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Vážení spoluobčané,
k velké nelibosti žáků a studentů jsou letošní prázdniny již minulostí. Také velká většina dospělých má svoji dovolenou za sebou a vše se pomalu vrací do zajetých kolejí. Přeji všem žákům a studentům v novém školním roce hodně úspěchů, aby se ve svých školách a třídách cítili dobře a spokojeně. 42 prvňáčkům březnické základní školy
přeji, a se jim jejich nová role žáka líbí a škola a jim splní všechna očekávání, která od ní měli. Pedagogům bych
rád popřál mnoho trpělivosti, optimismu a každodenní radosti ze svých svěřenců.
V minulém čísle Březnických novin jsem vás informoval o probíhajících investičních akcích v našem městě. Mohu
konstatovat, že byl dokončen chodník v ulici Drahenická a oprava střechy na čp. 662 v Lokšanech. Ne všechny
termíny prací se nám však daří dodržet. Na průtahu městem komunikace I/19 jsou práce ve skluzu cca 14 dní, kdy
9 dní vzniklo již na druhé etapě v důsledku pozdního přeložení telekomunikačních kabelů. Také na další, již třetí
etapě, vznikly nepředpokládané stavební práce v důsledku nízké únosnosti terénu. Projekt předpokládal odtěžení
dlažebních kostek, následné přehutnění pláně, na které bude vytvořena nová vozovka, tedy oproti předchozím etapám, nebude odtěženo podloží do hloubky cca 1 m. Terén ale ani v tomto úseku nemá požadovanou nosnost a je tedy
odtěžení a následná sanace nutná. Kromě časové náročnosti je zde i velký nárůst investičních prostředků. Související práce, sítě ve vlastnictví města a chodníky probíhají dle možností pokračující stavby. Přes zmíněné obtíže trvá
zatím investor průtahu městem, ŘSD, na dodržení původního harmonogramu ukončení prací. Rozsah této akce, související objízdné trasy a omezení nám všem způsobují každodenní nepohodlí. Chtěl bych vám v této souvislosti všem
poděkovat za pochopení, toleranci a popřát hezký zbytek léta.
Petr Procházka, starosta

TRADIČNÍ POUŤ
Tradice poutí a lidových slavností sahá až do středověku, kdy
byla pou příležitostí pro setkání řemeslníků ze širokého kraje
a pro prosté obyvatele skýtala možnost zakoupit si neobvyklého
zboží. Barevné atrakce, střelnice a stánky opět po roce nabídla
také březnická pou, která vyvrcholila v neděli 31. července.
Do města nalákala nejen březnické obyvatele, ale také milovníky tohoto veselí z okolí.

P. Metoděj Zdeněk Kozubík, OPraem. a pan Stanislav Mottl

V letošním roce se na pouti objevily nové atrakce
Červencová Poutní mše svatá se konala v sobotu 23. července
v kapli sv. Máří Magdaleny v Dobré Vodě. Sloužil ji P. Metoděj
Zdeněk Kozubík, OPraem. Kaple byla postavena v roce 1642
a stojí nad silnými vodními prameny, které daly obci nejen název, ale také podnět pro vznik dnes již neexistujících lázní.
Velké poděkování patří panu Stanislavu Mottlovi, který se
o kapli řadu let vzorně stará.

Interiér kaple sv. Máří Magdaleny
Petra Bartoníčková
Foto: František Slaník, odbor kultury
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Z MĚSTA

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 z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 17. 5.
2016 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2016.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. a) závěrečný účet města Březnice za rok 2015 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2015 bez výhrad
b) hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok
2015.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. a) účetní závěrku města Březnice za rok 2015
b) účetní závěrku příspěvkových organizací města Březnice
za rok 2015.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Ukončení smlouvy o revolvingovém úvěru č. 12001/15/LCD
ze dne 26. 11. 2015 a pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení platnosti smlouvy č. UP/12001/15/LCD.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka). Návrh byl přijat.
4. Úvěr u České spořitelny, a.s. v celkové výši 8.000.000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka), nehlasoval 1 (Chochola)
Návrh byl přijat.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
121.925,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace skateparkového hřiště
Březnice“ ve výši 2.681.962,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Rozpočtové opatření č. 3-2016 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. Koupi pozemků p.p.č. 959/25, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 904 m2 a p.p.č. 959/26, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m 2 v k.ú. a obci Březnice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Střední Čechy, Praha ve výběrovém řízení a následné aukci čís. SPB/010/2016 za cenu 400.400,- Kč.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

konaného dne 21. 6. 2016

9. Způsob prodeje části pozemku p.č. 629 s provozní budovou,
skladem, šatnou, kolnou, technickou budovou, s venkovními
úpravami, v k.ú. a obci Březnice obálkovou metodou dle přílohy č. 1, kde jsou uvedeny podmínky prodeje.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. V souladu s §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 352/124 o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11. V souladu s §85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 105/1 o výměře cca 44 m2 za cenu 475,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice, manželům V. a A. Ch., Příbram. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 27. 5. 2016 do 13. 6. 2016. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘIJÍMÁ:
1. Dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Jedná se o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
na akci „Oprava svatého Františka“ v Dobré Vodě ve výši
108.053,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODKLÁDÁ:
1. Projednání žádosti o slevu z kupní ceny za pozemek
p.č. 1055/48 v k.ú. a obci Březnice do doby účinnosti novely
zákona č. 334/1992 Sb. nebo schválení změny 2. stupně
ochranného pásma vodního zdroje v lokalitě „U Blatenky“.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. V souladu s §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 2177/2 o výměře 209 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 2 (Hašek, Nepivoda)
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Fiřtíková Marie v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby všechny své nedoplatky neprodleně uhradili. Místní poplatky na letošní rok
jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. Poplatek za komunální odpad na rok 2016 je ve výši 450 Kč na osobu, psi jsou
ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Města
Březnice, Blatenská č. p. 53 (budova bývalého FÚ Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
pátek
10.00 – 12.00 hodin.

Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru
Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny,
aby bylo možné identifikovat platbu.
Dále vyzýváme poplatníky, aby si řádně označili schránky.
V případě, že někdo bydlí na jiné adrese, než která je v registru
obyvatel žádáme, aby se dostavil na Městský úřad Březnice,
finanční odbor a nahlásil korespondenční adresu.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

PARKOVACÍ PRŮKAZY NA NÁMĚSTÍ
Připomínáme, že 31. 8. 2016 vypršela platnost parkovacích průkazů na Náměstí pro rok 2015 - 2016 (žlutá barva).
Nové parkovací průkazy s platností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 si můžete zakoupit na pokladně města Březnice,
budova bývalého Finančního úřadu (Blatenská ulice č.p. 53). Ceny zůstaly stejné jako v předchozím období – od 200
do 500 Kč za 1 vozidlo. Také si můžete zakoupit parkovací průkaz na období 2 měsíce od data vystavení za cenu 100 Kč.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 7. září 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.

P Ř I P O M Í N Á M E 60. VÝROČÍ
OD ZALOŽENÍ ORGANIZACE
Dne 27. srpna 1956 byla založena Základní organizace
invalidů v Březnici. Další v příštích BN.

PŘIPRAVUJEME
Dne 10. 9. 2016 (so) – poprvé se společně pojedeme podívat
do Berouna na tradiční „Hrnčířský trh“. Odjezd z Březnice: KOVO v 9.00, autobusové nádraží Březnice v 9.15 hodin.
Cena zájezdu 80 a 100 Kč. Předpokládaný návrat kolem 17.00
hodiny.
Dne 15. 9. 2016 (čt) – pojede naše organizace na celodenní
výlet na jih, a to do Hartmanic. V programu je zařazena návštěva Dobré Vody, Adlerova muzea, hartmanické synagogy, další
dle časových možností - (Sušice – betlém). Odjezd: 7.45 KOVO,
8.00 autobusové nádraží Březnice. Cena zájezdu na osobu 250
a 280 Kč. Návrat do 18.00 hodin. Oběd zajištěn.
Dne 21. 9. 2016 (st) Vás všechny zveme do kinokavárny na
obnovená středeční filmová promítání. Začátek ve 13.30 hodin,
cena je 30 Kč. Začínáme filmem: Rodina je základ státu.
Nový český film Roberta Sedláčka je rodinným dramatem
o partnerském soužití v dravém kapitalismu. Nepříliš známé
herecké obsazení – Igor Chmela, Eva Vrbková, Simona Babčáková, Jan Fišar a další. Délka 106 minut.
Prosíme členy, aby se včas přihlašovali na připravované akce,
nejlépe týden předem.
Své případné dotazy a rezervace u kulturní referentky paní
Feitové v lékárně osobně nebo na tel. č.: 318 682 050 lékárna,
721 603 455, večer na čísle 318 682 483.

JAK ŽÁDAT o invalidní důchod (pokračování)
4. Rozhodnutí o invalidním důchodu, stupně invalidity
Na základě žádosti o invalidní důchod a výše popsaného procesu
posuzování invalidity vydá ČSSZ rozhodnutí ve věci nároku
a výše invalidního důchodu (tj. přiznání, změnu, odejmutí) a
v písemné formě ho zašle občanovi. Podat opravný prostředek
proti němu je možné do 30 dnů ode dne doručení (více bod 5.).
4.1. Stupně invalidity
ČSSZ stanovuje stupeň invalidity a míru poklesu pracovní
schopnosti po zhodnocení všech doložených a zjištěných skuteč-

ZLATÁ SVATBA
Dne 18. 6. 2016 oslavili na radnici v Březnici
výročí zlaté svatby
(50 let společného manželského života):

Jana a Miloslav Koňasovi, Počaply
Ve slavnostních prostorách reprezentačního sálu
si spolu se svou rodinou zavzpomínali na radosti
i starosti, které jim život v průběhu padesátiletého
manželského soužití přinesl.
Jejich nejbližší jim poděkovali za rodičovskou
starostlivost, lásku, lidskou moudrost a životní zkušenosti.
K přání všeho dobrého, zdraví a rodinné pohody
se připojuje i město Březnice.

ností, postupuje při tom vždy v souladu se zákonem. Invalidita
a její uznaný stupeň nemusí být trvalé. Obecně lze říci, že zdravotní a funkční postižení se může měnit. Bu může narůstat
jeho negativní dopad na schopnost občana pracovat a jeho pracovní schopnost se tak může snižovat a stupeň invalidity zvyšovat. Nebo se naopak zdravotní stav občana vlivem léčby může
zlepšit, což má příznivý dopad na jeho schopnost pracovat.
V takových případech může dojít k obnovení pracovní schopnosti a jejího rozsahu, následně i ke snížení stupně invalidity.
Stupně invalidity při poklesu pracovní schopnosti občana:
• Invalidita prvního stupně – pokles nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%,
• Invalidita druhého stupně – pokles nejméně o 50%, avšak
nejvíce o 69%,
• Invalidita třetího stupně – pokles nejméně o 70%.
5. Nesouhlas s rozhodnutím, námitky, žaloba
5.1. Možnost podání námitek
Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ o invalidním důchodu, může proti němu písemně podat opravný prostředek.
Řádným opravným prostředkem jsou v tomto případě tzv. námitky, uplatněné do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Námitky musí obsahovat náležitosti podle správního řádu, je
možné je zaslat či odevzdat na kterékoliv OSSZ nebo přímo na
Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
Po obdržení rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu se v rámci
řízení o námitkách občan může domáhat i přezkoumání zdravotního stavu.
O námitkách ČSSZ rozhoduje ve lhůtách podle správního řádu,
tj. do 30 – 60 dnů podle složitosti případu. Lhůta pro vydání
rozhodnutí začíná plynout dnem doručení námitek na ČSSZ.
Pokud je k rozhodnutí o námitkách nutné další posouzení zdravotního stavu občana, prodlužuje se lhůta pro rozhodnutí o 60
dnů. Lhůta se prodlužuje rovněž o dobu probíhajícího šetření.
Důležité je, že se na řízení o námitkách nemohou podílet (ani
v něm rozhodovat) osoby, které se již účastnili řízení o vydání
rozhodnutí občanem napadeného.
5.2. Možnost podání žaloby
Teprve po absolvování námitkového řízení a v případě nesouhlasu s jeho výsledkem je možné podat žalobu. Pokud tedy občan
nesouhlasí ani s rozhodnutím, které bylo vydáno v námitkovém
řízení, může podat soudní žalobu. Pro účely soudního řízení
posudek vypracovává posudková komise MPSV (PK MPSV).
Poznámka: Informace jsou zjednodušené. Jejich plné znění je uvedeno v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a ve vyhlášce.359/2009 Sb., o posuzování invalidity, a zákoně č.582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych se krátce zmínit o pečovatelské službě, která již
mnoho let poskytuje sociální služby v našem městě.
Pečovatelská služba města Březnice je terénní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků pečovatelské služby na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, za úhradu dle
platného ceníku schváleného Radou města Březnice. Při poskytování všech úkonů pečovatelské služby jsou dodržovány zásady pečovatelské služby, obsažené v etickém kodexu zaměstnanců pečovatelské služby. Poskytovatelem pečovatelské služby
je město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice. Maximální
kapacita pečovatelské služby je 95 klientů.
Posláním pečovatelské služby Březnice je poskytnout služby
v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Služby poskytujeme ve městě Březnice a jiných částech
obce (Přední a Zadní Poříčí, Martinice, Bor, Dobrá Voda).
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi, senioři.
Cílem pečovatelské služby Březnice je podpora klienta udržet
si co nejdéle soběstačnost a samostatnost, spolupracovat s rodinou klienta, umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném
prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými známými, zkvalitňovat služby ze strany pracovníků, spolupracovat s úřady
a organizacemi k zajištění či zlepšení situace klienta.

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, fakultativní služby.
Zásady pečovatelské služby:
rovnost přístupu bez diskriminace, dodržování práv klientů,
zachování lidské důstojnosti, nezávislost a autonomie klientů,
respektování potřeb a volby klientů, bezpečnost a odbornost
poskytovaných služeb, individualizace podpory, flexibilita, diskrétnost.
Pečovatelská služba Březnice je registrovaná sociální služba,
která je zařazena do sítě sociálních služeb. Podmínkou pro
zařazení je dodržování zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Specifikem této služby je schopnost zajistit všechny
základní činnosti a úkony. Velkou změnou v poskytování pečovatelské služby je, že poskytování samostatné jedné základní
činnosti – dovoz obědů, bez další individuální práce s klientem
nenaplňuje účel zákona o sociální službě. Nedodržování této
změny by vedlo ke zrušení registrace. Z toho vyplývá, že pečovatelská služba bude poskytovat tento úkon pouze v návaznosti s jinou službou. Pečovatelská služba také poskytuje fakultativní služby, ale dle změn v zákoně o sociálních službách je
může poskytovat pouze v návaznosti na jinou základní činnost
či úkon, který je stanovený vyhláškou č. 505/2006 Sb. Jako
samostatnou činnost tyto služby nelze poskytovat.
Ceník úhrad za pečovatelskou službu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
80 Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
80 Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
80 Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
80 Kč/hod.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy nehty
80 Kč/hod.
3. pomoc při použití WC
80 Kč/hod.
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poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
2. dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
10 Kč/denně
– dvojice
12 Kč/denně
3. pomoc při přípravě jídla a pití
80 Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití
80 Kč/hod.
pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
60 Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů
60 Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
např. sezónního úklidu, úklidu po malování,
mytí oken
80 Kč/hod.
4. donáška vody
80 Kč/hod.
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení
80 Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
40 Kč/hod.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
40 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho
drobné opravy
40 Kč/1 kg
9. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho
drobné opravy
40 Kč/1 kg
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři a doprovázení zpět
80 Kč/hod.
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
80 Kč/hod.
Fakultativní služby:
1. Dohled nad dospělým člověkem
80 Kč/hod.
2. Dohled na klienta při přípravě léků a jejich užití 20 Kč/hod.
3. Objednání a donáška léků
10 Kč/úkon
4. Dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.
10 Kč/km
V případě zájmu o poskytování služby nebo o poskytnutí informací nás můžete kontaktovat na adrese: Rožmitálská 132,
Březnice, telefon: 318 682 770, 731 456 808,
e-mail: psbreznice@seznam.cz.
Bc. Lenka Labudová, vrchní sestra PS

Dne 6. srpna uplynulo 40 let od úmrtí
pana Ludvíka Fürsta březnického rodáka,
který celý svůj život věnoval historii
tohoto města.
Kdo jste jej znali, věnujte tichou vzpomínku.
Jménem rodiny Jana Opletalová, dcera.

Dne 15. srpna uplynulo 40 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
paní Julie Procházková.
Všem, kteří ji znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
Ivana, Lenka a Petr

Dne 14. 9. 2016 uplynou 3 roky
od úmrtí pana Miloslava Stupky.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Jana a Pavlína s rodinami
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Životní výročí slaví:
92 let – Marie Tuháčková, Zadní Poříčí 1
88 let – Zdenka Zelenková, Březnice 525
86 let – Marta Zajíčková, Březnice 202
75 let – Božena Staňková, Březnice 123
70 let – Věra Kostková, Březnice 438

Sňatek v Březnici uzavřeli:
2. 7. 2016 – zámek
Václav Janů, Příbram a Tereza Vlková,
Obory
16. 7. 2016 – zámek
Jaroslav Hýka, Praha
Kristýna Chmelařová, Rožmitál pod Třemšínem
16. 7. 2016 – bývalá jezuitská kolej – rajská zahrada
Jan Cibulka, Březnice a Jana Šimánková, Březnice
23. 7. 2016 – zámek
František Boukal, Hlubyně a Jana Šedivá, Vysoká
20. 8. 2016 – zámek
Ondřej Stehlík a Jana Petměšilová, oba 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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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST BŘEZNICE
BŘEZNICE MÁ NOVÉHO FARNÍHO
VIKÁŘE
V polovině měsíce srpna došlo ke změně v Římskokatolické
farnosti Březnice.
Otec biskup Vlastimil Kročil posílá P. Petra Hovorku od 14.
srpna 2016 do Křemže, kde bude působit jako správce farnosti
kostela sv. Michaela a v dalších farnostech (Brloh, Chvalšiny,
Černice, Zlatá Koruna). P. Mgr. Petr Hovorka k nám přišel z
Prachatic a strávil u nás 2 roky. Touto cestou mu chceme poděkovat za vše dobré, co pro naše farnosti vykonal a popřát mu
hodně Božích milostí v náročné kněžské službě, Boží požehnání a ochranu Panny Marie v jeho novém působišti.
Otce Petra k 14. srpnu 2016 vystřídal v jeho funkci v našich
farnostech P. Mgr. Mariusz Klimczuk, který k nám přišel z Českého Krumlova, kde doposud působil jako farní vikář.
V neděli 21. srpna 2016 v kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv.
Františka Xaverského v Březnici sloužil jako nový farní vikář
mši svatou. P. Mariusz Klimczuk bude v naší farnosti působit
nadále s P. Metodějem Zdeňkem Kozubíkem, OPream., administrátorem naší farnosti.
Oběma našim duchovním otcům přejeme vše dobré, hodně
zdraví, Božího požehnání, ochrany Panny Marie a dary Ducha
Svatého do jejich náročné kněžské služby.
farníci z Březnice a okolí

Město Březnice – odbor kultury pořádá
v Kulturní domě Březnice

KURZ TANCE 2016
pod vedením taneční školy

1. lekce
2. lekce
3. lekce
Prodloužená
4. lekce
5. lekce
Prodloužená
6. lekce
Prodloužená
7. lekce
Věneček

Gregoriades Plzeň
3. září
10. září
17. září
24. září
1. října
15. října
22. října
29. října
5. listopadu
12. listopadu
19. listopadu

Základní lekce
14.00 – 17.00 hod.
Prodloužená
14.00 – 18.00 hod.
Věneček
19.00 hod.
Taneční kurz pro dospělé začíná v sobotu
10. 9. 2016, začátek v 17.00 hod.
- Vstup pouze ve společenském oblečení Každý z tanečníků je povinen prokázat se
u vstupu průkazkou.
Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Září 2016
4. 9. 1709 před 307 lety byl zvolen za opata v cisterciáckém klášteře v Sedlci u Kutné Hory březnický rodák Jan
Leopold Blahna, řádovým jménem Bonifác. Klášter býval nejstarším cisterciáckým opatstvím v českém království, založený roku 1142.
6. 9. 1926 před 90 lety byl ustaven „Rybářský spolek“ do něhož přihlášeno 25 členů. Předsedou zvolen Václav
Otta, jednatelem Jaroslav Zoubek, pokladníkem Emil Pelikán.
8. 9. 1651 před 365 lety vyzvedli březničtí konšelé Jan Frozín a Jiří Nigrin v Praze nová městská privilegia,
která vrchnost udělila městu. Výsady, kterých smělo město požívat byly: várečné právo (právo vařit
pivo), hrdelní (vykonávat popravy), pořádání pravidelných trhů.
9. 9. 1928 před 88 lety uspořádal Sokol v Březnici za součinnosti
Aeroklubu v Plzni letecký den. Použita byla čtyři letadla,
provedena akrobacie stíhacího letadla a pasažérské lety.
12. 9. 1861 před 155 lety při své cestě z Písku zavítal
na zábavu do Dobré Vody známý a oblíbený
profesor Karel Vladislav Zap (1812 – 1871)
muzejník, vlastenec, spisovatel, historik,
publicista a popularizátor vědy. Za svých
univerzitních studií se setkal s významný- Karel Vladislav
mi osobnostmi českého obrození J. Jung- Zap v roce 1870.
mannem, V. Hankou a F. Palackým, kteří velmi ovlivnili jeho národní orientaci. Působil jako středoškolský profesor a svůj volný čas věnoval ve prospěch národu. Od roku 1849 učil češtinu, dějepis
a vydával učebnice. Byl zakladatelem a prvním redaktorem Památek archeologických a místopisných,
do nichž přispěl řadou článků. Nejdůležitější jeho dílo je Českomoravská kronika.
19. 9. 1972 před 44 lety se konala informativní schůzka přípravného výboru Klubu přátel poezie. První přednáška byla o životě a díle J. W. Goetha, další o V. Nezvalovi, o F. Hrubínovi. Přednášky byly spojeny
s recitací básní a přehrávkami gramofonových desek.
22. 9. 1857 před 159 lety zbourán starý panský aparát na pálení lihu a postaven nový, na němž 11. 10. téhož
roku poprvé přepalován líh.
28. 9. 1531 před 485 lety ve čtvrtek na den sv. Václava zhotoveny od Jana Malovce z Chejnova dílčí cedule: první
obsahovala panství březnické a část vimperského – což dostal za svůj díl bratr Petr Malovec, druhé
– zbytek panství vimperského – si ponechal Jan.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici a ze Zpravodajů Okresní záložny hospodářské v Březnici.

Alena Heverová

GALERIE LUDVÍKA KUBY v Březnici
Otevírací doba
květen, září:
úterý – neděle
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00 hod.
červen, červenec, srpen:
úterý – neděle
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
pondělí zavřeno

Kontaktní informace
Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1., 262 72 Březnice
pokladna / tel. 326 531 595
muzeum / tel. 326 531 594
mobil / tel. 724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

INFOCENTRUM / otevřeno pouze v době provozu Galerie Ludvíka Kuby
STÁLÁ EXPOZICE OBRAZŮ LUDVÍKA KUBY
Galerie Ludvíka Kuby byla umístěna od roku 1959 na zámku, v bývalé jezuitské koleji je otevřena od dubna 2013.
Navázali jsme tematicky na původní pojetí a ve čtyřech útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy z Březnice i jižních
Čech, portréty, figury a žánrové obrázky. Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby
a je dokladem lásky umělce k prostředí, k lidem, krajině i k životu.
LUDVÍK KUBA (16. 4. 1863 Poděbrady - 30. 11. 1956 Praha)
Malíř, hudebník, spisovatel a národopisný badatel přijížděl do Březnice od roku 1905 se svou manželkou Olgou
a synem Ludvíkem. Zamiloval si zdejší krajinu s mnoha památkami, poetická zákoutí zámecké obory a městské domky,
dvorečky, zahrádky i s jejich rázovitými obyvateli.
MODRÝ POKOJ - VÝTVARNÝ SALÓN
Ve výtvarném salónu Modrý pokoj je možné shlédnout díla dalších umělců, kteří obohatili město Březnici svými dary:
Alois Moravec, Bohumil Ullrych, Jan Raffael Schuster a Anna Sequensová.
LOUTKÁŘSTVÍ NA BŘEZNICKU
Od doby Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, zůstala v Březnici bohatá tradice
loutkářství. Dochovaly se kulisy i loutky spolků Sokol a Orel. V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor
Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty
a rekvizity žijí vlastním životem.
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PAMÁTKY A KOMUNITY
Město Březnice – odbor kultury se v letošním roce
zapojuje do Dnů evropského dědictví 2016 akcí
„Památky a komunity v Březnici“.
Neděle 3. září 2016 od 15 hodin v bývalé jezuitské koleji.
Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage
Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou
akcí, která slouží k posílení historického povědomí
v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního
dědictví.
EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem
kulturním dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Jednotlivé země
vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím
obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím
světě - to je to, čemu EHD přispívají. V letošním roce se
Česká republika připojila s tématem „Památky a komunita“. K 17. srpnu 2016 bylo registrováno a schváleno
více než 900 památek a 250 akcí. V České republice se

EHD konají pravidelně od roku 1991, od roku 1998 je
jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení – v letošním roce bude ve Slavonicích od 2. 9. – 4. 9. 2016. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

6. srpna 1976 zemřel
Ludvík Fürst

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

Když jsem před deseti lety psal o díle L. Fürsta, připomínal jsem některé významné aspekty jeho tvorby. Vzpomínal jsem i na naše setkávání. Jeho cesta vrcholící
důkladnou znalostí historických faktů rodného města
nebyla jednoduchá a snadná. Historikem se stal vlastní
pílí a nevšední houževnatostí. Podařilo se mu získat přístup k pramenům, jejichž přesná znalost se projevuje
v jeho nejlepších pracích. Každý, kdo se zabývá minulostí našeho města, nemůže opomenout jeho články v Bozeňsku, stejně jako jeho rozsáhlou organizační činnost,
která podpořila zájem o Březnici u významných umělců,
jako byl L. Kuba, B. Ullrych, A. Sequensová i A. Moravec. L. Fürst si uvědomoval, že historii města nemůže
obsáhnout sám, ale ve spolupráci s dalšími odborníky.
Zval proto k prováděným průzkumům archeology
B. Dubského a R. Turka. Spolupracoval s historiky
dr. M. Volfem, mirovickým J. Tomanem, rožmitálským
V. Matouškem a archivářem J. V. Bezděkou. Úspěšná
byla Fürstova spolupráce s J. Koutem a F. Konečným.
Zcela jistě by měl L. Fürst radost z oprav kostela
sv. Rocha a restaurování jeho interiéru, z pokračující rekonstrukce jezuitské koleje a zde umístěné Galerie
L. Kuby, z restaurovaných soch na mostě, opravy kapliček na tzv. Březnické cestě na Svatou Horu a v nich
umístěných obrazů, především rovněž z nádherného
interiéru březnického zámku, kde po válce se zasloužil
o uspořádání výstavy minulosti Březnice. Březnický zámek
i město jsou v současnosti turisty vyhledávaným místem. Záslužným činem bylo Josefem Bendou vydání
Fürstových Starobřeznických miniaturek. Zde je uveřejněn i obsáhlý článek Miloslava Volfa Na rozloučenou
Ludvíku Fürstovi. Stále však zůstává nevydané obsáhlé
Fürstovo dílo Lokšany. Jeho vydáním bychom nejlépe
naplnili odkaz Ludvíka Fürsta, který se zasloužil o své
rodné město jako historik a významný kulturní pracovník.
PhDr. Jaroslav Kozlík

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Hlídka policie zastavila dne 6. července v nočních hodinách v obci Hudčice 20letého muže na motocyklu. Jak
se ukázalo, řídil pod vlivem drog. Test byl u něj pozitivní na metamfetamin a cannabis. Motorista se přiznal, že
čtyři dny předtím užil pervitin a předchozí den kouřil
marihuanu. Navíc dotyčný není vlastníkem řidičského
oprávnění. Policisté u něj dokonce nalezli sáček se sušenou marihuanou a zjistili, že si vzal motorku bez svolení jejího majitele. Nyní se bude zpovídat z přečinu
neoprávněné užívání cizí věci a z několika přestupků.
Tři promile alkoholu v dechu měl 52letý cyklista, kterého policisté kontrolovali dne 26. června navečer mezi
obcemi Březnice a Počaply. Další jízda mu byla zakázána.
Z osobního vozidla, které bylo odstavené kvůli úniku
oleje v Počapské ulici v Březnici, odcizil dne 15. července neznámý pachatel peněženku s finanční hotovostí,
s platební kartou a doklady. Poškozený se v době krádeže nacházel na místě pod automobilem. Vzniklá škoda
činí dva tisíce korun.
Policejní hlídka zastavila dne 20. července v dopoledních
hodinách v Březnici 43letého řidiče. V jeho dechu následně přístroj vykázal hodnotu 0,26 promile alkoholu.
Další jízda byla motoristovi zakázána.
Dne 22. července v dopoledních hodinách havarovala
43letá řidička mezi obcemi Volenice a Bubovice. V zatáčce dostala s osobním vozem smyk a vyjela vpravo do silničního příkopu, kde zůstal automobil ležet na boku.
Ke zranění osob nedošlo.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

■

5. 9. – 31. 10. 2016 – výstava ručně vyráběné
bižuterie a šperků Marty Koudelové
Tematická výstavka knih – Detektivní literatura

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Září v dětské knihovně
Jak se chodí do knihovny – povídání pro prvňáčky
Hrajeme PEXESO na čas – kdo nejrychleji porazí protihráče (soutěžíme celé září)

Uhodneš?
Červená čepička, zacinká rolnička. Než poví pohádku,
o králi na hrádku, pěkně se ukloní, zvonečkem zazvoní.
Běžela liška okolo vršku, kudy běhala, tráva usychala.

První tři čtenáři, kteří správně odpoví, dostanou
malou odměnu.

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Blake Jennifer – Španělská serenáda – hlavní hrdinkou
napínavého, ale zároveň velmi romantického příběhu je pohledná dívka Pilar, kterou osud v krátké době připravil o oba rodiče, a ona tuší, že matčinu smrt má na svědomí její druhý manžel don Esteban
Angela du Maurier – Treveryan – příběh silných žen a slabých mužů, příběh věrné lásky lámající všechna tabu, který
dospěje až do dramatického konce
Small Bertrice – Osudem pronásledovaná – Bude mít zamilovaný pár Fortuna a Kieran štěstí a ustojí všechny nástrahy,
které jim život přinese?
Plaidy Jean – Bezdětná královna – manželství Jindřicha
VIII. se španělskou princeznou Kateřinou je zpočátku šastné,
ona porodí dceru Marii, ale králově milence Bessii Blountové
se narodí chlapec…
Cartland Barbara – Cestou ke štěstí – Budou moci Hugh
a Martina napravit chybu, které se dopustili?
Small Bertrice – Soukromá potěšení – svědomitá matka
Nora zjistí, že jí manžel chce po pětadvaceti letech manželství
opustit a najde si s pomocí sousedky svět, ve kterém se jí splní
každé přání…
Smith Wilbur – Řeka bohů – Bůh pouště – román navazuje na Řeku bohů I.
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
7. 9. 1901 – před 115 lety – se narodila spisovatelka Jarmila Glazarová.
Rodiče jí zemřeli velmi brzy. Provdala se
za MUDr. J. Podivínského (1872 – 1934),
o 29 let staršího. V letech 1946 – 1948
působila jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě. Ve volbách roku 1954 byla zvolena za Komunistickou stranu Československa do Národního shromáždění ČSR ve volebním
obvodu Praha-město. V Národním shromáždění zasedala do září 1956, kdy rezignovala. Při stalinistických soudních
procesech, na přelomu 40. a 50. let, se
podílela na kampaních s nimi spojených
(mj. podporovala trest smrti pro Miladu
Horákovou). V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů
přednesla projev, v němž vyjádřila lítost
nad svou angažovaností v době procesů.
Na počátku 70. let podepsala petici ve
prospěch politických vězňů. Podpis však
zase odvolala kvůli tomu, že petici podepsaly i známé osobnosti opozice. Dostala
Státní cenu 1. stupně za knihu Leningrad (1951), dále Československou cenou
míru (1956) a Řád práce (1961). V roce
1959 byla jmenována národní umělkyní.
Zemřela 20. února 1957 v Praze. Z díla:
Roky v kruhu; Vlčí jáma; Advent; Dnes a
zítra; Místopis srdce aj.

■

14. 9. 1931 – před 85 lety – se v Praze
narodil Ivan Klíma, spisovatel, dramatik a publicista. Za druhé světové války
strávil tři a půl roku v koncentračním
táboře Terezín, ze kterého se dostal jako
čtrnáctiletý. Jeho rodiče byli židovského

■
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původu. Vystudoval gymnázium a Filozofickou fakultu UK. Po absolutoriu
(1956) pracoval jako redaktor časopisu
Květy a v letech 1959 -1963 v nakladatelství Československý spisovatel. Poté
psal do Literárních novin, Literárních
listů (až do jejich zákazu), do časopisů
Květen, Plamen a Orientace. Vstoupil do
KSČ v roce 1953, v roce 1967 byl ze strany vyloučen. V roce 1968 zrušila KSČ
jeho vyloučení, a ačkoli byl oficiálně ve
straně, neúčastnil se žádných stranických aktivit. Z KSČ ho definitivně vyloučili v roce 1970. V roce 1969 odjel do
USA, kde působil jako hostující profesor
na Michiganské univerzitě. Po návratu
(1970) už byl zakázaným autorem, publikovat mohl jen v samizdatu a exilu
a živil se dělnickými profesemi. Jeho
dílo je rozsáhlé a žánrově pestré: próza,
dramata, reportáže, eseje, fejetony
a knížky pro děti. V roce 2002 mu byla
udělena Cena Franze Kafky za celoživotní dílo a knihu Velký věk chce mít též
velké mordy o životě a dílu Karla Čapka.
V roce 2010 mu byla, v kategorii literatura faktu, udělena cena Magnesia Litera za paměti Moje šílené století. Společně s Jiřím Peňásem se stal laureátem
Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2013.
Z díla: Bezvadný den; Karel Čapek; Hodina ticha; Milenci na jednu noc; Milostné léto; Má veselá jitra; Moje první lásky; Má zlatá řemesla; Čekání na tmu;
Jak daleko je slunce a mnoho dalších.
■ 30. 9. 1996 – před 20 lety – zemřela
Herberta Masaryková, redaktorka

a překladatelka. Narodila se 6. července
1915 v Praze. Na Pražské konzervatoři
vystudovala dějiny hudby, studovala klavírní hru. Po té pracovala v nakladatelství Orbis, později v nakladatelství Krásné literatury a umění a v hudebním vydavatelství Supraphon. Byla čtvrtým dítětem svých rodičů. Otce však nikdy nepoznala, nebo zemřel na tyfus na jaře
1915, tedy několik měsíců před jejím
narozením. Její matkou byla vdova po
malíři Antonínu Slavíčkovi Bohumila,
která již měla tři děti z prvního manželství. Její starší sestrou byla historička
umění Anna Masaryková (1911 – 1996).
Ta se narodila 3. dubna 1911 jako jedno
z dvojčat; druhé z nich, chlapec jménem
Herbert, však zemřel jako roční dítě.
V lednu 1914 se páru narodil ještě syn
Tomáš, který se nedožil ani tří měsíců.
Byla manželkou kunsthistorika profesora Emanuela Pocheho, s nímž měla dceru Charlottu. Charlotta vystudovala historii umění a provdala se za hudebníka
Petra Kotíka, s nímž odešla do USA, kde
působí v brooklynském muzeu moderního umění v New Yorku. Je také předsedkyní Společnosti Jindřicha Chalupeckého. S Petrem Kotíkem má Charlotta dva
syny, oba výtvarníky, Tomáše Kotíka
(* 1969) a Jana Jakuba Kotíka (1972 –
2007), který předčasně zemřel, zanechav
po sobě syny Tabera Herberta a Jana
Armanda. Jejím dědečkem byl Tomáš
Garrique Masaryk.
Připravila
Kateřina Štěrbová
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Městská knihovna Březnice

Výstava
ručně vyráběné
bižuterie a šperků
Marty Koudelové

Prostory Městské knihovny

5. září – 31. října 2016
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Město Březnice – Městská knihovna
Vás zve na

zájezd do divadla ARCHA

SHOW
JANA KRAUSE

úterý 4. října 2016
od 19.30 hodin
cena 540 Kč

(vstupné 390 Kč + doprava 150 Kč)

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
Vstupenky v Městské knihovně Březnice,
tel. 318 682 453
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Houbové ragú se ztraceným vejcem
od Zdeňka Pohlreicha
Ingredience: 400 g očištěných hub, nakrájených na větší kousky, 1 lžíce nakrájené cibulky, 2 stroužky česneku, 1 lžíce olivového
oleje, 20 g másla, 1 lžička čerstvých lístků hladkolisté petrželky,
nasekaných + navíc lístky na ozdobu, 2 snítky čerstvého tymiánu, 1 snítka čerstvého rozmarýnu, balzamikový ocet, 4 čerstvá
vejce, 10 ml bílého vinného octa, čerstvě vymačkaná šávu z 1/2
citronu, sůl a čerstvě namletý černý pepř, pečivo dle chuti
Postup: V hrnci, nebo v konvici uvařte přibližně 2 l vody.
V pánvi zahřejte olej spolu s kouskem másla a přidejte houby.
Přidejte nakrájenou cibulku a vše společně rychle orestujte.
Přidejte nasekaný česnek. Obsah pánve promíchejte, přidejte
tymián, rozmarýn a restujte další 2 minuty. Přidejte nasekanou petrželku a dochute citronovou šávou. Odstavte z plotny.
Vejce vyklepněte do mističek nebo do hrníčku. Jakmile se na
dně hrnce začnou tvořit bublinky a voda se začne pomalu vařit,
dejte do ní připravený ocet. Vodu v hrnci roztočte, aby vznikl
vír a do jeho středu postupně vlijte vejce. Vír v hrnci se postará
o to, aby se bílek obalil kolem žloutku. Nechte vařit asi 3 minuty (žloutek musí zůstat tekutý). Mezitím houby ještě krátce
prohřejte a rozdělte na připravené talíře. Ozdobte lístky petrželky, osolte a ke každé porci houbového ragú přidejte jedno
ztracené vejce a dochute pár kapkami balzamikového octa.
Ihned servírujte.

Sekaná z hub
Ingredience : 250 ml mléka, 2 menší cibule, 4 lžíce sádla,
800 g hub, 1 bílek na potření, sůl, pepř, petrželka podle chuti,
strouhanka podle potřeby, 2 housky
Postup: Houby očistěte a rozkrájejte na malé kousky. Cibuli
oloupejte a najemno pokrájejte. Cibuli orestujte na 3 lžících
rozehřátého sádla, přidejte houby, malé množství vody, osolte,
opepřete a poduste doměkka. Vodu z hub nechte odpařit. Houby odstavte a nechte chvíli chladnout. Housky namočte na pár
minut do mléka. Petrželku jemně nasekejte. Namočené housky
vymačkejte a přidejte je k houbám. Přisypte petrželku, koření
podle chuti, vejce a důkladně vše promíchejte. Směs zahustěte

❦

podle potřeby strouhankou. Do sekané můžete přidat podle
chuti i česnek s majoránkou. Z houbového těsta vytvarujte šišku a vložte ji do pekáčku, ve kterém jste rozehřáli 1 lžíci sádla.
Sekanou potřete rozšlehaným bílkem a pečte v troubě za občasného podlévání dozlatova. Houbovou sekanou nechte mírně
vychladnout, pak teprve porcujte. Podávejte s chlebem a čerstvou zeleninou nebo s bramborovou kaší.

Houbový krém
Ingredience: 200 g čerstvých hub, 100 g másla, 2 šalotky nebo
jarní cibulky, 300 ml vína Madeira nebo jiného dezertního vína,
500 ml zeleninového vývaru, 1 kelímek smetany na šlehání,
2 žloutky, sůl, mletý pepř, petrželová na
Postup: Na másle opečte jemně nakrájenou šalotku, přidejte
na větší kousky nakrájené houby a opět krátce orestujte. Nesolte, aby houby nepustily vodu. Pár opečených hub si dejte stranou jako vložku do polévky. Na zbylé houby dejte víno
a vývar a pod pokličkou povařte 15 minut. Na závěr zjemněte
smetanou rozšlehanou se dvěma žloutky, rozmixujte a nechte
ještě krátce povařit. Dochute solí, pepřem a máslem. Podávejte posypané petrželkou s opečenými plátky veky.

Houbové rizoto
Ingredience: 150 g másla, 100 ml olivového oleje, 1 menší cibule, 2 stroužky česneku, 320 g rýže Carnaroli, 200 ml suchého
bílého vína, 4 lžíce strouhaného parmazánu, mořská sůl dle
chuti, zeleninový vývar dle potřeby, 1 kg směsi lesních hub, očištěných a nakrájených nadrobno, sůl a pepř, 1 lžíce citronové šávy
Postup: V hrnci rozehřejte máslo s trochou oleje a doměkka na
něm poduste cibuli a česnek. Přisypte rýži a důkladně ji promíchejte tak, aby se každé zrníčko obalilo rozpuštěným tukem.
Podlijte vínem a nechte vydusit. Pak podlijte naběračkou vývaru a vařte, dokud se vývar nevstřebá. Tento postup opakujte asi
15 - 20 minut, dokud není rýže měkká. Mezitím v pánvi rozpuste máslo a poduste na něm houby. Osolte, opepřete a dochute citronovou šávou. Přesuňte je k rýži, přidejte zhruba
polovinu parmazánu, zamíchejte a pod pokličkou nechte ještě
pět minut dojít. Podávejte posypané zbývajícím sýrem.
Připravila Marcela Burdová

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXIX. ❦

Kopřiva dvoudomá
- velmi známá a rozšířená 50 – 120 cm
vysoká dvoudomá bylina
- je celá pokrytá žláznatými žahavými
chlupy
- z plazivého, bohatě rozvětveného
oddenku vyrůstá větší množství
čtyřhranných stonků
- listy jsou vstřícné, řapíkaté se široce
kopinatou tmavozelenou čepelí, která má hrubě pilovitý okraj
- květy jsou drobné, zelené, opylují se větrem
- plod je drobná vejčitá nažka
- semena se však vyvíjejí zřídka, rostlina se rozmnožuje vegetativně, oddělováním dceřiných rostlin od rozvětveného oddenku
- roste jako plevel od nížin až do podhůří v příkopech, u cest,
u vody, zejména v blízkosti lidských obydlí
- vyhovují jí vlhké půdy s vyšším obsahem dusíku
- sbírají se listy a na v době kvetení
- suší se při teplotě do 50°C
- listy mají vysoký obsah chlorofylu
- obsahuje kyselinu mravenčí a křemičitou, aminy, glukokininy, fytoncidy, vitaminy, minerální látky, třísloviny, živice atd.
Použití:
- při onemocnění močových cest (do urologických čajů s močopudnými účinky)

-

při nemocech dýchacích cest
ke zvýšení tvorby mléka
ke zvýšení látkové výměny a k jarnímu pročištění organismu
zevně na popáleniny, vředy, proleženiny, ekzémy, vyrážky
mladé listy i v kuchyni, např. jako špenát

Sezam
- tropická jednoletá rostlina, dorůstá do
výšky 1,8 m
- má v závislosti na odrůdě rourkovité
růžové nebo bílé květy a chlupaté listy
- semena mají různou barvu, od hnědé po
červenou, od žluté po černou
- pochází pravděpodobně z Indie
- používali ho již staří Římané, Egypané
a Peršané
- přibližně před 5000 roky pálili Číňané sezamový olej, aby
získali saze na inkoust
- drobná plochá semena získají pražením výbornou oříškovou
chu
Použití:
- v japonské a asijské kuchyni (především na posypání krekrů)
- na Blízkém východě jsou tradiční přísadou hummusu a do
sladké chalvy
- vyrábí se z něho olej a margarín (nežlukne)
- též se přidává do kosmetických přípravků, do mýdel a do
mastí
Připravila Kateřina Štěrbová
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Město Březnice – odbor kultury zve na

„CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO BROADWAY
pátek 23. září 2016 od 18 hodin

MÝDLOVÝ PRINC
Seznámíme se s nepříliš úspěšným hercem
Martinem Markem. Má krásnou přítelkyni
Nikol, ale to k životu nestačí. Zoufale shání
práci a občas je nucen brát i naprosto podřadné
a neseriózní kšeftíky. Náhle přichází zvláštní
dopis a do klína mu spadne dědictví. Otec,
kterého ani pořádně neznal, právě zemřel a odkazuje Martinovi velké jmění. Stačí splnit jednu
podmínku: obnovit zašlou slávu amatérského
spolku Šumavan.
V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů
se můžete těšit na vynikající herecké představitele
stejně jako na mimořádné pěvecké výkony zpěváků. MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie
s obyčejnými lidskými příběhy. Celé dílo provází
známé hity Václava Neckáře.

Hrají a zpívají:
MARTIN DEJDAR /SAGVAN TOFI,
MARTIN PÍSAŘÍK/,TEREZA KOSTKOVÁ
/JITKA SCHNEIDEROVÁ, IVANA JIREŠOVÁ/,
ALEŠ HÁMA /VÁCLAV KOPTA,
BRONISLAV KOTIŠ/, MALVÍNA PACHLOVÁ,
MICHAL KAVALČÍK, PETR KUTHEIL,
DENNY RATAJSKÝ, PETR PECHA,
OLGA LOUNOVÁ, VERONIKA STÝBLOVÁ

Odjezd z autobusového nádraží
v 15.30 hodin.
Cena 500 Kč
(vstupné 350 Kč + 150 Kč doprava)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153
nebo 731 456 761.

14. 9. 2016 KD Březnice
Předprodej v Městské knihovně v Březnici
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OBRAZEM I SLOVEM – MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVÝMI AKCEMI
vila. Děkujeme všem, kteří své obrazy a předměty zapůjčili a také těm, kteří umožnili výstavu na Nábřeží instalovat.

JELENI A LANĚ
Obrazy jelenů a
laní se v červenci
vystavovaly na Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého. Výstava trochu recesistická, která některé návštěvníky
potěšila, jiné poba-

FILMOVAR
Letní filmové promítání s názvem Filmovar má za sebou první ročník, a to úspěšně! Akci pořádal spolek
Kulturní gang Březnice ve spolupráci s odborem kultury města Březnice. Pět večerů se promítalo v prostoru
starého kluziště. Byla to trochu nostalgická vzpomínka
na letní „fesáky“ na nedalekém stadionu a určitě oživila prázdninovou nabídku v našem městě. Doufáme, že
bude mít v dalších letech pokračování.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Našim nejmenším
prázdninovou pohodu zpříjemnily pohádky, a to v podání
Divadla KAPSA Andělská Hora a Divadla DOKOLA. Děti
jsou nejlepšími diváky a představení si
užívaly nejen ony,
ale také jejich rodiče
či prarodiče.

Slova na téma „kýč“ se ujal MUDr. Jiří Beran

Pohádka O kouzelné vodě se hrála v hezkém prostředí
březnického koupaliště
Petra Bartoníčková
Foto: František Slaník a odbor kultury

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 16. září 2016 od 16 hodin v Kavárně u Bylinkové zahrádky
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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DEN ŽELEZNICE A 140 LET PROVOZU TRATI ZDICE – PROTIVÍN
Významné provozní jubileum si tento rok připomíná
samotná železniční tra ze Zdic do Protivína, uvedená
do provozu 20. prosince 1875. Spolu s navazující tratí
z Rakovníka do Berouna, která byla uvedena do provozu o půl roku později, se stala tato tra součástí původního projektu státní dráhy Rakovnicko – Protivínské
z roku 1874. Účelem tohoto železničního spojení, propojujícího několik významných železničních tratí, bylo
hospodářské a kulturní oživení oblasti podbrdského
regionu a Písecka. Jedním z mnoha významných propagátorů tohoto nového železničního spojení byl mimo jiné
i její pozdější stavitel, březnický rodák Ing. Jan Muzika.
Podrobnější pojednání o historii stavby této trati a její
více než 140leté historii bude provedeno ve zvláštní pamětní publikaci, která bude k tomuto výročí vydána.
Celou akci zaštiuje Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha a jeho předseda Ondřej Švandelík.

Program na vlakovém nádraží v Březnici
- vystoupení dechové hudby Rožmitálská Venkovanka –
10.30 – 11.30 hodin
- slavnostní uvítání parního vlaku členy Baráčnické
obce Bozeň a zástupci města Březnice – 10.40 hodin
- provoz kolejové šlapací drezíny na části osmé koleje –
10.00 – 15.00 hodin
- stánek s občerstvením a točeným pivem Herold
V úseku Jince – Příbram – Březnice – Příbram bude
tento vlak doprovázet družina císaře Františka Josefa
v dobových kostýmech. V odpoledním vlaku z Příbrami
do Březnice a zpět (odj. z Příbrami v 13.10 hodin) si zahraje a zazpívá hudební skupina Pe & Pe.
Další podrobnosti získáte na webových stránkách
města Březnice nebo na www.rpdrahy.wz.cz.
Petra Bartoníčková

E

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

ZÁŘÍ 2016
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00 –
12:00 hod.

9/2016

RC

Od září opět v RC Pampeliška Březnice
jazykové kurzy
angličtiny, němčiny a francouzštiny
na rok 2016/2017.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
Kurz anglické konverzace s rodilou mluvčí.
Přihlášky a více informací v Rodinném centru
Pampeliška Březnice, tel. 326 531 177,
info@rcpampeliska.cz

Pravidelný program bude upřesněn
v průběhu září
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

OSLAVA 16. narozenin

Jazykové kurzy – nabídka bude upřesněna v průběhu
září dle aktuálního zájmu.
Noví zájemci vítání. Více info o nabízených kurzech
na www.rcpampeliska.cz nebo přímo v Pampelišce.

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
11. 9. od 15:00 Oslava 16. narozenin RC Pampeliška
v prostorách zahrady mezi mateřskými školkami (více
info samostatný plakát)
12. 9. od 09:00 Zdravé stravování – třetí setkání s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou
24. 9. dílna pro děti v rámci Podbrdského farmářského
a řemeslného trhu v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod
Třemšínem
Připravujeme:
3. - 10. 10. podzimní burzu v Pampelišce, další přednášku z cyklu vývojové psychologie s Mgr. Miroslavem
Bělkou, oční jógu, workshop na téma Výroba zdravé
domácí kosmetiky, doučování z češtiny se zaměřením na
přípravu na přijímací zkoušky, Hudební setkávání s muzikoterapeutickými prvky, podzimní tvořivé dílny.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte naše webové stránky a facebook.

Rodinného centra Pampeliška
Březnice
v

neděli 11. 9.

od 15.00 hod.
v prostorách zahrady
mezi mateřskými školkami

Můžete se těšit na divadelní představení,
narozeninový dort a zábavné soutěže
pro děti i rodiče
SOUTĚŽ o nejlepší
vaječné pochoutky
(pomazánky,
zákusky…)

9/2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Létování 2016
K tradičním letním aktivitám žáků ZŠ Březnice patří
tzv. „Létování“. Letošní pobyt probíhal od neděle 17. 7.
do soboty 23. 7. jako každoročně v jihočeském Úborsku
v penzionu U Jandů, který se stal na týden přechodným
domovem pro 42 dětí naší školy. Věkový rozdíl zúčastněných nebyl překážkou pro to, aby si všichni zkusili různé výtvarné techniky, na které je pobyt pokaždé zaměřen. Pod rukama malých či větších výtvarníků tak vznikaly polštářky ve tvaru srdce, fleesové šály s aplikacemi, dekorace tvořené ubrouskovou technikou, potištěná
trička a bavlněné tašky atd.
V odpoledních hodinách nechybělo koupání v bazénu
a sportování v areálu penzionu. Ve čtvrtek jsme se vypravili do Pohádkové chaloupky v malé vesnici Mlázovy
nedaleko Klatov, kde jsme zhlédli výstavu pohádkových
bytostí šumavských výtvarníků, zasazenou do kouzelného prostředí jihočeské přírody.

K příjemně strávenému týdnu velkou měrou přispělo
pěkné počasí a chutné jídlo místní kuchyně. Výrobky,
které si děti domů odvážely, budou jistě dělat radost jim
samotným, ale také všem obdarovaným.
Na a Červenková, Jarmila Hlaváčová
a Marie Šlapáková, pedagogický dozor

Turistické soustředění 2016 – Český ráj
– Malá Skála
Letošní prázdninové soustředění turistů ze ZŠ Březnice proběhlo na Malé Skále v Českém ráji ve dnech 8. 13. 8. 2016. Pobyt byl zaměřen především turisticky za
účelem poznání nejznámějších míst této lokality, nosící
přívlastek „Perla Českého ráje“. Navštívili jsme hrad
Vranov s překrásnými vyhlídkami. Vranovským hřebenem jsme došli také na zříceninu hradu Frýdštejn. Asi
nejhezčí výlet byl Besedickými skalami, ve kterých se
nachází skalní bludiště Kalich a Chléviště. Skalami vede
okružní cesta s množstvím překrásných vyhlídek. Při
slunečném počasí jsme využili bazén u našeho penzionu.
Také přilehlé víceúčelové hřiště bylo dětmi, zejména

chlapci, ve večerních hodinách hojně využívané. Když
byl chládek, prohlédli jsme si Jablonec n. Nisou a vykoupali se v aquaparku. Během celodenního výletu jsme
navštívili zámek Sychrov, Zoo v Liberci, kde jsme viděli
mj. bílé tygry, a lanovkou jsme vyjeli na Ještěd. Během
pobytu jsme byli ubytováni v příjemném prostředí penzionu Jizera, stravování i spolupráce s personálem byly
bezchybné.
I. Ševrová a L. Duková
vedoucí turist. kroužku při ZŠ Březnice
(pokračování na str. 18)
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Dětské léto 2016 – Jugendaustausch 2016
Bylo pondělí dne 8. 8. 2016 po druhé hodině odpolední,
z rychlíku na březnickém vlakovém nádraží vystoupila
skupina 20 německých dětí s vedoucím jménem Uwe
Flock. Posléze jsme je ubytovali na internát střední odborné školy. Večer tentýž den jsme šli na noční prohlídku našeho zámku, což pro ně byl jistě zážitek. V úterý
ráno přijeli animátoři ze střediska Tandem Plzeň v rámci projektu Na jedné lodi a následoval česko-německý
poznávací program, kterého se zúčastnily také české
děti. Bylo to velmi zábavné a myslím si, že animátoři odvedli dobrou práci, protože jsme se všichni mnohem lépe
poznali. Odpoledne jsme šli do školní kuchyňky a smažili lívance za velké pomoci paní Jitky Vrátné. Poté byly
německé děti předány do českých rodin, kde trávily
večer a jednu noc. Ve středu bylo sportovní dopoledne,
kde jsme společně s německými dětmi hráli fotbal, stolní
tenis a volejbal. Po poledni jsme odjížděli vlakem do Písku. V tomto jihočeském městě jsme prošli historické jádro, podívali jsme se na starý písecký most a navštívili
výstavu loutek ve Sladovně, která byla velmi zajímavá,
ale i zábavná. Při cestě vlakem zpátky byla největší legrace buzení a focení spících kamarádů. Ve čtvrtek jsme
jeli ranním vlakem do Prahy. První zastávka byla u
Pražského hradu, kde jsme se podívali do Chrámu svatého Víta. Poté jsme šli Královskou cestou přes Karlův
most a malými uličkami jsme došli na Staroměstské náměstí a zhlédli hrající orloj. Po přednášce o popravě dvaceti sedmi českých pánů jsme se vydali na Václavské
náměstí, kde jsme ještě našli čas na drobné nákupy suvenýrů. Ze Smíchovského nádraží jsme se rychlíkem
vraceli do Březnice. Při zpáteční cestě jsme si všichni

vyměnili kontakty s německými dětmi, abychom mohli
v průběhu roku udržovat kontakt. Poté jsme se všichni
setkali v sedm hodin na starých kurtech v Březnici, kde
se konalo rozloučení s našimi novými přáteli. Přitom se
rozdávaly diplomy a jedla grilovaná kuřata a všichni se
bavili a smáli. V pátek v půl sedmé ráno odjely německé
děti vlakem domů a já jsem i o prázdninách vstal tak
brzy, abych se s nimi ještě rozloučil. Tento česko-německý program se mi velmi líbil. Nejenom že si procvičíte
cizí jazyk, ale i získáte nové přátele. Myslím, že se to
líbilo i ostatním a všichni se těšíme na příští rok.
Adam Otta, žák 9. ročníku

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom srdečně poděkovali všem, kteří
nás v uplynulém školním roce podpořili. Jmenovitě děkujeme všem rodičům za příspěvky, díky nimž naše sdružení může i nadále fungovat. Děkujeme panu řediteli,
všem rodičům, žákům a učitelům za jejich pomoc při
organizaci a uskutečňování akcí, které se v průběhu
školního roku konají, zvláště vánočního jarmárku a tradičního červnového jarmárku u příležitosti rozloučení se
s žáky devátých ročníků. Velký dík patří všem, kteří si
naše výrobky prodávané za účelem získání finančních
prostředků pro žáky ZŠ Březnice kupují a tím podporují
školní i mimoškolní aktivity žáků. Děkujeme též Vám
všem, kteří sbíráte papír, hliník a víčka. Díky tomuto
sběru mohl být zakoupen nový stůl na stolní tenis do
atria školy, který budou moci žáci využívat od září 2016.
Libuše Fořtová
předsedkyně SRPŠ při ZŠ v Březnici
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DĚTSKÉ LÉTO 2016 – JUGENDAUSTAUSCH 2016
SRPŠ PŘI ZŠ BŘEZNICE
Ve dnech 8. 8. – 12. 8. 2016 se uskutečnil v Březnici
již počtvrté projekt „DĚTSKÉ LÉTO 2016 – Jugendaustausch 2016“. Březnici opět navštívili děti a mladiství z
partnerského města Lindow v Braniborsku. Projektu se
zúčastnilo celkem 18 dětí a mladých lidí ve věku od 11 –
17 let s dvěma asistenty a vedoucím panem Uwe Flockem. Ze Základní školy Březnice se letos zapojilo také
kolem 20 dětí, které se s velkým zájmem zúčastnily
všech společných aktivit.
Projekt byl realizován ve spolupráci s Koordinačním
centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a za podpory MŠMT v rámci programu „Rozje to
s Tandemem“ a ve spolupráci partnerských měst Lindowa
a Březnice.
Na financování projektu se podílel Tandem v Plzni,
město Březnice a vlastním podílem přispěli i samotní
účastníci. Hlavním pořadatelem Dětského léta 2016 je
SRPŠ při ZŠ v Březnici za vydatné podpory města Březnice a VOŠ a SOŠ v Březnici. Svým dílem také přispěly
hostitelské rodiny, které si ubytovaly dvě až tři děti
ve své rodině na jednu noc.
Pracovníci školy připravili pro německé a české děti
bohatý program. V pondělí večer absolvovaly děti noční
prohlídku zámku, v úterý dopoledne animační jazykový
program, který zajistili dva animátoři Tandemu v Plzni,
odpoledne následovaly společné aktivity jako např. nácvik českých a německých písní a příprava a pečení lívanců, večer odjezd do českých rodin, které pro ně zajistily svůj program. Ve středu po návratu z rodin čekalo
na děti sportovní dopoledne, kde si zahráli fotbalový
a volejbalový zápas. Po obědě jeli všichni čeští i němečtí
účastníci do Písku, kde si prohlédli historické centrum
města a navštívili výstavu loutek ve Sladovně Písek. Zde
bylo možno vyrobit vlastní loutku. Ve čtvrtek všechny
čekala návštěva našeho hlavního města a jeho historických památek. Všichni si se zájmem prohlédli Pražský
hrad, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí.
Unavení, ale plní dojmů a zážitků jsme se vraceli
do Březnice. Večer nás čekalo grilování kuřat na tenisových kurtech a společná zábava. Všem byly rozdány
pamětní listy, drobné dárky a upomínkové předměty.
Projekt „Dětské léto 2016“ měl opět úspěšný průběh
a získává stále větší oblibu u německých i českých dětí
a mladistvých. Musím s potěšením konstatovat, že v letošním roce se velmi aktivně zapojili i žáci a žákyně ZŠ

Březnice, takže obě skupiny byly stejně velké. Velké
poděkování proto patří paní učitelce Petře Ottové za výbornou organizaci a spolupráci, dále samozřejmě také
pracovnicím školní kuchyně ZŠ a jejich vedoucí paní
Heleně Skalové a v neposlední řadě všem hostitelským
rodinám za jejich vstřícnost a pomoc.
Velký dík patří také samozřejmě všem sponzorům, kteří se podíleli na financování projektu a bez nichž by se
tento projekt nemohl uskutečnit – tj. městu Březnice,
Tandemu v Plzni, Státnímu zámku Březnice a všem
německým sponzorům, kteří také přispěli finanční částkou.

A jak reagovaly samotné děti? Zde si přečtěte pár
reakcí:
Matěj Huml: „Určitě se zúčastním znovu, bylo to moc
pěkné a hlavně zábavné. Mám te více přátel.“
Jette Miedow: „Tschechien war wunderschön! Es war
super mit euch!“ (překl. „Česko bylo překrásné! Bylo to
s vámi super!”)
Cindy Hinze: „Wir verstehen uns recht gut. Wir haben
die Woche viel gelacht, war richtig witzig die Woche.
Hoffentlich können wir das nächstes Jahr wiederholen!:)“ (překl.: Rozumíme si opravdu dobře. Ten týden
jsme se hodně nasmáli, byl to pořádně veselý týden. Doufám, že si to budeme moci příští rok zopakovat!“
Fritz Kähler: „Danke für die schöne Woche!“ (překl.:
„Díky za ten krásný týden!“)
Zapsala: Alice Fořtová
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PÁTÁ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE
(13. - 17. 6. 2016) NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Pátá vzdělávací aktivita našeho projektu “IT or not IT?
– reaching our goals equipped with modern tools” se
konala v České republice na Vyšší a střední odborné
škole v Březnici od 13. do 17. června 2016. Naše škola
měla skvělou příležitost přivítat 24 studentů a 10 učitelů
z partnerských škol ze Španělska, Chorvatska, Kypru
a Polska.
Program byl zahájen uvítací ceremonií, v rámci které
studenti představili své školy a země, samozřejmě s využitím moderních technologií, které si vybrali z naší
banky IT nástrojů. Byla to skvělá příležitost, jak informovat hosty, zaměstnance, studenty naší školy i veřejnost
o celém projektu. Ceremonie byla natáčena regionální
televizí, která také vyzpovídala hlavní koordinátorku
a některé studenty zapojené v projektu. Po zahájení se
studenti přesunuli ven, kde měli plnit sérii seznamovacích aktivit, u kterých jsme se všichni zasmáli, a dá se
říct, že se studenti velmi rychle stmelili.
V průběhu týdne se studenti účastnili 3 workshopů:
první byl zaměřen na to, jak vytvořit online časopis pomocí aplikace Joomag. Studenti byli rozděleni do 6 mezinárodních týmů, ve kterých si rozdělili úkoly, které měli
převést do podoby výsledného časopisu. Během celého
týdne museli získávat informace o České republice a
o svém pobytu tady. Výsledná práce pak zahrnovala články v angličtině o místech, která viděli, a věcech, které
zažili, rozhovory s cizinci, fotky, videa, blogy a reklamy,
jež si sami vymysleli. Tato aktivita měla podpořit jejich
dovednosti v mluvené i písemné komunikaci v cizím jazyce, rozvíjela kreativitu a spolupráci v týmu.
Druhý workshop poskytl účastníkům možnost naučit
se vytvářet tzv. „infografiky“ ve webové aplikaci Piktochart. Studenti používali informace, které nashromáždili ještě před příjezdem do ČR a poslali je do Dropboxu.
Ve dvojicích pak pracovali na tvorbě samotného plakátu
o nějaké slavné osobnosti z partnerské země, která měla
nebo stále má celoevropský vliv, a už v oblasti informač-

ních technologií, vynálezů, sportu, kultury nebo politiky. Infografiky jsou zábavnou a rychlou pomůckou, jak
se naučit něco nového a snadno si to zapamatovat, aniž
byste museli číst velké množství informací. Bylo skvělé,
že jsme se takto mohli dozvědět spoustu nových věcí
o historii, osobnostech či vynálezech našich partnerských škol a zemí. Některé plakáty vystihovaly i naše
podtéma „my digital country – my digital Europe”.
Třetí workshop byl věnován základnímu programování v C# za pomoci programu IDE Visual Studio. Byl to
nápad našich tří studentů, kteří se velmi aktivně zapojili do celého projektu. Připravili kódy a veškerý materiál
a sami workshopy vedli. Studenti měli za úkol sestavit
základní kódování, aby rozpohybovali dva „stickmany“
(jednoduché kreslené panáčky) po obrazovce počítače.
Pro některé to bylo snadnější, pro některé těžší, ale
všichni si to užili.
(pokračování na str. 22)
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PÁTÁ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE (13. - 17. 6. 2016)
NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
(dokončení ze str. 21)

Kromě těchto workshopů se studenti také zúčastnili
hry geocaching. Nejdříve museli během výletů a procházek najít a spočítat různé objekty, předměty apod.
Z těchto čísel pak dali dohromady dvě souřadnice, které
je měly dovést až ke schovanému pokladu. Jednotlivá
čísla získávali během exkurze po Březnici, kde navštívili
zámek a synagogu (v pondělí), a během výletu do Příbrami, v rámci něhož navštívili muzeum hornictví (úterý). Ve čtvrtek pak týmy použily GPS a mapy, aby se
dostaly na místo v brdských lesích, kde byl uschován
poklad. Všichni naštěstí tento úkol úspěšně splnili, dostali se na cílové místo a našli všechny čtyři poklady.
Jeden z cílů našeho projektu je příprava vyučovacích
hodin a výuky všeobecně tak, aby byla zajímavější
a efektivnější. Proto jsme v rámci 5. vzdělávací aktivity
pozvali na naši školu divadelní společnost The Bear
Education Theatre Company s cizojazyčným představením. Tato divadelní skupina se zaměřuje na interaktivní
výuku angličtiny na školách a myslím, že celé představení se velmi povedlo. Bylo skvělé, že studenti rozuměli
opravdu téměř všemu a že je herci neustále zapojovali
do celého představení.
Středu jsme strávili v Praze, kde měli čeští studenti
pro své zahraniční hosty připravenou prohlídku centra,
při které navštívili nejzajímavější památky a sami poskytli průvodcovský komentář. Odpoledne jsme absolvovali únikovou hru v týmech po šesti, která měla podpořit spolupráci mezi jednotlivými členy v týmu, což je
dalším cílem našeho projektu. Studenti byli na 60 minut
uzamčeni v jedné ze dvou komnat v centru MindMaze
(na výběr byla místnost stylizovaná do 16. století a místnost zařízená v duchu 2. světové války). Úkolem bylo
použít logické uvažování, aby rozluštili sérii šifer a hádanek a dostali se během stanoveného času sami ven.
Čtyři z šesti týmů byly úspěšné! Potom jsme navštívili
úžasnou interaktivní „Neviditelnou výstavu“, která

ukazuje, jak lidé se zrakovým postižením prožívají každodenní rutinu. Bylo to velmi zajímavé a zároveň tato
výstava ukazovala, jak významnou roli hrají v životě
handicapovaných lidí moderní technologie.
Náš projektový týden byl zakončen v pátek, kdy studenti odprezentovali své Joomag časopisy a infografiky
Piktochart. Prezentace byly velmi zajímavé a poutavé.
Poté všichni účastníci dostali certifikáty a nakonec jsme
celou akci zakončili rozlučkovým grilováním na školní
zahradě. Ty dva roky strávené projektem Erasmus+
utekly jako voda, ale máme na co vzpomínat! Každá
vzdělávací aktivita na partnerských školách byla jedinečnou a nádhernou zkušeností, na kterou nikdo z nás
jen tak nezapomene. Uzavřeli jsme přátelství na celý život, navázali kontakty, naučili se spoustu nových věcí
a vyměnili si zkušenosti. Jsme velmi vděční Erasmu+,
že nám všechno tohle umožnil!
Mgr. Simona Luftová

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340

P ř i j í m á s t u d e n t y do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
pro šk. rok 2016/2017:
SOCIÁLNÍ PRÁCE – denní a kombinovaná forma studia
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – denní a kombinovaná forma studia
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení do 20. 9. 2016. Vhodné pro úspěšné maturanty
v podzimním termínu.
Více informací na www.sbrez.cz nebo skola@sbrez.cz
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RODÁCI ODHALILI SOCHU
Spolek Bozeň v rámci letošního setkání (30. 7. 2016)
odhalil sochu, jejíž autorkou je plzeňská sochařka
a medailérka Miroslava Nová (narozena 1935), socha se
jmenuje „Skalice“. Je vysoká skoro dva metry a zhotovena je z nehodívského mramoru, který se těžil u vesnice Nehodív ležící mezi Nepomukem a Horaž ovicemi.
Miroslava Nová nám není zcela neznámá. Prožila zde
část svého dětství a mládí. V loňském roce na stránkách
Březnických novin vyšly její vzpomínky na květen 1945,
který v Březnici prožila.
V roce 2013 vytvořila pro o.s. Bozeň- Spolek rodáků
a přátel Březnice, pamětní medaili připomínající v roce
1963 zaniklý Švédský most v Dobré Vodě u Březnice.
O této medaili jsem tehdy psal v Březnických novinách.
V roce 2012 vystavila několik svých soch (dle vlastních
slov kamenů) ve výstavní baště březnického zámku.
Návrh věnovat městu jedno své dílo Miroslava Nová
vyslovila pravděpodobně poprvé během jí věnovaného
Večera s rodákem, který se konal 10. 5. 2012 na zámku.
Myšlenka nezapadla a po 4 letech došlo k odhalení sochy, která stojí v Sadové ulici v prostoru mezi zdravotnickým střediskem a nedalekou truhlárnou naproti prodejně stavebnin. Prostor je to neveliký, má parkovou
úpravu, rostou tam jehličnany a stojí tam zahradní pavilon, který pro zpříjemnění letních dnů obyvatelům domova důchodců (Centrum sociálních služeb) před několika lety věnoval Nadační fond pro Březnici. Místo bylo
z několika variant vybráno po dlouhých úvahách. Není
pochyb o tom, že socha na svém místě působí dobře. Lze si
ji tam prohlédnout nejen úplně zblízka, ale i z přiměřeného odstupu. Uprostřed zeleně v letním slunci úplně září!
O instalaci sochy na toto místo a o všechny s instalací
spojené přípravné práce se zasloužila březnická firma
KAMONO. Fakturu za tyto práce uhradil Spolek Bozeň.
Někoho možná překvapí její abstraktní pojetí. Řeku
však nelze ztvárnit jinak než abstraktně. Je to za celá
dlouhá léta teprve třetí sochařské dílo nalézající se ve
veřejném prostoru našeho města. Z meziválečného období pochází busta Hanuše z Kolowrat, která je ozdobou
městského parku u řeky. V padesátých letech přibyla
busta Ludvíka Kuby, byla umístěna nejprve u nádraží,
nyní je v zámeckém parku.
O uměleckých kvalitách Miroslavy Nové svědčí mimo
jiné loňská výstava jejích děl v Muzeu Kampa – Nadace

Miroslava Nová hovoří ještě před odhalením sochy
Foto František Slaník

Jana a Medy Mládkových, nazvaná Dotýkat se kamene
(10. 7. – 27. 9. 2015). Účastnila se mimo jiné řady mezinárodních medailérských výstav. Svými díly je zastoupena
ve sbírkách různých tuzemských a zahraničních muzeí
a galerií, patří mezi ně také prestižní Britské muzeum
(British Museum) v Londýně. To je nepochybně skvělým
oceněním její tvorby. Březnice si může gratulovat, že získala darem jedno z jejích děl! Březnice má ve svém inventáři (krom Skalice od Miroslavy Nové) již jen dvě další
sochy a ty jsou od Olbrama Zoubka (v kulturním domě).
Miroslava Nová má kámen ráda a dle svých slov jej
probouzí k životu… Přejme mramorové Skalici, aby se
jí v našem městě dobře žilo a s vděkem vzpomeňme
na její autorku!
MUDr. Jiří Beran

RODÁCI PÍŠÍ DO BŘEZNICKÝCH NOVIN
Jmenuji se Jarmila Stružková, rozená Mášová. Narodila jsem se v červnu 1944. Mými rodiči byli Emanuel
a Jarmila Mášovi. Otec pocházel z nedaleké obce Nestrašovice a matka z Hostišovic u Blatné.
Otec měl 4 sourozence, byli z domkářské rodiny. Jeho
otec zahynul v r. 1914 v I. světové válce v ruském zajetí.
Poslední ze sourozenců se narodil až po smrti otce. Děti
vychovávala maminka a babička. Přestože žili velice
skromně, podařilo se třem bratrům vystudovat a můj
otec, jako nejstarší se vyučil tesařem. Vzájemně si všichni pomáhali a postupně si v Březnici v Borské ulici postavili 3 domy. Otcův dům byl určen nejen k bydlení, ale
byl v něm obchod s tzv. smíšeným zbožím a sklad obilí.
Současně i malý hostinec. V r. 1939 se otec oženil,
k domu měli rodiče ještě 2 ha polí. Chovali jednu krávu

a drobné zvířectvo. V Nestrašovicích si ponechali část
pozemků a les, aby měli krmení pro zvířata. Otec ještě
jako svobodný pracoval v Borské ulici v továrně na cukrovinky. Později také v továrně na tekuté polévkové koření Ilsa, kde pak bývalo KOVO, které je již zčásti zbourané. Byly jsme tři sestry, základní školu jsem navštěvovala v Březnici. Všechny tři sestry jsme rovněž
navštěvovaly zdejší hudební školu.
V našem obchodě prodávali oba rodiče, matka se současně starala o domácnost, s otcem i o hospodářství.
Se vším jim pomáhala ještě matka mého otce Anna, která se spolu s otcem přestěhovala z Nestrašovic. V roce
1948 však komunisté s naší rodinou krutě zatočili.
(pokračování na str. 24)
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RODÁCI PÍŠÍ DO BŘEZNICKÝCH NOVIN
Obchod i hostinec nám zavřeli, otce poslali na půl roku
do tábora nucených prací. Když mě bylo 7 let, odsoudili
mojí matku za pár pravdivých slov o tehdejší vládě
k odnětí svobody na 6 týdnů. Jako dnes si pamatuji, jak
jsem jela vlakem s tatínkem navštívit maminku do vězení v Žihli u Plzně. Doma byla s babičkou a tetou 3 letá
a roční sestra. Síla komunistů byla tak velká, že i náš
dům znárodnili, vystěhovali nás do horního patra, do
prodejny dali nájemce „Pramen“. Teprve po r. 1968 ho
rodičům vrátili. Tatínek po té pracoval jako tesař, velkou část života pracoval u OSP v Březnici. Ještě v pozdním důchodu pracoval jako hlídač SSaŽ na nádraží.
Maminka po odebrání obchodu pracovala ve školním
statku, nejdříve jako ošetřovatelka dobytka, později
jako skladová účetní. V pozdním důchodovém věku ještě
vydávala obědy v závodu KOVO.
V r. 1958 jsem ukončila Základní školu v Březnici
a chtěla jsem jít studovat střední školu. Pro „původ“
z rodiny obchodníka mě zdejší soudruzi nedovolili studovat jinou školu, pouze zemědělskou. Další závadou
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(dokončení ze str. 23)

bylo to, že jsme celá rodina chodila do kostela. Protože
dva otcovi bratři žili již od r. 1945 v Mariánských Lázních, kde byli dobře zapsáni, umožnil mi tamní ředitel
SHŠ a Hospodářské školy studium v Mariánských Lázních. O šest let později sem přišla studovat i moje nejmladší sestra Hana a několik let zde pracovala. Po sňatku se přestěhovala do Prachatic. Já jsem po maturitě
nastoupila jako referentka na zdejší národní výbor, kde
jsem pracovala 11 let na dvou odděleních. Po mateřské
dovolené pak 17 let v kultuře a po reorganizaci zařízení
pak jako sociální pracovnice v Dětském domově.
Při důchodu ještě jako sekretářka v soukromé firmě
a obchodní zástupce stavební spořitelny. V Mariánských
Lázních žiji dodnes.
Do Březnice se ráda vracím, rovněž i moje děti a manžel, který zde studoval ZTŠ. Naše děti zde v Březnici
trávily většinu prázdnin u prarodičů. V domě po rodičích žijí potomci našeho rodu.
Červenec 2016
Jarmila Stružková, rozená Mášová

SPOLEK BOZEŇ NA SVATÉ HOŘE
Při příležitosti setkání rodáků a přátel Březnice uspořádal Spolek Bozeň 30. 7. odpoledne výlet na Svatou Horu.
Kdo měl zájem, mohl se autobusem zdarma svézt. Cestou bylo možno věnovat pozornost všem pěti nově opraveným
kapličkám svatohorské poutní cesty. Opravené kapličky a obrazy v nich udělaly radost. Na Svaté Hoře se nejprve
uskutečnilo setkání s ordinářem Svaté Hory P. Janem Sokulskym, pak následovala zevrubná prohlídka vedená tamním průvodcem. Ačkoli byl horký den, ve stínu pod ambity byl příjemný chládek. Svatá Hora prošla nákladnou
rekonstrukcí a vypadá velmi hezky. Před pátou už všichni byli zase zpět. Akce se mohla uskutečnit díky finančnímu
příspěvku města Březnice.
MUDr. Jiří Beran

Spolek Bozeň navštívil Svatou Horu

Ordinář Svaté Hory P. Jan Sokulsky dostal pamětní
medaili Spolku
Foto František Slaník

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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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 Hvož anech (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 Hvož anech, rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Na přátelské setkání s hezkou českou písničkou
ve Hvožanech se těší všichni pořadatelé a účinkující.

Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá v sobotu 24. 9. 2016 zájezd do Jíloviště u Prahy
na POSVÍCENÍ s ROŽMITÁLSKOU VENKOVANKOU .
Autobus odjíždí v 11:30 z Drahenic, přes Březnici a dále cca v 11:45 z Rožmitálu pod Třemšínem.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 724 078 562 do 15. 9. 2016.
Jan Uhlíř, předseda Fanclubu

V ÚDOLÍ DRAKA SE BOJOVALO O ŽIVOT
V termínu 8. – 12. 8. 2016 pořádal rožmitálský spolek
Rosenthal ve spolupráci s RC Pampeliška již tradiční
příměstský tábor navazující na jarní víkendovou hru.
Letos 16 bojovníků a 1 bojovnice! navštívili údolí draka.
Zákoutí města Březnice a podzemí konventu se tak změnilo ve spáleniště a peklo. Dobrodruzi se vydali na cestu
plnou nástrah a museli prokázat svou zručnost výrobou
vlastního meče, statečnost při setkání s nemrtvými obyvateli vypálených vesnic i pohotovost na cestě bludištěm
k drakovi, který soptil, řval na celé podzemí a koulel
svítícíma očima. Aby se válečníkům podařilo draka zdolat, cvičili se v boji, jehož svědky se ve čtvrtek stali
i rodiče. Museli projít několika olympijskými disciplínami a získat dostatek financí v lichvářských hrách.
Nakonec se jim podařilo zdolat draka i bandu smrtonošů
s temnou královnou v čele. Ta ovšem vzala s sebou na
onen svět i dobrého krále Viléma. Co bude s Nočním
královstvím dál? Těšte se na jaro!
O záštitu tábora se letos místo Vítka Filipovského starala Michaela Bendová a příběh vymýšlel Matěj Sybr.
Líčení se extrémně vyvedlo Monice Punčochářové, jak
můžete posoudit z fotek, které jsou již nyní dostupné na

www.nocnikralovstvi.cz. Děkujeme podpoře města Březnice, které nám nabídlo při možné nepřízni počasí k dispozici kulturní dům i všem ochotným podporovatelům
ze strany rodičů. Závěrem, ale rozhodně ne v poslední
řadě, děkujeme mladým Rosenthálcům, kterých na dětských akcích neustále přibývá, a tak mají akce pro děti
stále slibnou budoucnost.
Rosenthal
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V CENTRU ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM SE STÁLE NĚCO DĚJE
Jsem klientkou Rožmitálského domova seniorů již téměř 10 let. Za tuto dobu se v Centru mnohé změnilo.
Poslední dobou jsme čím dál častěji svědky, jak se neustále něco vylepšuje, opravuje a rekonstruuje. V poslední době např. oprava střechy, nová výmalba chodby
na pavilonu, nová dlažba na oddělení DS 3, pokoje se
postupně vybavují novým nábytkem, maluje se atd.
Je toho opravdu mnoho! Za toto patří mé velké poděkování především řediteli Centra Ing. Luboši Halenkovskému. Doufám, že v tomto duchu bude pokračovat i nadále! Jsem za to opravdu moc vděčná! A myslím, že nejen
já!
Nejen zlepšování prostředí Centra však stojí za povšimnutí. Také akcí, které pro nás připravují naše sociální pracovnice je zde mnoho. Pravidelně se scházíme při
pondělním soutěžení např. v kuželkách, v petangue,
kostkách, při taneční terapii, muzikoterapii, canisterapii, při letním grilování na zahradě, přes léto jezdíme na
mnoho výletů a za čtrnáct dní jedeme již po čtvrté reprezentovat Českou republiku do Bratislavy na Župnou
olympiádu seniorů.

Na závěr mohu říci, že dny strávené u nás v Centru
jsou opravdu naplněné a každý z nás si může vybrat
podle svého zájmu. Děkuji všem zaměstnancům našeho
domova! Jsem zde velice spokojená!
Hana Spálenská, klientka Centra Rožmitál

CENTRUM OCHRANY FAUNY V HRACHOVĚ U SEDLČAN
Základní škola v Březnici je svým zaměřením jednou
z institucí, která podporuje záslužnou, nelehkou a hlavně mnohdy nedoceněnou práci několika obětavých lidí,
kterým leží na srdci osud tvorů, ohrožených zejména
negativním vlivem lidské civilizace.
Proto jsme se rozhodli s kolegyní paní Hlaváčovou se
žáky našich tříd namísto klasického školního výletu navštívit stanici Ochrany fauny ČR v Hrachově. Strávili
jsme zde několik hodin, abychom se seznámili s prací
dobrovolníků pod vedením mediálně známé osobnosti
pana Pavla Křížka.
Pan Křížek se proslavil v minulých letech kampaní pro
úpravu sloupů vysokého napětí, které jsou jednou
z hlavních příčin těžkých zranění ptáků, zejména dravců. Kontroverzní výstavu Světlo pro Prahu v Národním
muzeu s prezentací několika desítek mrtvých, popálených a červy prolezlých ptáků zhlédl rekordní počet návštěvníků, a stala se tak nejúspěšnější výstavou v historii muzea. Úspěch výstavy následně spočíval v závazku
vládních institucí i energetických společností zastavit
budování nebezpečných zařízení pro volně žijící živočichy, hlavně sloupů vysokého napětí bez náležitých úprav.
V důsledku lidských činností přibývá negativních vlivů,
které nepřímo či přímo ohrožují volně žijící živočichy.
Nejvýznamnější příčiny, proč se živočichové ocitnou
v této stanici, jsou následující:
- popálení ptáků elektřinou na sloupech vysokého napětí
- úrazy spojené s nárazem ptáků do vodičů venkovního
elektrického vedení
- otravy způsobené otrávenými návnadami, nebo v důsledku poškození peří ropnými produkty
- zranění způsobená prostředky silniční a železniční dopravy
- zranění způsobená střelnými zbraněmi a zakázaným
způsobem lovu a odchytu (železa, vrše atd.)
- vypadlá a opuštěná mlá ata
- lidská nevědomost a bezohlednost

Moderní záchranná stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy, působící v minulosti ve Voticích, vznikla jako projekt v letech 2010 – 2012. Stanice
má adekvátní zázemí pro léčení živočichů, karanténní
prostory, zimoviště, technické zázemí i rozletovou vypouštěcí věž pro dravce. Po dobu své činnosti prošlo zařízením několik tisíc kusů zvířat desítek živočišných
druhů. Nejčastějšími pacienty jsou ptáci (labutě, čápi,
dravci, sovy, pěvci atd.), dále pak savci (netopýři, veverky, ježci, vydry, srnčata atd.). V době naší návštěvy se
kromě těchto zvířat ve stanici vyskytovala zraněná volavka, kuna, liška… Velmi smutný byl pohled na dravce
s ustřelenými křídly od nezodpovědných myslivců, považujících pořád tyto zákonem chráněné živočichy
za „škodnou“. Slepé sovy, které přišly o zrak po nárazu
do dopravního prostředku, se při podávání potravy
orientovaly pouze sluchem. Malá srnčata bývají následkem lidské nevědomosti (navzdory neustálé osvětě)
(pokračování na str. 28)
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CENTRUM OCHRANY FAUNY V HRACHOVĚ U SEDLČAN
(dokončení ze str. 27)

odňata samicím. Káňata a poštolky bez končetin nebo
křídel si svá těžká zranění zapříčinila dotykem s vodičem vysokého napětí. Mlá ata pěvců, vypadlá z hnízda,
musí být dokrmována ručně a většinou jsou po dosažení
dospělosti opět vypouštěna.
Stanice má vlastní veterinární ošetřovnu. Snahou je
především návrat vyléčených živočichů zpět do volné
přírody. Návratnost živočichů do přírody se pohybuje

okolo 60%. V případech, kdy návrat není možný pro
trvalý handicap, zvířata zůstávají ve stanici v expozici
určené k ekologické výchově. Pro pracovníky státní
správy, děti ze škol a veřejnost se během celého roku
pořádají cykly přednášek, výstav a odborných seminářů
spojených s exkurzí po expozici handicapovaných živočichů.
Aktivity stanice pro zraněné živočichy jsou financovány ze sponzorských darů příznivců a sympatizantů,
pověřených úřadů, dále obcemi z regionu a různými
institucemi a nadacemi. Na tabuli přispěvatelů jsme
k našemu potěšení objevili i obce našeho regionu - Rožmitál, Březnici, Tochovice, Vševily, Hvož any, Bohutín…
Stanice má stálou pohotovostní službu, pohotovostní
telefon 603 259 902, fungující 24 hodin denně s tím, že
garantuje převzetí živočicha 1-2 hodiny po nahlášení.
Máte-li zájem navštívit stanici s rodinou, známými
či spolupracovníky, můžete použít některé z následujících kontaktů:
Telefon 603 549 125 nebo e-mail info@ochranafauny.cz.
Hrachov leží nedaleko Sedlčan, 42 km od Březnice.
Pro zaslání jakéhokoliv příspěvku zraněným zvířatům
je možné použít bankovní spojení 712781933/0300 ČSOB
Tábor.
Ing. Jozef Trangoš, učitel
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
KRAJSKÉ KOLO PLAMENE A DOROSTU
2016
V sobotu 25. června jsme ve večerních hodinách přijeli
na atletický stadion Sletiště v Kladně, kde se druhý den
odehrávalo krajské kolo dorostenců jednotlivců. V mladší kategorii za okres Příbram reprezentoval Matěj
Koňas z KMH SDH Březnice. V noci nás sice přepadla
silná bouřka, ale v neděli ráno už svítilo sluníčko a nám
začal boj o místa nejvyšší. Jako první čekal Matěje test,
který zvládl na jedničku. Druhou disciplínou byl běh na
sto metrů s překážkami, který jsme těsně vyhráli. Výhodou postupu i z druhého místa jsme šli do finále, kde nás
čekal dvojboj. První pokusy vyhrál soupeř, který nás
nemohl ohrozit, nýbrž svým výkonem nám naopak
pomohl a Matěj tak mohl postoupit do republiky i ze třetího místa. Časomíra je neúprosná a na třetí postupové
místo nám scházelo 10 setin vteřiny a my se tak stává-

me vícemistři kraje v dorostenecké kategorii mladší
dorost. Je to pro nás veliký úspěch a povzbuzení
do příštího ročníku 2017.
Svatopluk Koňas, vedoucí mládeže SDH Březnice

PÁTÝ LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR MARTINICE 2016
V sobotu 2. července ožila Martinická hájenka bujným životem. Přijelo sem 23 dětí, aby zde prožily
týden tábornického zápolení. Děti
byly rozděleny do dvou týmů. První
tým zelených vedla Věrka Zelená
a druhý tým modrých Jarka Břicháčková. V sobotu jsme rozbili tábor a začalo tradiční seznamování,
které vzhledem k tomu, že se děti
většinou znaly, bylo rychlé a všichni
se těšili na první opékání buřtů,
které nám však překazil déš. Alespoň že byl první a taky poslední po
dobu tábora. Druhý den se konal
výlet do Březnice, pak se děti šly
podívat na parkurové závody a po
večerním volnu zalehly znavené
do stanů. V pondělí přijel na návštěvu Český Červený Kříž a lektorka
Tábor proběhl
Jarka Soukupová sdělila dětem základy první pomoci, které si mohly
vyzkoušet. Následující den nás čekal soubor různých
her a koupání v bazénu. Další dny byly ve znamení her
a vzhledem k tomu, že děti byly hodné, mohly si většinu
her vybírat sami. Náš tábor navštívil místostarosta
OSH Příbram pan Pavel Hájek, který nám tábor pochválil, což nás velice těšilo a starosta SDH Březnice pan
Vršecký Petr, který poděkoval dětem za jejich celoroční
činnost. Navštívila nás městská policie, která udělala
dětem přednášku a pak odpovídala na jejich dotazy.
Po čtyři večery nám Petra Koňasová hrála u táboráku
na kytaru a tak celý večer příjemně zdokonalila. O naše
zdraví se starala zdravotní sestra Stáňa Včelová, o technickou část se staral Jarda Slavík, sporáka nám vystřihl Tomáš Mokrý a v kuchyni se o nás staraly Eva Brotánková a Mirka Koňasová. Paní kuchařce Evě Brotánkové patří velké díky - vařila luxusně a hospodárně,
svědčily o tom „vyluxované“ hrnce po obědě. Za svůj
výkon dostala od dětí „řád zlaté vařečky“. Závěrem bych

za podpory dotace MŠMT

chtěl poděkovat všem co nám pomáhali. Velice se těšíme
na další, již šestý tábor, který proběhne v srpnu 2017.
A nebyli bychom to my, abychom nevymysleli něco nového a proto příští rok pojedeme na 10 dní.
Svatopluk Koňas

PODĚKOVÁNÍ
Kolektiv mladých hasičů děkuje za pomoc
při provozu tábora Martinice 2016
Hotelu Equitana Resort
Městu Březnice
Technickým službám města Březnice
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Kolektiv vedoucích letního tábora
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2016
OKRESNÍ, KRAJSKÉ A REPUBLIKOVÉ
KOLO
Vážení čtenáři. Výsledky místního kola soutěže POOD
již dávno známe a protože je to soutěž postupová, tak vítězové postupují do vyšších kol a někteří až na místo
nejvyšší. V kole okresním se v kategorii M1 umístili
Karolína Kocourková 3. místo, Adéla Šimánková 2. místo a Pavel Hájek 1. místo, v kategorii M2 Vojtěch Špička 3. místo a Veronika Štvánová 1. místo. V kategorii
ZŠ2 Anna Fiřtíková 2. místo, v kategorii základních
uměleckých škol Žaneta Králová 3. místo, Lenka Jedličková 2. místo a Kateřina Geregová 1. místo.
V kole krajském zvítězili Veronika Štvánová v kategorii M2 a Pavel Hájek v kategorii M1. Postoupili do celorepublikového kola, kde se Pavel Hájek umístil na
3. místě a Veronika Štvánová se stala absolutní vítězkou kategorie M2. Obě děti si přebraly ceny v centru ha-

sičského hnutí v Přibyslavi z rukou starosty SH ČMS
Ing. Karla Richtra a jeho náměstka.
Svatopluk Koňas

II. ROČNÍK DĚTSKÉHO POHÁRU MĚSTA BŘEZNICE
Dne 6. 8. 2016 se za krásného letního dopoledne konal
již druhý ročník soutěže „O DĚTSKÝ POHÁR MĚSTA
BŘEZNICE“, ve kterém družstva poměřovala své síly
v požárním útoku. Na plochu u Černého kříže tento rok
přijelo porovnat své síly celkem 10 družstev mladých
hasičů, dále rozdělených do 3 kategorií. V té nejmenší,
což je přípravka, již tradičně nastoupila dvě družstva
z Rožmitálu pod Třemšínem. Zde měl každý účastník
možnost vidět nejmenší hasiče v akci - a když uvádíme
nejmenší, tak je nutno dodat, že nejmladší hasičce jsou
pouze 2 roky!
V mladších žácích nastoupila čtyři družstva a ve starších žácích také čtyři družstva. Soutěž se skládala

ze dvou útoků, ze kterých se do výsledků započítával
lepší čas. Nutno dodat, že časy družstev byly téměř vyrovnané a tak měl každý účastník možnost nasát náboj
atmosféry.
V mladší kategorii si putovní pohár na rok odvezl tým
mladých hasičů z Hudčic a ve starší kategorii putuje
pohár již potřetí, a tedy na stálo, do kolektivu mladých
hasičů v Mirovicích.
Tímto chceme poděkovat každému, kdo se na dětských
závodech podílel a především týmům za navození perfektní atmosféry.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
zve mezi sebe holky a kluky, kteří mají zájem
o hasičský sport.
V našem kolektivu se naučíte zacházet s hasičským
náčiním a poznávat různé značky a hasiva.
Dále pro naše svěřence podnikáme různé výlety,
besedy, volnočasové aktivity.
Součástí ročního plánu je i kurz první pomoci
a letní tábor.
Kroužek je určen pro děti od 3 let do 15 let.
Kontaktní telefon 721 487 579
nebo nás můžete navštívit každou středu
v hasičské zbrojnici od 16.30 do 18.00 hod.,
kdy probíhají pravidelné schůzky MH.
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 2. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO 1.B třídy
skupiny E
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 5. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO 1.B třídy
skupiny E

SK Březnice 1918

SK Březnice 1918
FK Olympie Zdice

TJ Tatran Sedlčany B
Sobota 3. 9. 2016 od 17 hod.
Fotbalový stadion v Březnici

Sobota 24. 9. 2016 od 16.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici

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

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

OP mladší přípravka
sobota 3. 9. 14.00
OP dorost
neděle 4. 9. 10.15
OP starší žáci
neděle 4. 9. 14.00
OP starší přípravka
neděle 4. 9. 14.00

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

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

Víkend 10. - 11. 9. 2016
OP st. žáci
sobota 10. 9. 14.00 h. SK Březnice 1918 – Rožmitál
I.B třída sk. E
sobota 10. 9. 17.00 h. Tochovice – SK Březnice 1918
OP dorost
neděle 11. 9. 10.15 h. Dolní Hbity – SK Březnice 1918
OP starší přípravka
neděle 11. 9. 14.45 h. SK Březnice 1918 – Spartak Pb
OP mladší přípravka o víkendu 10. – 11. 9. volný los
Přijte povzbudit naše fotbalisty

mladší přípr. neděle 25. 9. 10.00 Milín – SK Březnice 1918
starší žáci
neděle 25. 9. 10.15 SK Březnice 1918 – Pičín
starší přípr. neděle 25. 9. 14.15 Podlesí – SK Březnice 1918
dorost – o víkendu 24. – 25. 9. volný los
mladší přípr. středa 28. 9. 10.30 SK Břez. 1918 – 1.FK Pb
starší přípr. středa 28. 9. 11.30 SK Břez. 1918 – 1.FK Pb
dorost
středa 28. 9. 14.00 SK Břez. 1918 – Rožmitál

Víkend 1. - 2. 10. 2016
OP mladší přípravka
sobota 1. 10. 10.30 h.
I.B třída sk. E
sobota 1. 10. 16.30 h.
OP dorost
neděle 2. 10. 10.15 h.
OP st. žáci
neděle 2. 10. 14.15 h.
OP starší přípravka
neděle 2. 10. 14.15 h.

SK Březnice 1918 – Obecnice
Zvole – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Milín
Podlesí – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Rožmitál

Přijte povzbudit naše fotbalisty

SK BŘEZNICE 1918 - rozpis utkání PODZIM 2016
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VÁCLAVSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 10. ročník

VÁCLAVSKÝCH ZÁVODŮ
Místo konání:

řeka Skalice v prostorách tenisových kurtů
(staré koupaliště) v Březnici

SOBOTA 17. září 2016
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze – zajištěno.
Závody jsou určeny pro členy ČRS všech věkových kategorií.

STARTOVNÉ jednotné: 200 Kč.
Účastníci, kteří prokáží, že se jmenují Václav startují zdarma.
Program:

5.45
7.00
9.00
9.45

- 6.55
- 9.00
- 9.45
- 11.45
11.50

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování pozic
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Loví se na 2 pruty s max. 2 návazci, použití krmítek dovoleno. Soutěžící si může ponechat
1 ulovenou rybu. Bodování - ušlechtilá ryba: 1 cm = 2 body, ostatní ryba: 1 cm = 1 bod
Ostatní instrukce na místě.

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

PETRŮV ZDAR!!!
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PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■
■
■

■

■

HLEDÁM pronájem prostor na uskladnění bytového vybavení. Tel: 603 362 329 po 15 hodině.
3000 Kč měsíčně k důchodu nabízím řidiči nebo
řidičce skupiny B. Tel. 602 124 563.
100 Kč/hod. nabízím tomu, kdo ovládá uživatelsky internet a má čas cca 2 x 2 hodiny týdně.
Tel. 602 124 563.
HLEDÁM pronájem zahrádky v Březnici – dlouhodobě. Děkuji za odpově – tel. 731 092 157, e-mail:
katerina.medved@seznam.cz.
PRODÁM starožitnou kompletní sedací soupravu
– kompletní ložnici – třeba na chalupu – fornýrovaný
kavkazský ořech – pěkná – dámské jízdní kolo, skoro
nové a k němu zdarma dvě skládací malá kola –
ESKA, tel. 728 379 369.

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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UZÁVĚRKA říjnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN

v pondělí 19. 9. 2016 ve 12 hodin
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme. Redakce BN

BŘEZNICKÉ NOVINY také na
www.breznice.cz

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
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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

094 210

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

Město Rožmitál pod Třemšínem

n a b í z í k pronájmu

nebytové prostory
– provozovnu pohostinství v Pňovicích.
Bližší informace podá
bytové hospodářství města Rožmitál
na tel. č. 318 665 217.
Písemné nabídky na podatelnu
městského úřadu.

PLACENÁ INZERCE

9/2016

Vážení rodiče,

potřebuje Vaše dítě
odbornou pedagogickou péči,
pomoc, či vedení?
N a b í z í m e Vám naše služby – náprava řeči,
kurz Předškoláček, Pohádková jóga pro děti
a další speciálně pedagogické poradenství.
Podrobnosti naleznete na
www.odlehcovaci-pobyty.cz

Mgr. Petra Tuháčková | tel. 602 303 083
Bc. Květa Zbíralová | tel. 606 655 713

SALON

NIKA

• Půjčovné společenských šatů

od 200 do 2 000 Kč
• Prodej společenských šatů na objednání
• Prodej svatebních šatů
NAJDETE NÁS:

Třemšínská 749, Rožmitál pod Třemšínem
OTEVŘENO: PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE - po předchozí domluvě
Tel.: 721 655 206 • E-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
Facebook - salon Nika • www.salonnika.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

9/2016
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Cimbálová muzika

GRAJCAR
zahraje opět v Příbrami.

V sobotu 15. října 2016
od 19.00 hodin
proběhne v Divadle
A. Dvořáka koncert, kde
uslyšíme v podání šesti skvělých muzikantů folklór nejen
Čech, Moravy a Slovenska, ale uslyšíme i originální pojetí
skladeb – skupiny Beatles, Qeen, Metallica a dalších.
VSTUPENKY: veškerá prodejní místa Divadla A. Dvořáka v Příbrami,
Informační centrum Zámeček Příbram, Knihovna J. Drdy Příbram,
on-line: www.divadlopribram.eu
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Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

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

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082

Nejrychlejší
hotovostní půjčka
do 50.000 Kč
PENÍZE NA COKOLIV
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
Tel. 704 128 984
PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PALIVA BŘEZNICE s. r. o.

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

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL. 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

9/2016
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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
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KINO BŘEZNICE

ZÁŘÍ 2016
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KULTURA

ZÁMEK Březnice

V měsíci září promítáme od 18.00 hodin.
ozývají. Jejich lo
4. 9. neděle v 18.00 hodin

Kulturní program
ZÁŘÍ 2016

REVENANT Zmrtvýchvstání

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00, od 12.30 do 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude otevřena
od 1. 9. do 31. 10. pouze o víkendech od 11.00
do 17.00 hodin.

Dobrodružné drama, USA, 2016, české titulky
Příběh Hugha Glasse je natočen podle skutečných událostí. Legendární stopař a lovec
se s vážnými zraněními dostane do dvěstě
mil vzdáleného tábora - skrz divočinu a indiánská území, poháněn touhou pomstít se
těm, kteří ho ve chvíli nejtěžší opustili.
Režie: Alejandro González Inárritu
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson a další
Vstupné 54 Kč



156 minut



Přístupno od 15 let

7. 9. Klubová středa v 18.00 hodin

KOMORNÁ
Drama, Jižní Korea, 2016, české titulky
Mladá kapsářka je najata, aby sloužila
u bohaté paní s úkolem přesvědčit ji ke sňatku s cílevědomým podvodníkem, a obrat ji
tak o její dědictví. Plán vychází do té doby,
než mezi ženami vzplanou vášnivé city.
Režie: Chan-wook Park
Hrají: Tae-ri Kim, Min-hee Kim, Jeong-woo
Ha, Jin-woong Jo, Hae-sook Kim, Yongnyeo Lee a další
Vstupné 49 Kč



145 minut



Přístupno od 15 let

11. 9. neděle v 18.00 hodin

LÍNÁ ZÁTOKA
Komedie, Francie, 2016, české titulky
Zábavná francouzská retrodetektivní komedie začíná příjezdem zdegenerované buržoazní rodiny do letního sídla, kde si chce užít
koloritu zdejší krajiny, slunce a moře.
Na místní pláži však zmizí několik turistů…
Režie: Bruno Dumont
Hrají: Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini, Jean-Luc Vincent,
Didier Despres a další
Vstupné 54 Kč



122 minut



Přístupno od 15 let

18. 9. neděle v 18.00 hodin

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komedie, USA, Velká Británie, 2014, české
titulky
Luxusní Grandhotel Budapeš je oázou spolehlivosti, jež zosobňuje šéf hotelového personálu pan Gustave, který je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. Přání svých hostů plní
pan Gustave ještě dříve, než jsou vyřčena,
a většinu z nich navíc zcela nezištně miluje.
Režie: Wes Anderson
Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori,
F. Murray Abraham, Mathieu Amalric,
Adrien Brody, Willem Dafoe a další
Vstupné 54 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let

21. 9. středa ve 13.30 hodin
odpolední představení pro širokou
veřejnost

RODINNÝ FILM
Drama, Česko, Slovinsko, 2016, české znění
Manželé se vydají na plavbu oceánem
a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž
nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný život jim naruší
až strach, protože rodiče se delší dobu ne-

se za bouře převrátila
a ztratil se pes, otcův miláček.
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Daniel Kadlec, Jenovéfa Boková, Vanda Hybnerová, Karel Roden, Jaroslav Plesl,
Jana Pehrová-Krausová, Petr Stach a další
Vstupné 30 Kč



95 minut

Přístupno od 12 let



21. 9. středa v 18.00 hodin

VÝSTAVA:
září, říjen, výstavní bašta 9.00 – 16.00

RODINNÝ FILM

Bejvávalo v Březnici

Drama, Česko, Slovinsko, 2016, české znění
Vstupné 39 Kč



95 minut



Přístupno od 12 let

25. 9. neděle v 18.00 hodin

MOST ŠPIONŮ
Životopisný thriller, USA, 2015, české titulky
Film na pozadí historických událostí vypráví příběh Jamese Donovana, brooklynského
právníka, který se ocitá uprostřed studené
války mezi USA a SSSR. CIA jej vyšle splnit
zdánlivě nemožný úkol - vyjednat propuštění zajatého amerického pilota.
Režie: Steven Spielberg
Scénář: Ethan Coen, Joel Coen, Matt Charman
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy
Ryan, Alan Alda, Austin Stowell, Scott Shepherd, Michael Gaston a další

výstava fotografií K. Bezděky – Březnice
zmizelá…
vernisáž 9. 9. 2016 od 17.00 hod.
v září a říjnu - poslední příležitost zhlédnout jedinečnou výstavu:

„František Josef I. – Mým národům“
výstava přibližující více než 60 leté 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

28. 9. středa v 18.00 hodin

KONCERT:
v sobotu 10. září, zámecká kaple P. Marie
od 19.00 hod.
varhanní koncert BHV

ŘACHANDA

Aleš Bárta – varhany

Filmová pohádka, ČR, 2016, české znění
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co
je nedokázali naučit lidé.
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Denisa Pfauserová, Bolek Polívka,
Josef Rarach, Vilma Cibulková, Oldřich
Kaiser, Míra Nosek, Martin Dejdar, Jan
Hrušínský a další

v sobotu 24. září, hudební sál zámku Březnice od 19.00 hod. four hands piano recital – koncert BHV

Vstupné 54 Kč

Vstupné 39 Kč





102 minut

104 minut





Přístupno od 12 let

Přístupno

Připravujeme:
Neonový býk, Kun Fu Panda 3, Učitelka,
Daleko od hlučícího davu 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.

Duo BRETAS KEVORKIAN - Brazílie
Patrícia Bretas, Josiane Kevorkian - klavír
světově proslulé klavírní duo zahraje
skladby brazilských autorů F. Mignony,
M. Santose, G. de Sá, R. Mirandy a skladby E. Griega, F. Schopina, B. Martinů a
A. Dvořáka
Připravujeme:
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
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
3.
4.
10.
10.
13.
14.
17.
17.
24.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Taneční kurz
Dny evropského dědictví
Oslavy výročí trati
Taneční kurz
Veřejné zasedání zastupitelstva
MINIPÁRTY
Taneční kurz
Oldies
Taneční kurz – prodloužená

KD  14.00 hodin
Galerie Ludvíka Kuby  15.00 hodin
Vlakové nádraží  10.30 hodin
KD  14.00 hodin
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
KD  19.00 hodin
KD  14.00 hodin
KD  21.00 hodin
KD  14.00 hodin
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