonalej a bedlivej
mistr pekařskej“.
20. 10. 1861 před 155 lety zavedena v Březnici krejcarová sbírka ve prospěch knihovny. Tak zvané krejcarové
a zlatkové sbírky byly zdrojem příjmů od všech obyvatel Březnice i okolí. Veškeré příjmy i výdaje se
velmi pečlivě evidovaly v účetních knihách.
28. 10. 1934 před 82 lety byl slavnostně odhalen pomník padlým ve světové válce. Pomník postaven před budovami
škol, navrhli jej Arch. Ing. Dr. J. Kittrich a Arch. Ing. J. Hrubý z Prahy, práce kamenické provedla
firma Josef Bláha v Březnici.
30. 10. 1938 před 78 lety rozloučilo se město Březnice se svým význačným rodákem Dr. Ing. Josefem Stockým.
Zesnulý podlehl zákeřné chorobě v plném rozmachu svých tvůrčích schopností – byl stár pouhých
48 let – zanechávaje nedokončenu brázdu své bohaté životní práce. Zvláště o město Březnici získal si
zásluh nehynoucích, přičiniv se o zvelebení jeho řadou prací, z nichž na prvém místě dlužno jmenovati regulaci řeky a vybudování vzorného koupaliště. Nad rakví promluvila řada význačných řečníků, z nichž kromě místních poznamenati sluší zvláště pana brigádního generála Ing. Václava Noska,
vrchního radu zemského úřadu Ing. V. Zemana a pana Dra Vít. Zenkla. Výraz vděku k zesnulému byl
vyjádřen účastí na pohřbu všeho březnického občanstva i spolků, záplavou květinových darů a pozdějším usnesením obecního zastupitelstva pojmenovati nábřeží jménem zemřelého.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici a ze Zpravodajů Okresní záložny hospodářské v Březnici, z Bozeňska.
Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 21. října 2016 od 16 hodin v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týdne knihoven! Tuto celostátní akci
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP).
V rámci této akce připravila Městská knihovna besedu
s Dr. Mgr. Věrou Kubovou, kterou již návštěvníci dobře
znají z přednášek o Karlu a Josefu Čapkových, Janu
Drdovi, Boženě Němcové.
■

■
■

■

čtvrtek 6. 10. 2016 od 16.30 hodin – beseda
s Dr. Mgr. Věrou Kubovou o KARLU IV. –
„Král milovaný a ctěný“
tematická výstavka knih – Podzim na zahradě
do 30. 10. 2016 – výstava ručně vyráběné bižuterie a šperků Marty Koudelové
v Týdnu knihoven registrace nových čtenářů
na rok ZDARMA

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Týden knihoven – soutěž o nejlepšího čtenáře
a vypravěče – pro 3. ročníky
■
■

Výtvarná dílnička
KBP pro 4. ročníky – Encyklopedie a časopisy
pro děti
K. Štěrbová, M. Burdová, H. Fořtová

HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO ROZHLASU
Inzerci do rozhlasu přijímá Městská knihovna,
Náměstí 16, nejpozději v den hlášení,
tj. úterý a pátek (mimo svátky) do 11 hodin.
Maximální délka jednoho hlášení je 1 minuta,
cena 200 Kč.
Bližší informace na tel. 318 682 453 nebo
na e-mailu knih.breznice@volny.cz.
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
McNaught Judith – Noční šepoty – hlavní hrdinka, mladá
policistka Sloan Reynoldsová se dozví, že její bohatý otec,
který se k ní celý život nehlásil, je podezřelý ze závažných zločinů…
Cartland Barbara – Škola lásky; Jdi za svým srdcem;
Dáma a lupič; Jak přichází láska; Polibek v Římě; Vězeňkyně lásky; Květy vášně; Hudba je duší lásky –
romantické příběhy od světoznámé autorky
Feehan Christine – Oceány vášně – tajemný a dramatický
příběh plný romantické vášně
Ježek Martin, Trojan Pavel – Tak nám zabili Ferdinanda – současné české stopy Sarajevského atentátu, unikátní průvodce po českých architektonických prvcích v bosenské metropoli
Cojean Annick – Kořistí v Kaddáfího harému – skutečné
osudy dívek a žen, které libyjský diktátor Muammar Kaddáfí
věznil jako sexuální otrokyně ve svém paláci; kniha patří mezi
nejzajímavější a nejpoutavější díla tzv. dokumentárního románu
Harrisová Lee – Vražda na mexický svátek – další detektivní pátrání bývalé jeptišky Christine Bennettové
Candice Cohen - Ahnine – Vra te mi mou dceru – příběh, který se skutečně stal – Candice se zamiluje do příslušníka královské rodiny Saddama, po třech letech se jim narodí
dcera Haya; bohužel Saddamova rodina si na Hayu dělá nároky
a Candice dceru již nikdy nespatří…
Vondruška Vlastimil – Intimní historie od antiky
po baroko – kniha sleduje, jak se přirozené lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud
Nesbo Jo – Přízrak – kriminální román
Herbert Frank – Zelený mozek – sci-fi román od autora
známé Duny
Harris Charlaine – Tajemství ze záhrobí – Harper Connellyová odhaluje místa posledního odpočinku pohřešovaných
osob…
Nesbo Jo – Nemesis – lupič přepadne bankovní pobočku
v centru Osla a nařídí vedoucímu otevřít bankomat a vybrat
peníze do určitého časového limitu, to se ale nepodaří a lupič
zastřelí jednu ze zaměstnankyň…
Kuzneski Chris – Utajená koruna, tajemství šíleného
bavorského krále – skvěle podaná strhující honba za pokladem a zároveň poučný příběh, který ve vás vzbudí touhu
dozvědět se víc o ztřeštěném bavorském králi
Fibich Ondřej, Chalupa Jiří – Nebe studánek III. –
pověstné prameny Šumavy, Pošumaví, a jihozápadních Čech
Klostermann Karel – Vzpomínky na Šumavu III. –
Šumava, jak vypadala před mnoha desetiletími
Fibich Ondřej – Bramborákový receptář z Chluman –
sbírka krajových a rodinných receptů
Probstová Jennifer – Manželský omyl – jedné noci je Carina Conteová přistižena svou matkou s Maxem, do kterého byla
od dětství blázen a podle staré italské tradice je jasné, že se
musejí vzít…
Boček Evžen – Aristokratka ve varu – pokračování Poslední aristokratky, nejvtipnější knihy roku 2012
Spencer Robert – Islám bez závoje – zneklidňující otázky
o nejrychleji rostoucím náboženství
Peterson Mackenzie – Sherlock Holmes – Případ dobře
vychlazené pomsty – příběh legendární detektivní dvojice, který nese všechny klasické znaky svého žánru – nevšední zápletku, vzrušující napětí i intelektuální hravost
Vavřina Jiří – Pan primář se směje rád – veselé historky
z lékařských a nemocničních pokojů
Vrchlický Jaroslav – Noc na Karlštejně – veselohra
o třech dějstvích
Připravila Kateřina Štěrbová
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1. 10. 1951 – před 65 lety – zemřel
Karel Teige, český levicově orientovaný
kritik a teoretik umění, výtvarný umělec, publicista a překladatel z francouzštiny. Jako teoretik a vůdčí osobnost československé meziválečné avantgardy zasáhl do téměř všech uměleckých odvětví
– od architektury, přes výtvarné umění,
divadlo, film, fotografii, typografii až
k literatuře. Narodil se do rodiny historika a hlavního archiváře města Prahy
dr. Josefa Teigeho 13. prosince 1900
v Praze. Obecnou školu nenavštěvoval,
absolvoval ji soukromě v letech 1907 –
1911. Velkou část svého dětství prožil
v rodinné vile v Neveklově, kam se vracel
i o prázdninách. Od roku 1911 studoval
na reálném gymnáziu v Praze, mezi jeho
spolužáky zde mimo jiné patřili Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeister. Po maturitě (1919), začal studovat dějiny umění na filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde navštěvoval mimo jiné také
přednášky profesorů Karla Chytila,
Františka Drtiny, F. X. Šaldy. V letech
1927 – 1930 redigoval ReD (Revue Devětsilu), dále působil jako výtvarný referent Času (1919 – 1921), Ruchu (1919),
Práva lidu (1919 – 1922), Kmene (1919),
Lidových novin (1919), Června (1921)
a Československých novin (1922). Stál
také u zrodu Osvobozeného divadla.
V letech 1929 – 1930 přednášel jako hostující docent sociologie architektury
a estetiky na slavné uměleckoprůmyslové
škole Bauhaus v Dessau. O jeho smrti se
vedou spory - André Breton v monografii
o malířce Toyen uvedl, že si vzal jed
ve chvíli, kdy byl zatýkán, a že jeho žena
se ihned poté zabila skokem z okna. Jaroslav Seifert tuto zkazku vyvrací a uvá-
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dí jako příčinu smrti přepracování a srdeční problémy. Potvrzuje však, že jeho
žena poté, co obdržela zprávu o jeho smrti
od milenky, spálila všechnu jejich korespondenci a sama se pak otrávila plynem. Zemřel zřejmě na srdeční infarkt.
V následujících dnech spáchaly sebevraždu obě jeho ženy – životní družka Josefina Nevařilová (2. října) i dlouholetá milenka Eva Ebertová (12. října). Z díla:
Stavba a báseň; Svět, který se směje;
Svět, který voní; Nejmenší byt; Vývojové
proměny v umění atd.
■ 2. 10. 1946 – před 70 lety – zemřel
Eduard Bass, vlastním jménem Eduard Schmidt, český spisovatel, novinář,
zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař. Narodil se v Praze
1. ledna 1888. Vystudoval v Praze staroměstskou reálku, vyučil se v obchodě
svého otce kartáčnictví a studoval ve
Švýcarsku a Německu. Od roku 1910 vystupoval jako recitátor a zpěvák v Schöblově kabaretu U Bílé labutě. Jednalo se
o spolutvůrce literárního kabaretu Červená sedma. Spolupracoval se satirickými
časopisy a spolu s několika karikaturisty
vydával Letáky. Působil jako fejetonista,
reportér, soudničkář a divadelní kritik.
Vydával kabaretní texty v edici Syrinx
a satirický časopis Šibeničky. Později byl
ředitelem v pražských kabaretech Červená sedma a Rokoko. V letech 1920 – 1942
působil jako redaktor Lidových novin.
V době od května 1933 do 31. prosince
1938 byl jejich šéfredaktorem. Z díla:
Klapzubova jedenáctka (zfilmováno); Cirkus Humberto (zfilmováno - seriál); Lidé
z maringotek; Potulky starou Prahou;
Jak se dělá kabaret; Kázáníčka; Potulky
pražského reportéra a mnoho dalších.

9. 10. 1931 – před 85 lety – zemřel
Antal Stašek, vlastním jménem Antonín Zeman, spisovatel a právník. Narodil
se, jako první z deseti dětí v rodině písmáka Antonína Zemana, 22. července
1843. Vystudoval gymnázium v Jičíně
(1853 – 1858) a Krakově, kde byl u svého strýce. Po maturitě studoval práva
v Praze a v Krakově. Během studia učil
na českém dívčím ústavu češtinu a dějepis. Pracoval též krátce v redakcích novin, přispíval např. do Národních listů,
Květů. V roce 1866 univerzitu v Krakově
dokončil a získal titul doktora práv. Následně působil jako advokátní pomocník
v Kolíně (1869) a v Praze (1870 – 1873).
Přátelil se s Janem Nerudou. V letech
1874 – 1875 působil v Rusku v Petrohradu jako soukromý vychovatel. Od roku
1877 působil jako advokát v Semilech
a začal se angažovat také politicky. V letech 1889 až 1895 byl zemským poslancem za Národní (staročeskou) stranu, by
v mládí „souzněl s mladočechy“. Do sněmu byl zvolen v zemských volbách roku
1889 za městskou kurii, obvod Lomnice,
Nová Paka, Sobotka. Od roku 1913 žil
v Praze-Krči a pokračoval ve své literární tvorbě. V letech 1919 – 1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé za
Českou státoprávní demokracii, respektive z ní vzniklou Československou národní demokracii. Mandát nabyl v prosinci 1919 místo Josefa Svatopluka Machara. V Praze nakonec i zemřel ve vysokém věku 88 let. Z díla: O ševci Matoušovi a jeho přátelích; Na rozhraní;
V temných vírech; Blouznivci našich hor;
Přelud a jiné.
Připravila Kateřina Štěrbová

■

POJĎTE DO KINA
Pošmourné podzimní večery doslova vybízejí k návštěvě kina. V měsíci říjnu nabízíme řadu filmů, které vám mohou
tyto dny mile zpříjemnit.
Na středu 5. října jsme pro vás připravili promítání dánského thrilleru
Vzkaz v láhvi. Uvnitř láhve je sotva čitelný lístek. Jisté je jen to, že první slovo
je dánský výraz pro POMOC a je napsán
krví. Když se zpráva konečně dostane na
stůl Carla Morcka z Oddělení Q, dánského
oddělení pro "případy hodné zvláštní pozornosti", začnou se dít děsivé události…
Český film Učitelka uvedeme ve
středu 19. října. Třetí Hřebejkův film
byl spolu s Němcovým Vlkem z Královských Vinohrad (promítáme v neděli 16. října) zařazen do hlavní soutěže
letošního Karlovarského festivalu. Učitelka na bratislavské základní škole zneužívá svého postavení a za drobné službičky rodičů rozdává některým žákům
lepší známky. Proti učitelce se postavily
pouhé tři rodiny a vedení školy se snaží
zajistit další podpisy pod stížnost, která

by umožnila zbavit se obávané pedagožky. Film je natočen převážně ve slovenské produkci, se slovenskými herci a
v bratislavských reáliích. Do českých kin
jde v původním znění (Slováci mluví slovensky a české postavy česky). V rámci
Klubové středy 26. října promítáme
maarskou černou komedii Líza, liščí
víla. Režiséru Károly Ujj Mészárosovi se
povedlo skloubit prostředí Maarska
60. let a japonské mytologie, která do
příběhu zasahuje. Osamělá Líza totiž
zdědila po bývalé manželce japonského
ambasadora v Maarsku její starý byt.
V něm ale přebývá také duch japonského
popového zpěváka, jenž se stará o to, aby
se Líza nikdy nezamilovala. Její nápadníky tak postihují smrtelné nehody
a žena považuje sama sebe za prokletou.
Okouzlující snímek je plný kvalitních
triků, je bytostně originální a velmi vtip-

ný. Posledním říjnovým filmem je francouzský pohádkový příběh Malý princ.
Malá holčička se na začátku letních
prázdnin přestěhuje se svou ctižádostivou matkou do velkoměsta. Její život je
přesně nalinkovaný a tak se zdá, že ji
přes léto nečeká nic jiného než studium.
Jednoho dne se holčička seznámí s podivínským sousedem. Bývalý letec začne
děvčátku vyprávět o setkání s Malým
princem a jeho kouzelných dobrodružstvích. Režisér Mark Osborne využil
v adaptaci dětské knihy Antoine de Saint
- Exupéryho klasické i moderní animační
postupy. Precizně zpracované a z pohledu
výtvarné stránky úchvatné dílo zachycuje magickou atmosféru Exupéryho předlohy, která oslovila řadu generací dětí
i dospělých. Na shledanou v březnickém
kině se těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Buchta s jablky a ořechy
Ingredience: 1 hrnek třtinového cukru, 1 hrnek oleje, 4 vejce,
2 hrnky hladké mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva, 1 lžička skořice, 1 hrnek hrubě nasekaných vlašských ořechů, 3 hrnky
na kostky nakrájených jablek
Postup: Cukr, vejce a olej ušleháme do pěny, vmícháme mouku
smíchanou se skořicí a práškem do pečiva a nakonec přimícháme
jablka a ořechy. Těsto rozprostřeme na plech vyložený pečícím
papírem a v troubě vyhřáté na 180°C pečeme cca 25 minut.

Řezy s jablíčkovou peřinkou
Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku krupicového
cukru, 1 kypřicí prášek do pečiva, 1/2 hrnku oleje, 1 kelímek bílého jogurtu, 1 vejce, trochu mléka
Smetanový krém: 1 tvaroh, 1 zakysaná smetana, 1 smetana
na šlehání, moučkový cukr podle chuti
Jablíčková peřinka: 1 kg jablek, 1/2 hrnku krupicového cukru,
1 lžička skořice, 200 ml studené vody, 1 dortové želé nebo vanilkový pudink
Postup: Všechny ingredience smícháme a přidáme tolik mléka, aby těsto bylo husté, ale dalo se rozetřít na plech vyložený
pečícím papírem. Pečeme na 150°C poměrně krátkou dobu,
do doby než se těsto přestane lepit na špejli. Necháme úplně
vychladnout. Na krém smícháme tvaroh, zakysanou smetanu
a cukr, pak opatrně vmícháme ušlehanou smetanu.
Do kastrolu dáme nahrubo nastrouhaná jablka, cukr, skořici
a podusíme. Ve vodě rozmícháme želé nebo pudink, přidáme
k jablečné směsi a krátce povaříme. Ihned stáhneme z plotny
a necháme vychladnout. Na korpus naneseme smetanovou vrstvu a na ni opatrně rozprostřeme jablíčkovou směs. Necháme
vychladit do druhého dne.

Nepečený jablečný dortík
Ingredience: 5 jablek, 2 zakysané smetany, 5 lžic cukru, 1 vanilkový cukr piškoty, ovoce na ozdobu
Postup: Jablka oloupeme, zbavíme jadřince a dáme do mikrovlnky rozpéct, až jsou měkké. Vychladlé rozmixujeme, přidáme
oba cukry a zakysané smetany. Na dno dortové formy rozloží-

❦

me piškoty, na ně vrstvu jablečné směsi. Postup opakujeme,
povrch dortu můžeme ozdobit sezónním ovocem (jahody, broskve…). Necháme uležet v lednici do druhého dne.

Pečená jablka plněná brusinkami
Ingredience: 4 jablka (větší, pevná), 250 g kompotovaných
brusinek, 50 g sušenek s kokosovou náplní, 2 lžíce cukru, 2 lžíce
kokosového likéru, 50 g másla
Postup: Sušenky vložíme do mixéru, přilijeme likér a společně rozmixujeme. Směs přeložíme do misky, přidáme cukr
a brusinky, promícháme a necháme stát. Jablka očistíme,
na straně u stopky z nich odkrojíme “pokličky” a vykrojíme
z nich jádřince. Každé jablko uvnitř vytřeme rozpuštěným
máslem, naplníme směsí s brusinkami a rozložíme je na plech
vyložený papírem na pečení. Vložíme je do trouby vyhřáté
na 180°C a pečeme asi 30 minut. Jablka podáváme ihned,
dokud jsou horká.

Salát s kozím sýrem a brusinkami
Ingredience: 80 g sušených brusinek, 1/2 červené cibule, 100 g
salátové okurky, 20 g vlašských ořechů, 1-2 lžíce olivového oleje,
150 g salátových listů (např. hlávkový salát, římský salát,
lollo rosso), 4 plátky mladého kozího sýra
Postup : Brusinky nasekáme, cibuli oloupeme a nasekáme
na kostičky, okurku omyjeme a nakrájíme na malé kostky. Ořechy nasekáme nahrubo. Vše smícháme a zakápneme olivovým
olejem. Salátové listy opereme a osušíme. Kozí sýr rozložíme
na salátové listy a podáváme s brusinkovou směsí a s bagetou.

Punč s čerstvými brusinkami
Ingredience: 150 ml brusinkového džusu, 2 lžíce hnědého cukru,
2-3 ks hřebíčku, 1/4 celé skořice, 1/2 pomeranče, 30 ml rumu, 1 hrst
čerstvých brusinek
Postup: Brusinkový džus svaříme společně s hnědým cukrem,
hřebíčkem a skořicí. Sejmeme z plotýnky a necháme pár minut
vylouhovat. Vymačkáme pomeranč a š ávu vmícháme ke svařenému džusu. Pro dospěláky přidáme rum, pro děti vynecháme!
Ozdobíme čerstvými brusinkami a pomerančem rozkrájeným
na dílky.
Připravila Marcela Burdová

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXX. ❦

Kostival lékařský
- vytrvalá bylina dorůstající do výšky 30
až 100 cm
- vícehlavý tlustý oddenek je na povrchu
načernalý, uvnitř bílý
- čtyřhranný stonek se ve vrchní části
rozvětvuje
- listy jsou střídavé až 20 cm dlouhé, vejčitě kopinaté a sbíhavé
- celá rostlina je štětinatá
- na vrcholu stonku se vyvíjejí růžovofialové květy, uspořádané do převislých
květenství
- květy jsou oboupohlavné, pětičetné, trubkovitý kalich je zelený a chlupatý, koruna trubkovitě baňkovitá
- plod tvoří lesklá tmavá čtyřnažka
- vyskytuje se v celé Evropě, roste na vlhkých loukách, v příkopech, v lužních lesích, u potoků a v houštinách
- sbírá se kořen, někdy i listy
- po očištění se kořen nakrájí na tenčí kousky a usuší se
na slunci nebo v umělých podmínkách při teplotě do 40°C
- mladé neporušené listy se sbírají před kvetením a po nakrájení se suší
- kořen obsahuje slizovité látky, alantoin, třísloviny, alkaloidy
cholin, aminokyseliny, škrob aj.

Použití:
- zejména zevně na hojení ran a regeneraci tkání (bércové vředy, křečové žíly, otoky)
- v lidovém léčitelství
- při zlomených kostech a bolestech kostí, svalů, kloubů
a kloubních pouzder

Skořice
- skořicovník se pěstuje jako keř
- z tenkých výhonků se odlupuje vnější
kůra a vnitřní kůra se vine do svitků,
které se dávají vysušit
- skořici používali v Číně již 2500 let
před n. l. a později ve starém Egyptě,
kde se používala při balzamování
- archeologové ji objevili i na řeckém ostrově Samos v nálezech,
které se datují 700 let před n. l.
- v biblických příbězích se vypráví, že byla ceněna víc než zlato
- nejlepší je kupovat ji v malém množství a neskladovat ji příliš dlouho
Použití:
- v USA a Velké Británii se používá velmi často ve sladkých
pokrmech, koláčích, sušenkách
- také je oblíbená do ovoce (jablka)
- přidává se též do čokolády
- k dochucení vín
Připravila Kateřina Štěrbová
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Městská knihovna Březnice
Vás zve na

besedu o KARLU IV.
s Dr. Mgr. Věrou KUBOVOU

„Král
milovaný
a ctěný“
Městská knihovna
čtvrtek 6. října 2016
od 16. 30 hodin
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Konvent plný loutek

Pletařský kroužek

Dovolte mi ještě jedno malé ohlédnutí za krásnou letní
akcí. Teplé sobotní počasí 27. srpna lákalo spíše do přírody a k vodě, než na nádvoří bývalé jezuitské koleje,
kde se konalo již šesté setkání loutek. Nakonec se však
sešli malí i velcí diváci a není pochyb o tom, že si odpoledne pořádně užili. Pohádky v podání Kejklířského divadla a Teátru Pavla Šmída byly plné laskavého humoru, písniček a svým kejklířským umem je skvěle doplnil
Vojta Vrtek. Závěr celého odpoledne patřil hudebnímu
uskupení Břehule.

Pletařský kroužek nezahálel ani v letních měsících.
Společná setkání byla tvořivá a příjemná. Od měsíce října se bude kroužek scházet v přísálí kulturního domu.

Taneční kurz
V září byl zahájen Kurz tance pod vedením taneční
školy Gregoriades Plzeň. V průběhu několika lekcí se
mládež naučí nejen základní taneční kroky, ale osvojí si
i základy společenského chování. Pohyb hraje v dnešní
době důležitou roli – pomáhá udržet lidský organismus
v dobré tělesné i duševní kondici. A tanec jako takový
patří mezi zdroje dobré nálady a má svůj kulturní a společenský význam. Kurz bude ukončen závěrečným plesem v sobotu 19. listopadu.
Petra Bartoníčková
Foto: František Slaník, odbor kultury

Vojta Vrtek

Březničtí hudební lenoši svými písničkami potěšili malé i velké
posluchače
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Město Březnice – odbor kultury vás zve na

koncert z cyklu
Březnické hudební večery 2016

Musica dolce vita
GALAKONCERT
10 LET S VÁMI
Nejúspěšnější skladby z desetilétého působení
tria na hudební scéně.

Daniela Demuthová
– mezzosoprán
Žofie Vokálková
– flétna
Zbyňka Šolcová
– harfa

sobota 1. října 2016 od 19 hodin
reprezentační sál MěÚ Březnice, radnice na náměstí
E

D
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Legendární klub Studio 54 v Březnici na K
ačerech
Kačerech
Léto pomalu řeklo poslední slova, přesto se v říjnu na jeden den vrátí. V sobotu 22. října se
v Březnici v kulturním domě uskuteční večer s doslova letní atmosférou. Opět po roce přiveze
svoji atmosféru legendární pražský klub Studio 54 a jeho DJs.
Festival Kačeři pokračuje v úspěšné spolupráci s předními pražskými kluby. Jeden z nejznámějších pražských klubů
tentokrát vyšle hned 5 DJs. Do Březnice přijede všem známý Roberto Chochola, sympaák Phil Crow, usměvavý DJ Rio
a dvojice mladých a neklidných Wulky a Zendi. Všech pět umělců je stálými residentními DJs tohoto house klubu. Těšit se
můžete na letní rytmy, míchané koktejly, akční drinky, rozjetou atmosféru a spousty úsměvů. Vše doplní stolní fotbálky,
stánek s kačeřím oblečením a další překvapení.
Kačeři připravují pro zimní sezónu další akce. Již v listopadu se těšte na Elektro Kačery, tentokrát vystoupí pouze něžné
pohlaví, kterým bude dominovat nejlepší česká DJ Lucca. Více o nadcházejících akcích a aktivitách naleznete na webu
www
.kaceri-festival.cz .
w.kaceri-festival.cz

ANI ZA MILION!
Michaela Doleželová & Roman Vencl
Osoby a obsazení:
Jacqueline D’Arlette – Dana Kolínová
manželka anglického velvyslance ve Francii
Lambert Pacôme – Jaroslav Kloud
strážce majáku na západním pobřeží Francie
Technická spolupráce – Ondřej Hobzek
Kolektivní režie
O hře:
Děj se odehrává v současnosti, během dvou dnů, na majáku, který leží nedaleko zapadlé rybářské vesničky Perpinon, kdesi na západním pobřeží Francie.
Jacqueline má za manžela anglického velvyslance, přesto
je to Francouzka tělem, duší i původem. Má také dvě děti
a kufřík s milionem eur, který je ochotna dát každému,
kdo si ho zaslouží. Lambert manželku nemá, ale zato má
námořnickou duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu…..
Myslíte si, že se nedá napsat rafinovaná detektivní komedie pouze pro dva herce? Omyl! Myslíte si, že když ve hře
vystupuje jedna žena a jeden muž, tak se zápletka musí
nutně točit kolem partnerských vztahů? Omyl! V téhle detektivní komedii, která je pro oba aktéry neuvěřitelnou
hereckou příležitostí, na vás čeká pořádná porce překvapení a především humoru. Netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Ostatně její světovou premiéru si na svá bedra vzalo
bratislavské Štúdio Lasica-Satinský, jež režií pověřilo Jakuba Nvotu, a kde v jediných dvou rolích září Kamila Magálová a Marián Geišberk.

Odbor kultury města Březnice
a Spolek divadelních ochotníků Petrovice
vás zvou na

detektivní komedii
Michaely Doleželové
& Romana Vencla

ANI ZA MILION!
Osoby a obsazení:

Jacqueline D’Arlette – Dana Kolínová
manželka anglického velvyslance ve Francii

Lambert Pacôme – Jaroslav Kloud
strážce majáku na západním pobřeží Francie
Technická spolupráce – Ondřej Hobzek

Kolektivní režie

Kulturní dům Březnice
pátek 28. 10. 2016 od 18 hodin
Vstupné 50 Kč

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.
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PŘEDSTAVUJE SE DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ BŘEZNICE
„VOCI BIANCHE“
„Voci Bianche“ (čti „Vóči Bjanke“) znamená italsky doslova
„bílé hlasy“. V Itálii, pravlasti evropské hudby, se tak označují
sbory, složené z dětí, které ještě nepřemutovaly a mají proto
„bílé“ nebo „čisté“ hlasy. Pokud se Březnice mohla doposud
pyšnit kostelem v italském stylu – nyní má v italské tradici
i sbor.
Sbor Voci Bianche byl založen v říjnu roku 2015 v souvislosti
s otevřením oddělení sólového zpěvu na této škole. Přestože
existuje relativně krátkou dobu, má za sebou již poměrně dost
úspěšných vystoupení a koncertů.

Prvním veřejným koncertem sboru byl Velikonoční koncert,
který se konal 2. dubna 2016 v kostele sv. Rocha v Březnici.
Tento program duchovní hudby byl pak ještě několikrát proveden v dalších městech. Minulý školní rok pak Voci Bianche uzavřely koncertem v březnické synagoze se zcela novým programem s názvem „Napříč hudebními žánry“.
Od mnoha dětských sborů se náš sbor liší hned v několika
bodech. Nejnápadnější rozdíl spočívá v tom, že je tvořen v podstatě z dětských sólistů, což umožňuje jeho vysokou hlasovou úroveň.
Způsob školení hlasů vychází z původního italského bel canta, které je (na rozdíl od jeho dnešní, často pokroucené podoby)
vhodné pro školení dětských hlasů. Kromě zvyšování úrovně
hlasové techniky jsou děti pomocí speciálních intonačních cvičení vedeny i k čisté intonaci.
Do repertoáru sboru jsou zařazovány kvalitní skladby našich
i zahraničních autorů, a to jak z hudební oblasti světské, tak
duchovní. Účelem je pěstovat v dětech hudební vkus již od co
nejútlejšího věku. Někteří hlasoví pedagogové bohužel podceňují dětské pěvecké schopnosti a podsouvají dětem písně
nekvalitní a infantilní, na kterých děti nejen hudebně nevyrostou, ale většinou je tyto písně ani nebaví.
Kromě klasické hudby obsahuje repertoár sboru pestrou škálu různých hudebních žánrů. Tato skutečnost by (kromě zpestření programu) měla dětem umožnit daleko větší hudební rozhled a možnost najít si žánr, kterým by se v budoucnosti chtěly
zabývat.
Koncerty sboru jsou divácky zajímavé, protože na jevišti se střídá sbor s ansámblovými čísly a sólisty. Skutečnost, že každý člen
sboru je potencionálním ansámblovým zpěvákem či sólistou,
je pro děti dobrou motivací k intenzivní práci na hodinách zpěvu.
Ani na začátku nového školního roku sbor nezahálel. V neděli 25. září vystoupil s programem „Cantemus Domino“ (latinsky „Zpívejme Pánu“) v kostele svatého Klimenta v Praze
na Novém Městě.
Co se týče plánů do budoucna, čekají sbor dva významné koncerty. Na neděli 18. prosince 2016 je v kostele svatého Ignáce
v Březnici naplánován Adventní koncert, v jehož závěru zazní i pásmo koled. Nejvíce se však děti těší na společné vystoupení s tělesem profesionálních muzikantů Příbramského big-bandu na vánočním koncertě v kulturním domě v Březnici 16. prosince 2016.

Dětský pěvecký sbor Voci Bianche přijímá nové členy, kteří
by posílili naše řady. Lze se přihlásit jak do samotného sboru,
tak do sboru i do třídy sólového zpěvu. Součástí zkoušek sboru
je odborně vedená hlasová výchova, která i nově příchozí děti
technicky vybaví natolik, že mohou být jeho právoplatnými členy.
Pokud vás tento článek zaujal, můžete se o sboru dozvědět
více na stránkách ZUŠ Březnice, kde najdete i videoukázky
z našich koncertů.
Květa Ciznerová
učitelka ZUŠ Březnice

ATMO music je libereckou hudební skupinou, jejíž
hlavními členy jsou raper "Beef" a hudební producent "ODD". ATMO music vychází především
z kořenů ovlivněných rappovou hudbou, ale díky
společnému vkusu a naladění obou hlavních interpretů se otevírá více žánrovým přesahům.
Letos v květnu vydala skupina svou druhou desku pod vydavatelstvím Warner Music, která nese název "SEN". Deska obsahuje nespočet hitů, které můžete slýchávat v českých rádiích, mezi nejznámější z nich patří “Ráno” a “Valerie”.
V současné době ATMO vystupují spolu se zpěvákem
Chrisem, kterého můžete slyšet například v singlu "Stíny"
a kytaristou Rommualdem. ODD se posadil za bicí, a proto
koncerty dostaly úplně jiný rozměr, kdy jako kapela dokáží
rozhýbat davy fanoušků.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

ŘÍJE N 2 0 1 6
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00 –
12:00 hod.
pondělí
od 14:30 FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi i bez –
se Zuzkou Kocíkovou
úterý
od 19:00 PILATES
středa
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ děti se Zuzkou Bělkovou
čtvrtek
od 14:30 FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
pátek
od 10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti – se Zuzkou
Klímovou
středa
od 15:00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků – s Eliškou Moravcovou
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s Jitkou
Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro mírně pokročilé – s Alicí Fořtovou
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PODZIMNÍ BURZA V PAMPELIŠCE
10. 10. - 17. 10. 2016
Pondělí 10. 10.
08:00 – 12:00 PŘÍJEM
Úterý

13:00 – 17:00 PŘÍJEM

11. 10.
08:00 – 12:00 PŘÍJEM

13:00 – 17:00 PŘÍJEM

Středa 12. 10.
08:00 – 12:00 PRODEJ

13:00 – 17:00 PRODEJ

Čtvrtek 13. 10.
08:00 – 12:00 PRODEJ

13:00 – 17:00 PRODEJ

Pátek

14. 10.
08:00 – 12:00 DOPRODEJ 13:00 – 17:00 DOPRODEJ

Neděle 16. 10.

15:30 – 17:30 VÝDEJ

Pondělí 17. 10.
08:00 – 12:00 VÝDEJ

13:00 – 17:00 VÝDEJ

Více informací naleznete na www.rcpampeliska.cz

Workshop na téma
výroba zdravé domácí
kosmetik
y
osmetiky
v RC P
ampeliška
Pampeliška
v úterý 18. 10. 2016 od 16
16.. 30 h.

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
Podzimní dekorace – tvořivá dílna s Luckou Zemkovou –
více info na samostatném plakátku
10. 10. - 17. 10. Podzimní burza – více informací
na webových stránkách RC Pampeliška
18. 10. od 17:00 Výroba zdravé domácí kosmetiky –
WORKSHOP s Terezkou Vitišovou
21. 10. od 11:00 Beseda na téma nosy a nosánky
24. 10. od 09:00 Zdravé stravování – čtvrté setkání
s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou
25. 10. od 16:00 do 20:00 Seminář o MONTESSORI
vzdělávání
28. 10. od 10:00 Sázíme stromy – podzimní setkání
rodin u příležitosti sázení stromů
31. 10. od 17:00 Oční jóga aneb jak předcházet očním
vadám s Luckou Ryjáčkovou
PŘIPRAVUJEME:
Další přednášku z cyklu vývojové psychologie s Mgr. Miroslavem Bělkou, 10. 11. Putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem, hudební setkávání s muzikoterapeutickými prvky, podzimní tvořivé dílny, další setkání s výživovou
poradkyní Markétou Dvořákovou, 27. 11. Advent v konventu, peřinkování...
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte naše webové stránky a facebook.

Přijte a dozvíte se:
• proč nepoužívat běžnou komerční kosmetiku
a jak škodí (nejen) našemu zdraví
• tipy na skutečně přírodní kosmetiku,
která je šetrná k naší pokožce i k přírodě
• jak si jednoduše vyrobit čistou přírodní
kosmetiku doma, aniž by nás to stálo majlant
• vyrobíme si společně přírodní balzám na rty
a antiperspirant, které si odnesete domů
Cena: 100 Kč na osobu – v ceně je materiál
na výrobu balzámu a antiperspirantu + obaly,
tištěné povídání o přírodní kosmetice s recepty

Účast prosím potvrte
na e-mail: info@rcpampeliska.cz
nebo telefonicky: 326 531 177
nejpozději do pondělí 10. 10. 2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
UVÍTACÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

Vítání prvňáčků

Jak složitá a krásná je duše člověka, tak zajímavá,
avšak náročná je výchova dětí – v rodině i ve škole –
nebo žádná situace není stejná, žádné řešení není univerzální a žádný člověk není duplikát jiného. Právě ona
různorodost, pestrost a variabilita je základem dokonalosti, krásy a samotné existence, a již se jedná o přírodu, umění či o lidskou společnost.

Jedním z cílů základního vzdělávání je rozvíjet zájem
dítěte o životní prostředí – přírodní i společenský životní prostor člověka. V případě snahy o vzbuzení zájmu
žáka zejména o sociální dění, umožnit mu podílet se
na rozvoji kulturního života není snadné, ale není ani
nemožné. Jednou z cest, jak vést žáky k tzv. sociálním
kompetencím, občanské odpovědnosti a lidským hodnotám, je kromě tradiční výuky v předmětech základní
školy také podíl na řízení školy ve formě školního parlamentu, aktivní zapojení dětí v rámci školních projektů,
které jdou napříč ročníky a ve kterých mohou žáci různých věkových skupin spolupracovat, či využití třídnických hodin. Myšlenka učení mladších žáků staršími
není nová, ale občas se na její potenciál zapomíná. Osobně mám velkou radost, že mnoho vyučujících, ale také
žáků přichází s nápady, jak aktivně využít společně trávený čas ve škole i mimo ni. V letošním školním roce se
tyto aktivity rozšířily o vítání našich nejmenších, tedy
prvňáčků, žáky devátého ročníku. Návrh mi v loňském
roce předložil parlament ZŠ Březnice a já jej nadšeně
přijal. Žáci se nechali inspirovat projektem australských
škol, ideu však rozvedli a momentálně pracují na její
realizaci, která počítá se zapojením základní školy
i mateřinek. O tom však až v dalších příspěvcích.
Děkuji všem zúčastněným žákům i dospělým, upřímně
vítám nové žáčky, na které jsme se všichni těšili, a věřím, že jim díky starším kamarádům bude v naší škole
o něco příjemněji a nové prostředí nebude dlouho cizí.
Současně připojujeme příspěvek žákyně devátého ročníku.
Mgr. Miroslav Bělka

Vítám Vás - rodiče, žáky, kolegy a přátele školy v letošním školním roce těmito slovy, nebo právě začátek
školního roku je nejlepší příležitostí si uvědomit, že role
učitele, žáka i rodiče je jiná, že různá jsou očekávání,
rozličné jsou názory, avšak cíl zůstává stejný – darovat
dětem dětství, dospívajícím příležitost poznat sebe, svět
a dospět – odhalit v žácích jejich potenciál a rozvinout
je tak, aby byli sami sebou a současně člověkem užitečným společnosti, tedy lidí, kteří dokážou založit štěstí
své a činit š astnými druhé. Rád bych tím vyzdvihl význam všech výše jmenovaných, nebo žádného z nich
nemůže ve vzdělávání chybět. Važme si proto v nadcházejícím roce práce žáka, učitele i rodiče a oceňme naopak užitečnou a cennou různorodost. Ostatně sám Karel
Čapek svého času konstatoval, že „tam, kde všichni stejně myslí, tam se toho moc nenamyslí“. To je třeba si
uvědomit především při výchově a vzdělávání dětí. Pokud sleduje učitele třicet párů očí, jde o třicet různých
bytostí, o třicet různých interpretací učitelova projevu
a chování. Vyhněme se tedy rozlišování učitelů i žáků
na dobré a špatné. S každým z nich se do společnosti
vkládá něco, co ještě nebylo – originálního a jedinečného. Každý je svou povahou jediný a nikdo podobný na
světě nebyl, protože pokud by existoval, nebylo by potřeba jeho narození. Zatímco jeden brilantně zvládá matematické operace, zpod ruky jiného vychází poutavá díla.
Další vynikají ve sportu či manuální zručnosti a konečně mnoho lidí přináší užitek svým optimismem, empatií
či ochotou obětavé pomoci. V souvislosti s tím si dovolím citovat slova pana Wericha, která snad onu myšlenku nejlépe vystihují.
„To mne mate, dělení lidí na kladné a záporné, jako by
existovalo podobné dělítko v přírodě. Možná však,
že existuje a že to nevím. Možná, že někde je kladný pomeranč a jinde záporný pomeranč. A vzájemně se ruší.
Proto je na světě úbytek pomerančů. Jenže lidé jsou Jagové, Othellové, Shylockové, Desdemony; také ovšem
Tintorettové, van Goghové, Štursové. Lidi jsou také topiči a dlaždiči. Zloději a hlupáci. Já jsem také lidi. Moje
žena je lidi. Je moje žena záporný typ, nebo kladný?
Jsem já kladný typ? Určitě. Moje žena také, protože bez
ní by svět nebyl v celku. To je ovšem subjektivní dojem,
který se opakuje milionům a miliardám, a to by bylo příliš kladných typů po světě.“
Přeji Vám všem, aby nadcházející školní rok byl
rokem š astným a úspěšným obdobím, aby se nám dařilo
v zájmu žáků spolupracovat a nadcházející vzácné chvíle v přítomnosti dětí byly protkány radostí, úsměvem
a pocity skutečného štěstí.
Mgr. Miroslav Bělka

Devá ák pro prvňáčka
Dne 1. 9. 2016 čekali devá áci na nové prvňáčky.
Devá áci prvňáčkům rozdali jmenovky a ukázali jim,
kde mají třídu. Ve třídě si s pomocí paní učitelky vybrali
obrázek/značku, kterou budou mít na skříňce. Potom
usedli poprvé do školních lavic, kde na ně čekal malý
dáreček od školy.
Doufáme, že se prvňáčkům v letošním školním roce
bude dařit.
Klára Adamová, 9.b

Vážení rodiče a občané města Březnice,
velice Vám děkujeme za podporu sběru papíru na ZŠ
v Březnici. V uplynulém školním roce byl díky
výtěžku ze sběru zakoupen slibovaný stůl
na stolní tenis a mohl být otevřen kroužek stolního
tenisu, o který je ze strany žáků ZŠ velký zájem.
Dovolujeme si Vám oznámit, že ve čtvrtek 13. října
2016 se opět koná mimořádný sběr papíru
na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu
u školní jídelny po celý den od 7.00 do 18.00 hod.
Výtěžek bude použit na nákup již třetího venkovního
stolu na stolní tenis, který bude umístěn k využívání
v nově zbudovaném atriu ZŠ Březnice.
Ještě jednou velmi děkuje SRPŠ při ZŠ v Březnici
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DÍKY „ADAPŤÁKU“ JSME ZJISTILI, ŽE JSME SKVĚLÁ PARTA,
CO SI SEDLA DO NOTY
1. 9. 2016 usedli do školních lavic VOŠ a SOŠ Březnice
noví studenti. Aby poznali město, ve kterém budou následující 4 roky studovat, vydali se v pátek na procházku po důležitých místech našeho města. Poznávací
okruh byl zakončen prohlídkou místního zámku. V pondělí se svými třídními učitelkami Mgr. Marií Rolnikovou
a Mgr. Miroslavou Hruškovou, s paní vychovatelkou
Bc. Lenkou Petelákovou a se 3 studentkami VOŠ odjeli
na Sobenský rybník, kde proběhl tradiční adaptační
kurz. Níže si můžete přečíst, jak byli žáci spokojeni a co
je nejvíce zaujalo.

Poznej Březnici!
Dne 2. 9. jsme se my, studenti 1. ročníků VOŠ a SOŠ
Březnice, vydali společně s třídními učitelkami a paní
vychovatelkou na procházku Březnicí, abychom poznali
město, ve kterém budeme 4 roky studovat. Prohlédli
jsme si březnická sportoviště včetně skate parku a koupaliště. Pak jsme došli na náměstí, kde jsme se zastavili
u kostela svatého Ignáce. Prošli jsme si zámecký park
a tam jsme též pořídili první společnou fotku. Po vyfocení jsme se přemístili na nádvoří zámku a netrpělivě jsme
čekali na jeho prohlídku. Od průvodců jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí, za což jim patří náš velký dík. Pak
už následoval návrat do školy. Exkurze pro nás byla
přínosná a velmi se nám líbila.
Veronika Růzhová a Babora Štiková, 1. BS

Hurá na Sobeňák
Náš adaptační kurz konaný ve dnech 5. – 7. září 12 km
od Březnice a ještě dál od našich domovů byl opravdu
vydařený. Ačkoliv nám počasí nepřálo, měli jsme díky
skvěle připravenému programu o zábavu postaráno.
U jednotlivých aktivit se zapotil nejen náš sportovní duch,
ale i naše mozkové závity, které byly po prázdninách
velmi zanedbané. Adaptace do nového kolektivu proběhla na výbornou. Každý z nás dobře zapadl do kolektivu
a musíme říct, že jsme skvělá parta, co si sedla do noty.
Velký dík patří našim učitelkám a všichni pevně věříme,
že ty čtyři roky to s námi vydrží ve zdraví… a my též?
Kristýna Pechanová, 1. BS

Výprava za dobrodružstvím
5. září začal náš adaptační kurz pro 1. BS a 1. AV na
Sobenském rybníku. Většina z nás se těšila, ale našlo se
i pár lidí, kteří měli obavy z toho, co je čeká. První den
proběhly seznamovací hry a strach opadl ze všech účastníků. Odpoledne jsme se vydali do Nepomuku a plnili
úkoly, které byly součástí hry s názvem Liška. Na druhý den jsme se všichni velmi těšili, jelikož byl naplánován závod formulí. Šlo o to, že my jsme byli formule a
v rámci své stáje jsme plnili úkoly jako běh se židlí, běh
se šálkem plným vody atp. Odpoledne jsme se pak vydali
do Rožmitálu, abychom se dozvěděli něco o jeho historii
a také pro to, abychom se mohli osvěžit zmrzlinou
a koupit si buřty na večerní táborák. Poslední den jsme
si zahráli indiánskou poštu a z rukou paní vychovatelky
Petelákové jsme převzali ceny, které jsme během pobytu
vysoutěžili.
Ač nám první den počasí moc nepřálo, můžu za všechny
říct, že se adaptační kurz podařil a účel adaptačního
kurzu byl splněn.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní vychovatelce
Petelákové, která společně se 3 studentkami VOŠ Březnice pro nás všechny připravila zajímavý program.
Děkujeme!
Zuzka Melicharová 1. BS
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NAPOSLEDY – LAST TIME – LA ÚLTIMA VEZ – POSLJEDNJI PUT
– OSTATNÍ RAZ –
aneb Loučení s projektem
„IT or not IT“ programu Erasmus+
Loučení je téměř vždycky bolestivou záležitostí (krom
těch vzácných případů, kdy se loučíme se školním rokem
nebo s otravnými sousedy). Naše závěrečné „goodbye“,
vyslovené na posledním setkání v Chorvatsku, při kterém jsme se já, Mgr. Simona Luftová a paní ředitelka
Ing. Marie Fiřtíková rozloučily s partnery z Chorvatska, Kypru, Polska a Španělska, mezi takové bolestné
události bezesporu patřilo. Všichni jsme zároveň pomyslným šátečkem zamávali i našemu dvouletému dítěti,

ni jsme se shodli na tom, že se nám dobře spolupracovalo a rádi bychom v tom pokračovali. Do té doby nám
ovšem nezbývá nic jiného než „IT“ – tedy komunikovat
skrze moderní technologie, které nám umožní být spolu,
i když jsme ve skutečnosti stovky kilometrů daleko.
Mgr. Eliška Houzimová
projektu „IT or not IT, Reaching our Goals
Equipped with Modern Tools“, který si te
již bude žít prostřednictvím webových stránek itornotit.weebly.com vlastním životem.
Nehodlali jsme se ovšem pouze topit v slzách,
využívali jsme k topení i jiných vodních zdrojů, které nám chorvatský pobyt nabízel.
Poslední setkání trvalo krátké 4 dny od
24. – 27. 8. 2016, a by jsme si slibovali, že
se jistě ještě někdy setkáme, jsme si vědomi
přísloví „člověk míní, Pánbůh mění“ a bylo
nám jasné, že toto opravdu může být úplně
naposledy, kdy vidíme Tatjanu, Tomiszlava,
Magdu, Tomka, Ainhou, Inmu a Andromachi. Hlavním cílem našeho setkání byla zejména tvorba závěrečné projektové zprávy,
na které jsme pracovali každý den od rána
do 14 hodin. Tato sezení se ukázala jako
velmi důležitá, protože každá země měla možnost vyslovit své připomínky, názory a myšlenky, které bychom si jinak jen stěží sdělovali přes e-mail, Skype nebo chat. Někdy je
zkrátka „not IT“ (tedy osobní kontakt) lepší
než „IT“.
Zbytek času jsme věnovali poznávání chorvatské kultury, navštívili jsme místní zajímavosti, ochutnali místní speciality a setkali se
s novou ředitelkou partnerské školy v Bedekovčině. Nakonec jsme se shodli na tom, že
jsme velmi vděční programu Erasmus+ za to,
že nám i studentům za ty dva roky umožnil
procestovat několik zemí, poznat jejich specifika a zejména jejich obyvatele. Navázali
jsme možná celoživotní přátelství, a kdo ví,
třeba se opravdu ještě někdy setkáme, třeba
v nějakém dalším společném projektu. Všich-
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12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO UMĚLECKÉHO LÉTA MLÁDEŽE
- JUGENDKUNSTSOMMER 2016 FLECKEN-ZECHLIN
Ve dnech 21. 8. – 26. 8. 2016 se opět konalo ve Flecken Zechlinu v Braniborsku Mezinárodní umělecké
léto mládeže „Jugendkunstsommer 2016“, které je určeno pro mladé lidi ve věku 16 - 26 let. Letos
ho navštívilo již pošesté 10 studentů VOŠ a SOŠ Březnice a toto umělecké léto bylo opravdu mezinárodní – zúčastnilo se ho 90 mladých lidí z celkem 13 národů z Evropy a světa. Hlavním mottem letošního uměleckého léta bylo téma „Coming home?“, které zpracovávali mladí lidé v celkem 8 workshopech – graffiti, dřevostavba, stavba nábytku, filmovém - fotografickém, divadelním, hudebním, tanečním a akrobatickém.
Tak mezinárodní jako letos ve Flecken Zechlinu umělecké léto snad ještě nikdy nebylo. V různých workshopech se mladí lidé pokoušeli vypořádat se s otázkou, co
znamená pojem domov. Mohli jste zde slyšet němčinu,
ruštinu, polštinu, angličtinu, češtinu, ale i jiné jazyky
exotických zemí jako je Afgánistán, Sýrie, Somálsko,
Eritrea, Bangladéš, Guinea a dalších. V letošním roce
však převládala němčina jako hlavní dorozumívací jazyk
a účastníci z východní Evropy měli většinou k dispozici
někoho, kdo mluví rusky a mohl překládat.
Zpočátku převládal ostych a v některých workshopech
se vyskytly dorozumívací potíže. Umělečtí vedoucí si
však rychle poradili a svým úžasným přístupem dokázali nadchnout své svěřence a zapojit je do společné práce.
A tak se jim během pouhých 3 dnů podařilo vytvořit
díla, nad kterými pak všichni ostatní i hosté, kteří se
přišli podívat na veřejnou prezentaci, doslova žasli. A co
vytvořili mladí ve workhopech? V graffiti workshopu
malovali na přírodní materiály, jako je kámen a dřevo
a také vyzdobili jednu stěnu vzdělávacího střediska.
V dřevostavbě vybudovali malé pódium s posezením a zábradlím, ve stavbě nábytku postavili několik pohodlných
křesel a pohovek z dřevěných palet, které budou sloužit
pro venkovní posezení u krbu. V divadelním workshopu
nacvičili několik velice vtipných scének i s taneční choreografií, ve fotografickém nafotili fotografie z průběhu

uměleckého léta a ve filmovém natočili vtipný dokument
o Jugendkunstsommer 2016. V akrobatickém workshopu pak nacvičili úžasné přemety a sestavy podobné pyramidám, v tanečním předvedli několik národních lidových tanců a v hudebním nacvičili 6 skladeb doprovázených krásným zpěvem dvou zpěvaček. Vystoupení všech
workshopů na veřejné prezentaci mělo nebývalý úspěch.
(pokračování na str. 21)
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12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO UMĚLECKÉHO LÉTA MLÁDEŽE
- JUGENDKUNSTSOMMER 2016 FLECKEN-ZECHLIN
(dokončení ze str. 20)

Pro mladé lidi představovalo letošní umělecké léto ve
Flecken Zechlinu nezapomenutelný zážitek. Navázali
zde nová přátelství, překonali ostych z cizího prostředí
a získali větší jistotu v komunikaci v cizím jazyce. Byli
nadšeni jak z přístupu všech vedoucích pracovníků, tak
i z výsledků své práce. Naši studenti si slíbili, že v příštím roce určitě opět do Německa pojedou.
Alice Fořtová

ken Zechlinu. Po příjezdu jsme se ubytovali, prohlédli
a vybrali jsme si workshopy. Následující dny jsme trávili hodně času ve svých workshopech, pracujíc na našich
vystoupeních a mluvením jinými jazyky. Za sebe mohu
říci, že to bylo báječné. S vystoupením si dal každý mnoho práce a stálo to za to. Poslední večer jsme si užili,
grilovalo a tancovalo se.
Je to úžasná příležitost mluvit cizím jazykem, potkat
nové přátele a podívat se do jiné země. Všichni byli doopravdy velice vstřícní, chápaví a pomáhali si navzájem.
Velice se těším na příští rok, až se tam vrátím.“

A jaké byly reakce našich studentů? Zde si jich přečtěte
alespoň pár:
Aneta Červená, studentka 1. ročníku
„21. srpna jsem odjela s budoucími i studujícími žáky
Střední odborné školy v Březnici do Německa do Flec-

Veronika Růzhová, studentka 1. ročníku
„Dalo mi to hodně zkušeností. Bylo skvělé mluvit celý
týden anglicky, nebo se alespoň o to snažit. A nejlepší na
tom bylo, že jsem se seznámila s novými lidmi, kteří byli
strašně fajn. Moc se mi tam líbilo a už se zase těším na
příští rok.“
Lucie Sedláčková, studentka 3. ročníku
„I když jsem byla usmlouvána, abych jela do Německa,
tak jsem opravdu nakonec ráda. Mohla jsem si vyzkoušet, jaké je to věnovat se sportu, který obdivuji. Což
byla zrovna akrobatika.
Jelikož nejsem zrovna
moc
sportovní
typ
a myslela jsem, že mi to
nepůjde a bude to v mém
podání katastrofální,
tak naopak to bylo dobré a pomohl mi v tom
kolektiv, který jsme tam
měli. Pobyt v Německu
byl tedy krásný, doufám
jen, že se ho zúčastním
i příští rok, kdy si budu
moci procvičit více angličtinu a poznám nové
úžasné a energické lidi,
kteří umí skvěle dělat
týmovou práci.“
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
Milí obyvatelé Březnice a okolí,
vážení farníci,
v minulém čísle Březnických novin jste
byli informováni o mém příchodu do
březnické farnosti. Dovolte mi tedy,
abych se vám představil.
Jmenuji se Mariusz Klimczuk. Narodil jsem se 14. 1.
1969 v Ełku (Polsko). V roce 1984 jsem ukončil osmiletou základní školu v Ełku a byl přijat na Ekonomické
čtyřleté liceum v tomtéž městě, kde jsem odmaturoval
v roce 1988 se specializací technik-ekonomista.
Ihned po maturitě, v roce 1988, jsem vstoupil do kněžského semináře v Krakowie, který jsem ukončil přijetím
jáhenského svěcení 13. 5. 1995 a obhajobou magisterské
práce a získal tak titul magistra teologie v oblasti biblistiky. Po jáhenském svěcení jsem 4 roky vyučoval náboženství na základní a střední škole. Kromě toho jsem
pečoval o ministranty, hlásal Boží Slovo, vedl pobožnosti, křtil, pohřbíval, chodil za nemocnými a připravoval
mládež na přijetí svátosti biřmování.
Dne 4. 8. 1999 jsem přijel do České republiky. Do doby
přijetí kněžského svěcení jsem působil jako jáhen ve
Volyni.

Dne 18. 9. baráčníci vyrazili do Mirovic
na mši, kam se kardinál Miroslav Vlk
vrátil po 50 letech.
Všichni ho srdečně přivítali a popřáli mu
hodně zdraví do dalších let působení.

P O Z V Á N KA N A V Ý S TAV U
V neděli dne 16. 10. 2016 bude
v 10.30 hodin
v kostele sv. Ignáce zahájena

výstava výtvarných prací
Jiřího Berana

SPIRITUÁLNÍ VARIACE (I – IX)
Za varhanního doprovodu Jaroslava Nekla
zazpívá Hana Beranová.

Kněžské svěcení jsem přijal z rukou otce biskupa
Antonína Lišky, CSsR dne 8. 4. 2000 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po kněžském svěcení
byly mým působištěm následující farnosti: Sušice, Petrovice u Sušice a Svojšice, Budětice a Rabí, Žihobce, Praha u Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně Praha – Vinohrady, Římskokatolická farnost
– Prelatura Český Krumlov, Kardašova Řečice, Pluhův
Žár, Dírná, Proboštství Jindřichův Hradec, Jarošov
nad Nežárkou a Nová Včelnice, Svéraz, Český Krumlov.
Od 14. srpna 2016 jsem byl ustanoven farním vikářem
Římskokatolických farností Březnice u Příbrami, Bubovice, Drahenice, Chraštice, Tochovice. Z Březnice dojíždím na svoje farnosti, kterými jsou Mirovice, Pohoří
a nově i Orlík nad Vltavou.
Doufám, že se nám bude dobře spolupracovat. Kontakty na mě, aktuality farnosti a kalendář akcí naleznete
na vývěsce kostela nebo na internetových stránkách farnosti: http://farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz
P. Mgr. Mariusz Klimczuk
farní vikář Římskokatolické farnosti Březnice
u Příbrami

Vážení rodiče!

Na LISTOPAD 2016 připravujeme
VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným
v období od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 31. 10. 2016.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz
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ve čtvrtek
2016 ve 12 hodin
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
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Děkujeme. Redakce BN
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BŘEZNICKÉ NOVINY také na www.breznice.cz
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO
Místní akční skupina Podbrdsko
(MAS) se v současné době intenzivně
připravuje na vyhlašování výzev
o dotace. Strategie MAS, která prochází od ledna 2016 hodnocením
na Ministerstvu pro místní rozvoj, by měla být schválena během října 2016. Poté ihned začneme vyhlašovat
jednotlivé výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV)
a z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Harmonogram výzev MAS Podbrdsko bude uveřejněn
po schválení strategie do konce roku 2016!!
Sledujte, prosím, aktuální informace v tisku a na webu
www.maspodbrdsko.cz.
V současné době se MAS Podbrdsko také podílí na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram. V rámci projektu nyní
finalizujeme Strategický rámec, kde budou uvedeny
priority v oblasti vzdělávání na území Příbramska. Dne
26. 9. 2016 jsme pořádali v Příbrami workshop k projednání priorit v území ORP Příbram se širokou veřejností.

Podbrdský farmářský a řemeslný trh
V překrásném prostředí na nádvoří Podbrdského muzea a na rožmitálském náměstí se v sobotu 24. 9. 2016
sešli šikovní a originální prodejci při Podbrdském farmářském a řemeslném trhu. Akci pořádala MAS Podbrdsko za podpory Celostátní sítě pro venkov. Za velikou
pomoc s organizací děkujeme všem partnerům - město
Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum, KIS Stře-

TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2016 ANEB
„S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÉPE“
Srdečně zveme všechny milovníky hezké české písničky na tradiční a přátelský 18. festival heligónkářů
„Třemšínská heligónka 2016“, který se koná v sobotu
29. října v Kulturním domě ve Hvožanech (okres Příbram), začátek v 16.00 hodin.
Chceme, aby toto plánované hudební setkání bylo opět
svátkem všech příznivců tohoto krásného lidového nástroje a dobré muziky. V programu Třemšínské heligónky vystoupí mnoho úžasných heligónkářů jednotlivců,
heligónkářských skupin, dalších šikovných muzikantů
a tradičně pořad okoření temperamentní vystoupení
Toulavé kapely Josefa Janouška. Pro diváky bude připravena soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře s názvem „Cena sympatie“. Všechny vstupenky jsou slosovatelné o báječné ceny, kterými jsou hudební nosiče CD
a DVD. Samozřejmostí této hudebně-zábavné kulturní
akce je tanec od začátku pořadu, jedinečná atmosféra
v sále, hodně dobré muziky a překvapení večera. Hvožanská hospoda zajistí kvalitní občerstvení, profesionální servis a pivo jako křen.
Podrobné informace a fotografie z minulých ročníků
jsou zveřejněné na internetových stránkách heligónkářské ligy www.umuzikantu.cz .
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu je zajištěný na pokladně OÚ ve Hvožanech, rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Na přátelské setkání s hezkou českou písničkou
ve Hvož anech se těší všichni pořadatelé a účinkující.

dočeského kraje, Zemědělský svaz ČR, Rodinné centrum
Pampeliška Březnice a Mateřské centrum Rozmarýnek
z Rožmitálu. Mohli jsme zde nejen vidět, ale i zakoupit,
zajímavé ručně dělané výrobky, ochutnat kvalitní jídla
a pití z domácí výroby. Dětem byl připraven velice oblíbený skákací hrad, různé dílničky a „poznávačky“ z přírodních zdrojů. Tento den při poslechu hudby „Robert
Jíša BAND“ byl příjemně využit k nakupování, odpočinku a hrám. Těšíme se zase za rok na viděnou.

Seminář Pozemkové úpravy
Neváhejte a přihlaste se na seminář v úterý 1. 11. 2016
Jaké bude téma?
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov pro vás připravuje zajímavé
informace na téma: Příprava, realizace a přínos
pozemkových úprav pro obce i krajinu. Chybět nebude ani téma: Jak napomáhají pozemkové úpravy
rozvoji celého správního území obce a dotýkají se
tím samotných obcí.
Ptáte se kde?
Centrum volnočasových aktivit - Knihovna
Dr. E. Bořického v Milíně, ul. 11. května 385
Kdy? 1. 11. 2016 od 15:00 hodin
Kam se přihlásit?
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz nebo na
telefonu 725 912 006
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 7. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO 1.B třídy
skupiny E
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 9. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO 1.B třídy
skupiny E

SK Březnice 1918

SK Březnice 1918

SK Chlumec

TJ Spartak Rožmitál

Sobota 8. 10. 2016 od 16 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP dorost
sobota 8. 10. 10.15 h.
OP st. žáci
sobota 8. 10. 13.30 h.
starší a mladší přípravka
OP mladší přípravka
pátek 14. 10. 17.00 h.

Rožmitál – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Milín
– mají o víkendu 8. – 9. 10. volný los
Rožmitál – SK Březnice 1918

Víkend 15. - 16. 10. 2016
OP dorost
neděle 16. 10. 10.15
OP st. žáci
neděle 16. 10. 13.30
I.B třída sk. E
neděle 16. 10. 16.00
OP starší přípravka o

h. Dal. Dušniky – SK Březnice 1918
h. Rožmitál – SK Březnice 1918
h. Dal. Dušniky – SK Březnice 1918
víkendu 15. – 16. 10. volný los
Přijte povzbudit naše fotbalisty

SPORTOVNÍ
KLUB
na stadionu
stále v provozu
adresa:

Sadová 513, 262 72 Březnice
SK Březnice 1918, z.s. Vás zve na příjemné
posezení v areálu městského stadionu.
Na čepu pivo HEROLD,
drobné občerstvení pro děti i dospělé
zajištěno
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO zavřeno,
ÚT 16 - 20 hod., ST 16 - 22 hod.,
ČT 16 - 20 hod., PÁ 16 - 24 hod.,
SO 16 - 24 hod., NE 16 - 20 hod.
Rezervaci akcí (drobné oslavy, srazy atd.),
cca 40 míst,
lze domluvit na tel. 737 953 040
od 10. září je možné sledovat fotbalové přenosy
Anglické Premier League a Španělské La Ligy

Sobota 22. 10. 2016 od 15.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP mladší přípravka
sobota 22. 10. 10.30
OP st. žáci
sobota 22. 10. 12.30
OP starší přípravka
neděle 23. 10. 13.15
OP dorost
neděle 23. 10. 10.15

h. SK Březnice 1918 – Bohutín
h. SK Březnice 1918 – Bohutín
h. SK Březnice 1918 – Bohutín
h. Pičín – SK Březnice 1918

Víkend 29. - 30. 10. 2016
OP st. žáci
sobota 29. 10. 10.15 h. Pičín – SK Březnice 1918
I.B třída sk. E
sobota 29. 10. 14.30 h. Loděnice – SK Březnice 1918
OP dorost
neděle 30. 10. 10.15 h. SK Březnice 1918 – Dolní Hbity
OP starší přípravka
neděle 30. 10. 12.15 h. Spartak Pb – SK Březnice 1918
OP mladší přípravka o víkendu 29. – 30. 10. volný los
Přijte povzbudit naše fotbalisty

TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.
Rozvoj sportovních a pohybových aktivit
dětí a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitality Březnice z.s. ve spolupráci
s Tenisovou školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný
projekt pro rok 2016/2017 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen
pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 14 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: 27. 10. 2016 – 30. 3. 2017
Termín: každý čtvrtek 14.30 – 15.30 (děti 4 – 8 let)
15.30 – 16.30 (děti 9 – 14 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 čistou obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality Březnice z.s., Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého
tenisového svazu a města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality
Březnice z.s.
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TENISOVÉ NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.
S novým školním rokem se pomalu blíží konec letní tenisové
sezóny, která byla v březnickém tenisovém klubu TC Vitality
velmi pestrá na různé tenisové a sportovní akce. V jarních měsících (květen a červen) reprezentovalo klub a město Březnici
celkem 9 závodních družstev všech věkových kategorií. Drtivá
většina hráčů a hráček, kteří hájili "barvy" našeho v klubu
v soutěžích družstev, jsou našimi odchovanci, a proto nás velmi
těší, že 5 družstev se umístilo ve svých soutěžních třídách
do 3. místa. Družstvo starších žáků, ve složení Tomáš Gjašík,
David Hybrant, Adam Veselý, Samuel Procházka, Filip Kohn,
Jan Kasík, Tomáš Trčka, Natálie Veselá, Pavlína Švejdová,
Anna Smíšková a Kateřina Homolová, postoupilo do vyšší soutěže (1. třídy). Velkou radost nám udělali také malí minitenisté, ve složení Nela Šináglová, Aneta Janouchová, Ella Smíšková a Justýna Kozáková, kteří se probojovali, z celkového počtu
24 družstev z celého středočeského kraje, mezi 8 nejlepších
družstev. Také v mládežnických turnajích jednotlivců dosáhli
někteří naši hráči a hráčky několika cenných úspěchů. Mezi nejúspěšnější a nejaktivnější zde patřili Anna Smíšková, Petra
Šoffrová, Laura Spendra, Nela Hanzlíčková, Veronika Poláková,
Sára Tešková, Nela Šináglová, Karel Tetaur, Petr Stichenwirth,
David Hybrant a Tomáš Gjašík.
Jako každé letní prázdniny, tak i letos, bylo celé léto v TC
Vitality Březnice z.s. "rušno". Proběhlo zde mnoho mládežnických tenisových turnajů a velký zájem byl o různé tenisové
a sportovní kempy (tenis, fotbal, zumba, aerobic, aj.). Komplexnost našeho areálu, včetně ubytovacích kapacit, láká stále více
zájemců o pořádání sportovních kempů a to nejen z Česka, ale
i ze zahraničí. Z těchto důvodů bychom chtěli od příštího roku
v našem areálu otevřít JIRI VESELY TENNIS ACADEMY,
která by nabízela tenisovou přípravu zájemcům ze zahraničí
a současně by umožnila i společné tréninky s českými dětmi.

Členská základna v našem tenisovém klubu každoročně pravidelně roste. V současnosti má klub cca 180 aktivních členů,
což se projevuje ve stále větším zájmu o pravidelný a kvalifikovaný trénink v TENISOVÉ ŠKOLE JIŘÍHO VESELÉHO,
která dlouhodobě s klubem spolupracuje.
V pondělí 3. 10. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. se bude
konat tradiční podzimní nábor dětí a mládeže do tenisové školy. Náboru se mohou zúčastnit i dospělí zájemci
o pravidelný tenisový trénink. Každý účastník náboru obdrží
plakát českého daviscupového reprezentanta a odchovance našeho klubu Jiřího Veselého s vlastnoručním podpisem. Více informací najdete na www.tenisova-skola.cz.
V podzimních měsících (přelom listopadu a prosince) se bude
v našem klubu konat AUTOGRAMIÁDA S ČESKÝM DAVISCUPOVÝM REPREZENTANTEM JIŘÍM VESELÝM,
odchovancem našeho klubu. Součástí této akce bude i besídka
s Jirkou o životě profesionálního tenisty a možnost pro děti
zahrát si s ním několik úderů přímo na tenisovém hřišti.
Přesný termín autogramiády bude zveřejněn v regionálním
tisku a na www.tenisova-skola.cz v průběhu měsíce listopadu.
Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s., manažer klubu

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Počepický pohár

Lipno dětem, aneb den se složkami IZS

V neděli 28. srpna se náš tým účastnil závodů v Počepicích.
Tyto závody jsou první, kde jsme startovali s vlastním strojem,
který máme díky městu Březnice. S novým par ákem si náš
kolektiv sedl na první notu. Výsledek se dostavil hned při prvním útoku, kde si tým střihl osobáček s časem 19,46. S tímto
časem, který stačil na páté místo, postoupil náš tým do play
off. Ve čtvrtfinále play off byl naším soupeřem KMH Petrovice
a to byla velká výzva! Bohužel, přes malé zaváhání, Petrovice
nad naším týmem vítězí a my bereme šesté místo. Naše dobrá
nálada ale neupadla. Prohrát s tak silným týmem není hanba a
pro nás velká zkušenost!

Sobota 10. září patřila na Lipně dětem a nejen jim. Konal se
zde den se složkami IZS. Za krásného slunného počasí jsme
v ranních hodinách dorazili, společně s mladými hasiči ze Zalužan, do Lipna nad Vltavou a po vlastních se přesunuli na vrchol
Kramolína, kde se vše odehrávalo. Jako první děti navštívily
stánek Českého červeného kříže a poté dopravní policii, kde si
mohly testem ověřit své znalosti dopravního provozu. Dále následovala horská služba, hasiči, policie, záchranka, armáda aj.
Děti mohly vidět zadržení pachatele policejním psem nebo imitovanou záchranu člověka v bezvědomí. Na trenažéru si mohly
vyzkoušet jaký je to pocit přetočit se s autem na střechu a mnoho dalšího. Vše bylo perfektně připravené a každou půl hodinu
se konala nějaká ukázka. Ukázek bylo tolik, že jsme náš program, který měl začít výstupem na stezku v korunách stromů
a návštěvou pohádkového lesa museli bohužel omezit. Vystoupali jsme pouze na stezku odkud jsme si vychutnali nádherný
výhled na Lipno z výšky 941 m n.m.
Svatopluk Koňas

Pohár starosty obce Hudčice
V sobotu 3. září vyrazil náš kolektiv do sousední obce Hudčice,
aby změřil síly s ostatními soupeři z okolí. Tentokrát nám štěstí
přálo a podařilo se složit oba dva týmy tj. starší družstvo a mladší družstvo. Starší družstvo vybojovalo třetí místo a mladší družstvo páté. Nesmíme však opomenout, že mladší družstvo bylo
složené na poslední chvíli a mělo za sebou pouze jeden trénink.

Vrchol stezky vkorunách stromů
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Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

- služba 24 hod., 7 dní v týdnu vč. svátků
- zajiš ujeme veškeré pohřební služby
- dlouholeté zkušenosti, minimální režie
Tel.

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082

Nemáte čas chodit do banky
a nebo se nevyznáte v podmínkách
a možnostech, kde výhodněji hypotéku
získat? Zcela bezplatný servis.

Hypotéka na bydlení – Zajímavý úrok na koupi
bytu, koupi RD, výstavbu.
Refinancování – Končí Vám fixace až za 2 roky?
Zajistěte si sazbu již dnes.
Konsolidace půjček – Sloučení půjček = snížení
splátky i úrokové sazby
Telefon: 702

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PALIVA BŘEZNICE s. r. o.

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.

094 210

Email: info@hypohelps.cz
www.hypohelps.cz

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

PŘIJME
PRACOVNÍKY

ROZVOZ I V SOBOTU.

na domácí práci

INFORMACE A OBJEDNÁVKY

(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)

NA TEL. 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

INFORMACE osobně
nebo na tel. 607 049 998
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

777 336 705

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří slepiček 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

19. října 2016

BŘEZNICE – u autobusového nádraží
v 18 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena dle poptávky
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PLACENÁ INZERCE

10/2016

PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

350 Kč
399 Kč
350 Kč
+ závaží
399 Kč
+ závaží
450 Kč

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

VIXEN
KADEŘNICTVÍ
Petra Straková
BUDOVA
VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
BŘEZNICE

Nová n a
ov
provoz

tel. 736 750 904
út, pá 8.00 – 14.00 st, čt 12.00 – 19.00 hod.

10/2016
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PLACENÁ INZERCE

10/2016

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
- kompletní zemní a výkopové práce - pomocí všech typů
rypadel (otočná kolová, pásová a rypadlo nakladače)
- zřízení zpevněných ploch
- odvodnění drenáže, oprava meliorací
- bourací práce, demolice

NOVĚ:
- zemní a výkopové práce pomocí minirypadla
Kubota KX-101 (3,5 t) + příslušenství
• naklápěcí hlava
• bagrové lžíce 30, 40, 50, 60 a 80 cm
• svahovací lžíce 100 a 140 cm
• vrtací nástavba na sloupky oplocení atd.
o 15, 20, 30, 40, 50, 60 a 75 cm
• hutnící deska (umožňuje hutnění i svahu)
• bourací kladivo

- kontejnerová služba
• odvoz a likvidace bioodpadu, stavebního odpadu atd.
(kontejnery od 2 do 31 m3)

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394

10/2016

PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■
■

K O U P Í M E jednogenerační rodinný dům se
zahradou v Březnici, okr. Příbram.
Nabídky zasílejte na e-mail: plackin@seznam.cz nebo
volejte 732 855 178.
PRODÁM byt 1+kk 34 m2 + balkón v Březnici.
Tel. 606 684 883.
3 0 0 0 K č měsíčně k důchodu nabízím řidiči
nebo řidičce skupiny B. Tel. 602 124 563.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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TRUHLÁŘSTVÍ Ing. Wallenfels Ivan
H l e d á samostatného truhláře do rozvíjející se
firmy s působností po ČR i v zahraničí
s atraktivním výrobním sortimentem.
NABÍZÍME:
- nadstandartní platové ohodnocení
- flexibilní pracovní dobu
- přátelské pracovní prostředí
POŽADUJEME:
úplnou samostatnost, manuální zručnost, praxi
KONTAKT:
Ing. Wallenfels Ivan, Zadní Poříčí 10, tel. 607 236 390,
e-mail: Wallenfels@seznam.cz

Paní Dagmar Němcová, ředitelka Domova Březnice,
poskytovatel sociálních služeb v y h l a š u j e
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Všeobecná sestra - pozice vedoucí zdravotního
úseku a úseku sociálních služeb
Požadavky pro výkon práce:
- střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání oboru všeobecná
sestra a získané osvědčení dle § 66 až 69 zákona č. 96/2004 k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
- dlouhodobá zdravotní způsobilost č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(kategorie fyzické zátěže č. 2)
- praxe v pobytovém sociálním zařízení vítána
- zkušenosti s vedením týmu
Nástup možný od 1. 12. 2016.
Své nabídky včetně životopisu a přehledu dosavadního zaměstnání
je nutno doručit nejpozději do 15. 10. 2016 na adresu:
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb, Sadová 618,
262 72 Březnice nebo e-mail: reditelka@domovbreznice.cz

BAŽANTNICE
Simínský mlýn - Martinice
H L E D Á B R I G Á D N Í KY
na listopad a prosinec
Jedná se o nenáročnou práci
pro muže i ženy, studenty,
aktivní důchodce
Více info na tel. 774 133 885
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KINO BŘEZNICE

ŘÍJEN 2016

2. 10. neděle v 18.00 hodin

žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, a už v podobě materiálních výhod,
či dokonce vidiny milostného poměru. Děj
strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle
lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka, Zuzana Konečná, Ondřej Malý, Attila Mokos, Éva Bandor,
Richard Labuda a další

NEONOVÝ BÝK
Drama, Brazílie, 2015, české titulky
Pohledný kovboj Iremar, tanečnice Galega a
její dcera žijí v divokém a smyslném světě brazilského rodea. Domovem provizorní rodiny je
náklaák, ve kterém převážejí býky na další
štace. Životy lidí a zvířat se na brazilském venkově prolínají ve směsi vášně a naděje.
Režie: Gabriel Mascaro
Hrají: Juliano Cazarré, Maeve Jinkings,
Vinícius de Oliveira, Josinaldo Alves a další
Vstupné 50 Kč



101 minut



Přístupno od 18 let

Vstupné 30 Kč



ZÁMEK Březnice

102 minut



Přístupno

19. 10. středa v 18.00 hodin

5. 10. středa v 18.00 hodin

UČITELKA

VZKAZ V LÁHVI

Drama, Česko, Slovensko, 2016, české znění

Kriminální thriller, Dánsko, 2015, české tit.
Po osmi letech strávených v moři doputuje
tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q. Detektivové jsou vtaženi do
temného případu vraždícího psychopata,
sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.
Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pal Sverre
Hagen, Jacob Lohmann, Amanda Collin a další
Vstupné 55 Kč



112 minut



Přístupno od 12 let

9. 10. neděle v 18.00 hodin

BROOKLYN
Romantické drama, Irsko, Velká Británie,
2015, české titulky
Mladá irská dívka cestuje v roce 1950 za prací
do New Yorku. Ocitá se v cizím světě a připadá
si jako ve vyhnanství. Život se jí změní poté,
co se seznámí s pohledným italským dělníkem.
Režie: John Crowley
Hrají: Saoirse Ronan, Brid Brennan, Fiona
Glascott, Eileen O'Higgins, Peter Campion,
Eva Birthistle a další
Vstupné 50 Kč



111 minut



Přístupno od 12 let

12. 10. středa v 18.00 hodin

KUNG FU PANDA 3
Animovaná komedie, USA, 2016, české znění
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií
na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo
jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu
i do šířky urostlý panda Po.
Režie: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Vstupné 40 Kč



94 minut



Přístupno

Vstupné 40 Kč



102 minut



Přístupno

23. 10. neděle v 18.00 hodin

DALEKO OD HLUČÍCÍHO
DAVU
Historické romantické drama, USA, Velká
Británie, 2015, české titulky
Viktoriánská Anglie druhé poloviny 19. století. Hlavní hrdinka se v okamžiku, kdy po
svém strýci zdědí usedlost v panství Wessex,
promění z obyčejné venkovské dívky v nezávislou a cílevědomou statkářku.
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Mark Wingett, Tom Sturridge, Juno
Temple a další
Vstupné 55 Kč



119 minut



Přístupno od 12 let

26. 10. Klubová středa v 18 hodin

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
Komediální fantasy, Ma arsko, 2015, české
titulky
Život Lízy se změní v okamžiku, když se na
své třicáté narozeniny rozhodne, že najde
životní lásku. Její obdivovatelé však umírají
při kuriózních nehodách. Líza, jejímž jediným přítelem je duch japonského popového
zpěváka, dojde k závěru, že je prokletá...
Režie: Károly Ujj Mészáros
Hrají: Mónika Balsai, Piroska Molnár, Mariann Kocsis, Andrea Balázs, Ági Gubíková
a další
Vstupné 40 Kč



98 minut



Přístupno od 12 let

30. 10. neděle v 18.00 hodin

16. 10. neděle v 18.00 hodin

MALÝ PRINC

VLK Z KRÁLOVSKÝCH
VINOHRAD

Animovaný rodinný film, Francie, 2015,
české znění
Těšit se můžete na příběh neposedné a zvědavé holčičky, která žije ve světě dospělých,
na příběh excentrického a šprýmařského letce, který vlastně nikdy pořádně nevyrostl
a na příběh Malého prince, který je svede dohromady do krásného dobrodružství.
Režie: Mark Osborne

Dramatická komedie, Česko, 2016, české znění
Poslední snímek Jana Němce volně vychází
z jeho povídkové knihy Nepodávej ruku číšníkovi. Jeho slibnou kariéru ovlivnilo několik historických událostí, které měly zásadní
vliv na jeho životní dráhu.
Režie: Jan Němec
Hrají: Jiří Mádl, Lucia Gajdošík, David
Bowles, Táňa Pauhofová, Jiří Bartoška,
Martin Pechlát, Karel Roden a další
Vstupné 50 Kč



75 minut  Přístupno od 12 let

19. 10. středa ve 13.30 hodin
odpolední představení pro širokou veřejnost

UČITELKA
Drama, Česko, Slovensko, 2016, české znění
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých

Vstupné 40 Kč



10/2016

KULTURA

106 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
5. 10. 2016 středa v 9.00 hodin
ANIMÁČKY 1
Připravujeme: Samba, Rodinné štěstí,
Dvojníci 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 program
ŘÍJEN 2016
Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí od 9.00
do 12.00, od 13.00 do 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude otevřena od 1. 10.
do 31. 10. pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hodin.

VÝSTAVA:
říjen, výstavní bašta 9.00 – 16.00 hod.

Bejvávalo v Březnici
výstava fotografií K. Bezděky – Březnice zmizelá…
v říjnu - poslední příležitost zhlédnout jedinečnou
výstavu: „František Josef I. – Mým národům“
výstava přibližující více než 60leté období panování
rakouského císaře Františka Josefa I., na kterou navazuje výstava zachycující období světové války 1914 –
1918, jak v historickém kontextu, tak ve vztahu k tehdejším držitelům březnického zámku - rodině Palffyů
z Erdödu a městu Březnice, výstavu doplňují dva komentované obrazové úvodníky
KONCERT:
v sobotu 8. října, hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

ČESKÉ TRIO – koncert BHV
M. Langer – klavír, M. Petráš – violoncello,
D. Vlachová – housle
Připravujeme:
v pátek 4. listopadu, hudební sál od 19.00 hod.

DŽEZVICA – koncert BHV
koncert balkánské hudby
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE
1. 10. Taneční kurz
KD – 14.00 hod.
1. 10. Koncert BHV
Reprezentační sál MěÚ
19.00 hod.
6. 10. Beseda s Dr. Mgr. Věrou
Kubovou o KARLU IV.
Městská knihovna  16.30 hod.
9. 10. Odpoledne s hudbou
Vinárna  15.00 hod.
11. 10. Schůze MO STP
KD  14.30 hod.
11. 10. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hod.
14. 10. ATMO music
KD  20.00 hod.
15. 10. Taneční kurz
KD  14.00 hod.
22. 10. Taneční kurz - prodloužená
KD  14.00 hod.
22. 10. Kačeři  KD  20.30 hod.
28. 10. Divadlo Petrovice
KD  18.00 hod.
29. 10. Taneční kurz
KD  14.00 hod.
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