BŘEZNICKÉ NOVINY
Noviny města Březnice



www.breznice.cz



ročník XV.



ZÁŘÍ 2017

Z obsahu:  z města  historie  RC Pampeliška  VOŠ a SOŠ  volný čas  spolky
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Fotografie z prací na projektu vydláždění a úpravy okolí kulturního domu

Foto F. Slaník

Výstava venkovních dekorací s motivem trpaslíků a jiné havěti „Krása je kýčovitá aneb trpaslík do každé rodiny“ – nábřeží řeky
Vlčavy - 14. a 15. července 2017
Foto F. Slaník

Vážení spoluobčané,
letošní prázdniny jsou nenávratně pryč a po dnech relativního volna, dovolených i odpočinku jsme se vrátili
do práce a děti do školy. Letní počasí splnilo naše očekávání, a tak jsme si mohli dosyta užít koupání, sluníčka
a přírody. Špatná kvalita vody v městském bazénu je po mnoha investicích a nezdarech minulostí a v současné době
vykazuje téměř hodnoty pitné vody. Málo srážek a přetrvávající sucho ale nepřeje houbařům a negativně se projevuje také na lesních porostech. Oslabené dřeviny snadno napadají škůdci a výsledkem jsou lokální „kola“ suchých,
převážně jehličnatých stromů. Ani lesům v majetku města se tento jev nevyhýbá a důsledkem je rozsáhlá těžba
napadených stromů na Vinici. Plánovaná oprava lesní cesty v této lokalitě nebude letos realizována z důvodu nutnosti změny užívání některých dotčených pozemků.
Projekt úpravy a vydláždění okolí kulturního domu byl zdárně dokončen, rovněž oprava střechy domu č. p. 70.
Probíhající výstavba přivaděče a úpravny vody na Stráži na sebe nabaluje další související práce. Projektovou přípravu a dořešení stávajícího stavu v návaznosti na novou situaci, např. připojení prameniště Obora po odstavení
provozu stávající úpravny vody atd., řešíme operativně s naším provozovatelem firmou VAK Beroun a já věřím,
že samotné připojení se na nový systém a odstávka starého proběhne bez komplikací. V současné době probíhají
výkopové práce na odkanalizování nové úpravny vody, kdy nově vzniklý řad bude sloužit rovněž pro budoucí plánovanou výstavbu v této lokalitě.
Závěrem přeji všem žákům a studentům, aby vykročili do nového školního roku správnou nohou, pedagogům
mnoho trpělivosti a radosti z práce, vám všem krásné babí léto a hezký nadcházející podzim.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 16. 5.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. a) Závěrečný účet města Březnice za rok 2016 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad.
b) Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok
2016.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. a) Účetní závěrku města Březnice za rok 2016.
b) Účetní závěrku příspěvkových organizací města Březnice
za rok 2016.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Podání žádosti o dotaci spolkem SK Březnice 1918, z.s.
z programu MŠMT 133D 531 "Podpora materiálně technické
základny sportu" za podmínky získání dotace ve výši 60%
a spolufinancování ve výši 40% z celkových nákladů stavby.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího antukového hřiště
na nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně nového oplocení a osvětlení. Celkové náklady činí 3.332.126 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování
investičního záměru z rozpočtu města Březnice ve výši 40%
z celkových nákladů na rekonstrukci stávajícího antukového
hřiště na nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně nového oplocení a osvětlení.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Vyloučení účastníka EPZ, spol. s.r.o., Příbram, z veřejné
zakázky ,,Základní škola Březnice, rekonstrukce elektroinstalace", jelikož neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. Zastupitelstvo města schvaluje výsledek
výběrového řízení na zhotovitele akce ,,Základní škola Březnice, rekonstrukce elektroinstalace". Vítězná firma je ČIP
plus spol. s.r.o., Příbram, cena díla je 2.946.136 Kč bez DPH
(cena včetně DPH 3.564.825 Kč). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Přijetí finanční podpory z Programu regenerace městských
památkových zón a městských památkových rezervací na rok
2017 ve výši 200.000 Kč. Podíly jednotlivých subjektů budou
následující: podíl vlastníka 160.000 Kč (40%), podíl města
40.000 Kč (10%), schválený příspěvek z programu regenerace 200.000 Kč (50%). Celková částka činí 400.000 Kč. Zastu-

Poděkování
Ve čtvrtek 1. června 2017 byl náš pejsek v Březnici
napaden volně pobíhajícím psem. Tímto chceme dodatečně poděkovat paní Markétě Kovářové za poskytnutí svého
automobilu k odvozu našeho potrhaného pejska do veterinární ordinace. Dále chceme velice poděkovat paní
doktorce MVDr. Michaele Medrové za skvělou práci při
záchraně nohy našeho psa. Díky paní doktorce má náš
Riky nohu jako dříve a zdobí jí pouze jizva po dvaceti
stehách. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme všem, aby
se podobná hrůza, co potkala nás už neopakovala.
J. V.

konaného dne 20. 6. 2017

pitelstvo města ukládá FO zařadit částku 40.000 Kč (podíl
města) do rozpočtu města.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Přijetí finanční podpory z rezervy Programu regenerace
městských památkových zón a městských památkových rezervací na rok 2017 ve výši 500.000 Kč. Podíly jednotlivých
subjektů budou následující: podíl vlastníka 490.000 Kč
(44,5%), podíl města 110.000 Kč (10%), schválený příspěvek
z rezervy programu regenerace 500.000 Kč (45,5%). Celková
částka činí 1.100.000 Kč. Zastupitelstvo města ukládá FO
zařadit částku 110.000 Kč (podíl města) do rozpočtu města.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice čp. 70 - realizace opravy střechy a krovu" a schvaluje práce zadat firmě
STŘECHY ČR s.r.o., Březnice, za cenu 1.464.354,55 Kč bez
DPH, tj. 1.771.869 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města
ukládá finančnímu odboru zařadit částku 300.000 Kč do rozpočtu města a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku parc. č. 1425/1,
v k.ú. a obci Březnice, a to označeného jako parcela parc.
č. 1425/14, orná půda o výměře 1.292 m2 na geometrickém
plánu č. 1035-77/2008 od spol. JVPROJEKT s.r.o. Příbram,
dosud nezapsaného v evidenci katastru nemovitostí Mgr. M. K.,
Březnice za kupní cenu 853.211 Kč včetně DPH. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Březnice od 29. 5.
2017 do 15. 6. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem
nemovitého majetku a příslušnou daň z nabytí nemovitých
věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části
pozemku parc. č. 2246, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 89 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Jiří Štěrba v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ovsík Josef v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

Životní výročí oslavili:
93 let – Marie Tuháčková, Zadní Poříčí 1
89 let – Zdenka Zelenková, Březnice 525
87 let – Marta Zajíčková, Březnice 202
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech,
kteří dali do doby uzávěrky Březnických novin
svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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VÝCVIK MĚSTSKÉ POLICIE BŘEZNICE
Ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2017 se uskutečnil jak teoretický, tak i praktický certifikovaný kurz pro strážníky
Městské policie Březnice, zaměřený na služební sebeobranu a teleskopický obušek, taktiku zákroku a střeleckou přípravu. Kurz proběhl pod vedením akreditovaných
instruktorů ze společnosti CZ Protect s.r.o. Solenice.
Dovednosti předvedené instruktory a získané strážníky v oblasti střelecké přípravy, taktiky zákroku a boje
z blízka (služební sebeobrana a teleskopický obušek)
jsou příslušníky Městské policie Březnice velice kladně
hodnoceny a považují je za veliký přínos. Dále oceňuji
účelnost praktických cvičení nácvik reálné situace a jejich doplnění o teoretické přednášky.
Tímto bych chtěl poděkovat instruktorům za vysokou
odbornou úroveň a za způsob, jakým byl celý kurz připraven a veden, jsou příkladem vysoce profesionálního
přístupu. Komunikace s instruktory byla od počátku
jasná, srozumitelná a vycházela z velmi dobré znalosti
prostředí a situací, ke kterým může v rámci výkonu
služby strážníka městské policie dojít.
Vzhledem ke stoupající agresivitě drogově závislých
pachatelů přestupků a případných trestných činů, které
se staly na území města Březnice a následně byly předávány k řešení Policii České republiky, včetně zranění příslušníka hlídky drogově závislým pachatelem, byla
Městská policie Březnice vybavena firmou CZ PROTECT
obrannými prostředky Piexon JPX využívající dráždivou
látku.
Vzhledem k přínosu tohoto dvoudenního kurzu plánujeme další spolupráci pro upevnění návyků služební

Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Dne 30. 8. 2017 uplynulo 10 let od úmrtí
našeho tatínka Josefa Baborského
ze Zadního Poříčí.
Vzpomínají syn a dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 1. 9. 2017 by oslavila 90. narozeniny
paní Irena Vitáková.
Kdo jste si znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Lada s rodinou

Vzpomínka
Letos je tomu 20 let, co zemřela
paní Růžena Seimlová z Drahenic
a 5 let, co zemřel její syn, pan Josef Seiml.
Vzpomeňte s námi. Veronika, Lenka a Věra

sebeobrany a získání dalších znalostí, které nám lépe
umožní například pomoc občanům v krizových situacích.
František Otta
velitel MP Březnice

Středočeský kraj poskytl v roce 2016 dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání, oblast
podpory Tělovýchovná zařízení ve výši 2.681.962 Kč.
Se spoluúčastí města Březnice ve výši 324.763,52 Kč
byly vybudovány v areálu skateboardového hřiště tři
sportoviště. Zpevněná plocha s převýšenými překážkami
pro skateboardisty, zpevněná plocha pro basketbal a dráha pro in-line bruslaře. Došlo k oplocení sportoviště
a vybavení hřiště překážkami, lavičkami, košem na basketbal a odpadkovými koši.
Odbor správy majetku města Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
V sobotu 17. června došlo v ranních hodinách v katastru obce
Tochovice k nehodě osobního vozidla značky Peugeot. Osmatřicetiletá řidička v zatáčce přejela do protisměru a poté mimo
komunikaci do lesa, kde narazila do vzrostlého stromu. Žena
uvedla, že se vyhýbala lesní zvěři. Motoristka utrpěla lehké
zranění. Vzniklá škoda činí 50 tisíc korun.
Projíždějící policejní hlídka spatřila v Březnici dne 20. června
ve dvě hodiny ráno osobu, která rozkopávala popelnice a hlasitě
pořvávala. Jak následně policisté zjistili, jednalo se o 33letého
muže, který i přes výzvy nechtěl svého jednání zanechat a dál
pokračoval v rušení nočního klidu. Opilce poté příslušníci policie převezli do policejní cely k vystřízlivění. V jeho dechu naměřili téměř tři promile alkoholu. Nyní se bude dotyčný
zpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku.
Až čtyři roky ve vězení hrozí 28letému muži, který dne
20. června vyhrožoval jedné ženě v Březnici tím, že ji podřízne.
Hlídka následně dotyčného vyzvala, aby svého protiprávního
jednání zanechal, on však začal před policisty utíkat. Pokusil
se také při zákroku napadnout příslušníka policie, což se mu
však nepodařilo. Pokousal ale zasahujícího městského strážníka, navíc ho opakovaně kopl do hlavy. Násilník byl poté spoután a převezen na služebnu k dalším úkonům. Následující den
mu bylo sděleno obvinění z trestného činu násilí proti úřední
osobě a nebezpečné vyhrožování.
Policisté převáželi dne 25. června v noci do policejní cely k vystřízlivění 68letého muže. Dotyčný ležel v obci Březnice částí
těla na trávě a částečně na vozovce. Kolemjdoucí zavolal na tísňovou linku. Jak se následně ukázalo, muž byl značně opilý.
V jeho dechu bylo naměřeno 2,6 promile alkoholu.
Pod vlivem drog usedl za volant 26letý muž. Příslušníci policie
ho zastavili dne 26. června po druhé hodině ranní v jedné obci
na Březnicku. Test byl u něj pozitivní na cannabis a metamfetamin. Motorista se přiznal, že více než před týdnem užil pervitin a dva dny předtím vykouřil cigaretu marihuany. Další jízda
mu byla zakázána a na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
Dne 2. července odpoledne kontrolovala hlídka v ulici Jana
Švermy v Březnici osmatřicetiletého muže. Provedená zkouška
u něj vykázala přítomnost pervitinu a kokainu.
Poraněním lehčího charakteru skončila dopravní nehoda, která
se stala dne 9. července v nočních hodinách v katastru obce
Koupě. Srnec vběhl bezprostředně před projíždějící motocykl.
Osmatřicetiletý motorkář byl po ošetření v nemocnici propuštěn do domácího léčení. Hmotná škoda byla odhadnuta
na 60 tisíc korun.
Na protialkoholní záchytnou stanici přepravovala policejní
hlídka dne 7. července z obce Březnice 28letého muže k vystřízlivění. V jeho dechu naměřila téměř dvě promile alkoholu.
Opilec nebyl schopen srozumitelné komunikace a chůze mu
také dělala značný problém. Ten samý den na „záchytku“ eskortovali policisté ještě jednoho stejně starého muže, v jeho
dechu zjistili 1,75 promile alkoholu. Navíc se bude dotyčný
zpovídat z přestupku proti občanskému soužití, protože kopal
do dveří budovy na vlakovém nádraží a urážel zde obsluhu.
Neznámý pachatel řádil ze 7. na 8. července na zahradě domu
v Březnici. Rozházel zde cihly u ohniště, povalil dětský plastový domeček, prokopl pletivo ventilačního otvoru u stodoly, prošlápl dřevěnou la ku u lavičky a poničil zděný plot. Celkem
vzniklá škoda činila jeden tisíc korun. Svým jednáním se vandal dopustil přečinu porušování domovní svobody, za což stanovuje trestní zákoník až dva roky odnětí svobody.
Osmačtyřicetiletý řidič se bude zpovídat z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Policejní hlídka ho zastavila dne

23. července v dopoledních hodinách v jedné obci na Březnicku.
Dechová zkouška byla u něj pozitivní, a to s hodnotou 1,05 promile alkoholu. Muž přiznal, že předchozí noc konzumoval
tvrdý alkohol. Na místě byl motoristovi zadržen řidičský průkaz.
Škoda ve výši 22 tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala
dne 22. července v nočních hodinách u obce Přední Poříčí.
Pod kola projíždějícího auta značky MAN vběhl srnec. Zvěř byla
po nárazu odhozena mimo komunikaci.
Lesní zvěř způsobila nehodu i dne 26. července odpoledne,
tentokrát v obci Tochovice. Srna zanechala na vozidle značky
VW Golf škodu ve výši 17 tisíc korun.
Během noci z 24. na 25. července odcizil neznámý pachatel
dvě dřevěné lavice a dřevěný stůl. Pro zahradní nábytek v hodnotě osmi tisíc korun si zloděj přišel před restauraci v obci
Hvož any.
Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi policisté dne
26. července ve večerních hodinách 60letého muže k vystřízlivění. Dotyčný přišel značně opilý do jedné restaurace na Březnicku, kam se údajně zašel schovat před deštěm. Nebyl však
schopen srozumitelné komunikace a ani chůze. Hlídka u něj
po příjezdu provedla dechovou zkoušku, na displeji přístroje se
objevila hodnota 4,58 promile alkoholu. Dotyčný uvedl, že vypil během odpoledne asi čtyři litry vína.
Dne 29. července se odehrály na Březnicku dvě dopravní nehody. Nejdříve v ranních hodinách havarovala v katastru obce
Hvož any 18letá řidička. Chtěla se prý vyhnout lesní zvěři,
vjela na krajnici a poté sjela do příkopu, kde narazila do vzrostlého stromu. V jejím dechu hlídka naměřila přes jedno promile
alkoholu. Nyní je mladá žena podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
V poledne pak došlo k nehodě mezi obcemi Březnice a Počaply.
Čtyřicetiletý motorista kvůli zúžené krajnici vyjel ke středu
vozovky a nevšiml si, že je již předjížděn jiným vozidlem. Jeho
řidič se následně snažil střetu vyhnout, najel na travnatý břeh
silničního příkopu a poškodil si spodní část auta. Poté došlo
k úniku oleje, který museli sanovat hasiči. Škoda činila 15 tisíc
korun.
Do prodejní buňky na městském koupališti v Březnici se vloupal ze 4. na 5. srpna zatím nezjištěný zloděj. Odcizil zde
plechovkové pivo, limonády, brambůrky, sušenky a kovovou
pokladu s několika tisíci korunami. Celkem byla vzniklá škoda
stanovena na 13 tisíc korun.
V katastru obce Březnice došlo dne 11. srpna ráno k nehodě.
Třiadvacetiletý řidič dostal v zatáčce na mokrém povrchu vozovky smyk a levou přední částí auta narazil do betonového
mostku. Ke zranění osob nedošlo. Vzniklá škoda byla ve výši
25 tisíc korun.
Policisté kontrolovali v Březnici dne 10. srpna 34letého motocyklistu, který neměl při jízdě na hlavě ochranou přilbu. Navíc
u sebe neměl ani žádné doklady. Jak se ukázalo, až do roku
2019 má udělen zákaz řízení. Provedená dechová zkouška u něj
vykázala hodnotu 1,56 promile alkoholu. Nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Hlídka zastavila dne 13. srpna v Tochovické ulici v Březnici
zfetovaného řidiče. Test byl u 38letého muže pozitivní na opiáty. Další jízdu mu příslušníci policie zakázali a na místě mu
byl zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 6. září 2017 v domečku na náměstí od 10.45
do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové, vedoucí pobočky CNN
v Příbrami. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě,
konzultace, rady pro neslyšící a nedoslýchavé.
Další poradenské dny v tomto roce jsou plánovány na 4. října
a 6. prosince 2017.

PŘIPRAV UJEME
Čas prázdnin byl pro některé z nás obdobím hlídání vnoučat,
pracování na zahradách, sklízení úrody, vychutnávání společných chvil s rodinou doma či v cizině, odpočívání i přečtení
knihy. Je po prázdninách, které letos uběhly seniorům stejně
rychle jako dětem. Máme pro vás naplánované další společné
akce.
Dne 2. září 2017 (so) se koná celodenní výlet do Kladrub
nad Labem, kde si prohlédneme Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Sdružuje chovatele koní. V hřebčíně se natáčely seriály Dobrá Voda a Cirkus Humberto. Můžete se těšit
na prohlídky stájí, zámku a muzea kladrubského chovu koní.
Po obědě navštívíme město Pardubice, zde prodejnu zdobeného perníku. Pokračovat budeme cestou na Kunětickou
horu, národní kulturní památku. V sedmdesátých letech se
na Kunětické hoře natáčel televizní seriál Arabela. Hrad Kuňka, kde se zabydlel Rumburak. Odjezd: KOVO 5.50 hod.,
autobusové nádraží Březnice 6.00 hod., Mirovice 6.10 hod.,
Horosedly 6.15 hod. Cena: 550 Kč a 600 Kč + 120 Kč
za oběd. Předpokládaný příjezd: 20.30 až 21.00 hod.

D
2017

E

Dne 16. září 2017 (so) jsme zváni obcí Svučice do místního
KD na vystoupení amatérského divadelního spolku Prácheňská scéna, a to na Epochální výlet pana Broučka. Začátek představení je ve 20.00 hod., konec v 21.30 hod. Cena:
70 Kč a 100 Kč. Odjezd: Kovo 19.10 hod., autobusové
nádraží Březnice v 19.15 hod. a dále trasa podle budoucích
zájemců. Návrat: kolem 22.00 hod.
Dne 20. září 2017 (st) odjíždíme letos již na třetí cestu
Dostupná Šumava. Tato podzimní trasa se od jarní bude lišit
návštěvou rozhledny Poledník, není zařazena cesta na
Chalupské slatě. Cena: 430 Kč a 450 Kč. Odjezd: KOVO
6.15 hod., autobusové nádraží Březnice 6.30 hod. Návrat:
17.30 až 18.00 hod. Na tento výlet se zásobte jídlem. V poledne
je zajištěno pouze malé občerstvení formou kávy, čaje a zákusku nebo polévky.
Dne 28. září 2017 (čt) se pro velký zájem uchazečů opakuje
výlet do Kladrubského národního hřebčína, stájí a zámku. Po obědě též zastavení v Pardubicích na nákup perníčků
a odpoledne je přejezd na Kunětickou horu do hradu Kuňka.
Cena: 550 Kč a 600 Kč + 120 Kč za oběd. Odjezd:
KOVO 5.50 hod., autobusové nádraží Březnice 6.00 hod.,
Tochovice 6.15 hod. Návrat: 20.30 až 21.00 hod.
Doporučujeme sledovat těsně před odjezdem vývěsky
s plakáty. Mohou nastat případné změny odjezdů a místa nástupů.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo na
tel. č. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

Odbor kultury
města Březnice

Město Březnice – odbor kultury pořádá

pořádá

pod vedením taneční školy Gregoriades Plzeň

KURZ TANCE 2017

koncert z cyklu
Březnických hudebních
večerů

Léto u svatého Rocha

PĚVECKÝ RECITÁL
Hany Beranové a Tomáše Jindry
s doprovodem Tomáše Hály
J. S. Bach, G. F. Händel, B. Marcello,
G. Rossini, F. Schubert, G. Verdi, A. Dvořák,
B. Smetana, C. Saint-Saëns, G. Bizet

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

9. září
16. září
23. září
30. září
7. října
14. října
28. října
4. listopadu
11. listopadu
18. listopadu
25. listopadu

Základní lekce
Prodloužená
Věneček

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 18.00 hodin
19.00 hodin

- Vstup pouze ve společenském oblečení Cena kurzu je 1 200 Kč + 200 Kč na lekci stolování.
Kurzovné vybíráme v hotovosti do konce měsíce
srpna v Infocentru, V Koleji čp.1, Březnice.

sobota 2. 9. 2017 od 19 hodin

Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou, kterou obdrží při první lekci.

kostel sv. Rocha

Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Září 2017
. . . nejen jednou větou. . .
6. 9. 1862 před 155 lety sehráli studenti divadelní hru „Debora“ a 15. 9. téhož roku pořádali druhé divadelní představení, které přerušeno bylo poplachem, že hoří. V Hořijanech vyhořely tři statky.
11. 9. 1747 před 270 lety prodala vrchnost hospodu v Dobré Vodě. Hostinec nechal postavit Jan Josef Jeníšek z Újezda na počátku 18. století. V té době již stála nad léčivým pramenem kaple sv. Máří
Magdalény a při ní lázeňská budova. O několik let později byl založen rybník a při něm železné
hutě a hamr. Hutě se však nevyplácely a v činnosti zůstal pouze hamr, při kterém byla zřízena
valcha.
15. 9. 1897 před 120 lety se v Březnici narodil archivář a odborný spisovatel Jindřich Václav Bezděka.
27. 9. 1937 před 80 lety započato se stavbou Husova sboru. 18. 9. 1938 tedy o rok později, byl slavnostně
otevřen patriarchou PhDr. A. Procházkou.
27. a 28. 9. 1931 před 86 lety byla za spolupráce všech odborových organisací na okresu březnickém uspořádána
Výstava hospodářské produkce rostlinné ve všech přízemních místnostech odborné školy hospodářské v Březnici. Vystavovati bylo možné všechny druhy hospodářských plodin, obilí, okopaniny, zeleninu, ovoce, jakož i zavařeniny a výrobky zemědělského průmyslu, výrobky z pečiva,
jakož i květiny. Propůjčení plochy k vystavování bylo zdarma, předměty k výstavě se dodávaly
příležitostně k řediteli školy panu Josefu Koukolovi. Výstavu zahájil delegát zemědělské rady
Augustýn Řehořovský. Výstavou touto prokázali jsme sami sobě i návštěvníkům cizím vyspělost našeho zemědělství po stránce domácí produkce, jakož i co do novinek používaných.
září 1917 před 100 lety věnoval pan továrník Emil Kučera k uctění památky své zesnulé paní matky
K 1 220,- březnickým chudým rodinám, jejichž živitelé byli ve válce. Poděkování našemu milému a oddanému příznivci od všech strádajících za značný dar, který v pravý čas přišel.
Alena Heverová
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici
Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji 1
262 72 Březnice
muzeum 326 531 594
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

Infocentrum
V Koleji 1
prodej vstupenek do expozic
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin
červen, červenec, srpen
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
úterý – neděle
(poslední prohlídka
11.30, 15.30 nebo 16.30 hodin)
pondělí zavřeno
říjen – duben
pondělí, středa
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.
květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

Akce v bývalé jezuitské koleji
4. 8. - 30. 9. 2017 sezónní výstava obrazů „S andělskou láskou v srdci“
7. 9. 2017
10. 9. 2017

21. 9. 2017

Literární čtvrtek - od 16 hodin / O Soně Červené (v rámci Týdne s paní Soňou Červenou)
rajská zahrada nebo společenský sál (podle počasí) v bývalé jezuitské koleji
neděle od 16 hodin / přednáška PhDr. Věry Smolové - ředitelky Státního okresního archivu
v Příbrami / „Z Březnice na Svatou Horu“. Jak se březničtí jezuité stali správci Svaté Hory
- k 370. výročí předání svatohorské kaple Tovaryšstvu Ježíšovu (24. 8. 1647).
Přednáška se koná v rámci EHD 2017.
čtvrtek od 17 hodin / Podzim pro tělo i duši v Březnici / Přednáška KOSMETIKA A HYGIENA
v 18. století s Mgr. Klárou Posekanou, etnologem Hornického muzea v Příbrami si budeme
povídat o čistotě, kosmetických přípravcích a hygieně v dějinách každodennosti.
Společenský sál v bývalé jezuitské koleji v Březnici
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Pletení náramků přátelství

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

25. 7. 2017 jsme v dětském oddělení Městské knihovny
pletli náramky přátelství. Akce se zúčastnily děti od 6
do 13 let a jejich maminky a babičky. Všichni se velmi
snažili a odnesli si své upletené náramky a návody
na další varianty.
Lucie Zemková

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

4. 9. – 27. 10. 2017 – výstava dámského pletařského kroužku – „Šikovné ruce“

■

12. 9. 2017 od 16.30 hodin – beseda s Dr. Mgr.
Věrou Kubovou „Dva životy, dva básníci – Seifert
a Nezval“

■

Tematická výstavka knih – Podzim na zahradě

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
18. – 22. září 2017 Z AV Ř E N O
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Hedvika Fořtová

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Guacamole
Ingredience : 2 zralá avokáda, 1 rajče, 1/2 červené cibule,
chilli paprička, 1 limetka, čerstvý koriandr, sůl, pepř
Postup : Avokádo podélně rozpůlíme, vyjmeme pecku
a vydlabeme dužinu. V míse ji důkladně rozmačkáme
vidličkou. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, chilli
papričku a drobné kostičky rajčat. Směs ochutíme limetkovou š ávou, nahrubo nasekaným čerstvým koriandrem, solí a pepřem. Vše dobře promícháme a ihned podáváme s nachos. Guacamole můžeme použít i do sendvičů či jen tak namazat na toast nebo celozrnný chleba.

Avokádová polévka se salsou
Ingredience: 1 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 1-2 stroužky česneku, 2 hrnky kuřecího vývaru, 4 avokáda, sůl,
tabasco, šáva z 1/2 limetky
Salsa : 1 cibule, paprička jalapenos, 2 rajčata, koriandr,
šáva z 1/2 limetky
Postup : Avokádo podélně rozpůlíme, vyjmeme pecku,
vydlabeme dužinu a nakrájíme. Cibuli zpěníme na oleji
a přidáme prolisovaný česnek. Zalijeme vývarem a přidáme avokádo, sůl, tabasco a limetkovou š ávu. Rozmixujeme a dáme vychladit. Cibuli, papričku a rajčata
nakrájíme na drobné kousky, přidáme koriandr a limetkovou š ávu. Necháme vychladit. Polévku rozdělíme
do talířů, přidáme salsu a zakápneme olejem.

Chilli con carne
Ingredience : 40 ml olivového oleje, 450 g hrubě mletého hovězího zadního, 1 středně velká cibule, 5 stroužků
česneku, 450 g drcených rajčat, 450 g konzervovaných
červených fazolí, třtinový cukr, chilli, pepř, sůl
Postup: Cibuli nakrájíme najemno a prudce zpěníme na
oleji společně s jemně posekaným česnekem, přidáme
maso a společně prudce orestujeme. Směs doplníme
rajčaty i se š ávou, dochutíme cukrem, solí a chilli,
10 minut podusíme a přimícháme scezené fazole.

Quesadilla
Ingredience: 4 tortilly, 200 g kuřecích prsou, 1 šalotka,
200 g čedaru, grilovací koření, sůl, pepř, olej
Dip : 1 kysaná smetana, grilovací koření, kečup
Postup : Nejdříve si přichystáme dip smícháním všech
surovin v poměru dle vlastní chuti, necháme v lednici
odležet.
Kuřecí prsa potřeme olejem, ochutíme kořením a orestujeme ze všech stran. Sýr nastrouháme nahrubo a šalotku
nakrájíme. Hotové kuře nakrájíme na menší kousky
a smícháme se sýrem a šalotkou. Směs nandáme na tortilly potřené lehce dipem, přendáme na gril nebo na
suchou pánev a když se sýr začne rozpouštět, tortillu
přehneme. Opečeme z obou stran a podáváme s vychlazeným dipem.

Recept na domácí tortilly
Ingredience : 500 g hladké nebo kukuřičné mouky,
1 lžička soli, 100 g sádla, 280 ml horké vody
Posup : Smícháme mouku, sůl a sádlo a za postupného
přilévání vody uhněteme tuhé a hladké těsto. Těsto rozdělíme na 10 až 12 kousků a rozválíme na tenké placky.
Na nepřilnavé pánvi jednotlivé placky upečeme nasucho
z obou stran dozlatova, dokud se na nich nezačnou tvořit puchýřky.

Tequila Sunrise
Ingredience : led, 4 cl tequily, 10 cl pomerančového
džusu, 1 plátek pomeranče, 3 cl grenadiny
Postup : Vysokou sklenici naplníme ledem, na led nalijeme odměřenou tequilu a pomerančový džus a promícháme.
Přilijeme po skle nebo přes led grenadinu a již nemícháme. Grenadina je těžká a při opatrném nalévání klesne
ke dnu a zanechá za sebou přechod barev připomínající
východ slunce. Sklenici ozdobíme naříznutými plátky
pomeranče.
Připravila Marcela Burdová

B ř e zn i c e

úterý 12. září 2017 od 16.30 hodin

prostory Městské knihovny

KNIHOVNA

- Seifert a Nezval“

„Dva životy, dva básníci

KUBOVOU

Vás srdečně zve

kn i h o v n a

na besedu s Dr. Mgr. Věrou

M ě s t s k á
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KNIHOVNA

Městská knihovna Březnice zve na výstavu

Dámského pletařského kroužku

ŠIKOVNÉ RUCE
prostory knihovny
od 4. září do 27. října 2017
Vznik ručních prací bezpochyby souvisí s lidskou touhou zdobit sebe,
svůj oděv i své příbytky. Obliba některých druhů ručních prací
se znovu vrací, řada ručně dělaných ozdobných doplňků
je dnes módní záležitostí.
Přijďte si do knihovny prohlédnout
výrobky pletené, háčkované, šité
či vyšívané. Uvidíte panenky,
medvědy, svetry, šály a čepice,
ponožky, korále
a další textilní výrobky.

Vernisáž výstavy - středa 6. září 2017 od 16 hodin.

9/2017

9/2017

KNIHOVNA

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Grisham John – Partner – Danielo Silva vede prostý, nenápadný život v malém brazilském městečku, ale jeho minulost
je více než pestrá…
Steel Danielle – Rodinné pouto – mladá architektka, na počátku slibné kariéry, se ze dne na den stane adoptivní matkou
tří osiřelých sestřiných dětí
Drda Jan – Svět viděný zpomaloučka – fejetony z let 1939
– 1943
Bruen Ken – Svatyně – za každou cenu musí zastavit vraha,
ale má k němu až příliš blízko
Bagshawe Tilly – Sláva – Sabrina není jen nějaká celebrita,
je něco extra, je skutečně slavná…
Lowell Elizabeth – Vášeň a vítr – milostný román
Pivodová Kristýna, Borovská Jitka, Pivoda Aleš, Kamarád Bohuslav, Moldřík Albert – Kriminální případy
ze Šumavy – Šumava není jen nádherná příroda a idylická
krajina, jak ji vnímá každý, kdo sem zavítá…i tady se setkáváme se zločinci a kriminálními případy, se kterými muži i ženy
zákona svádí nikdy nekončící boj…
Robb J. D. – Smrtící kalich – Je vražda kněze větším
hříchem? Poručík Eva Dallasová na stopě vraha církevních činitelů.
Žák Jan – Z Dalmácie do Haliče – vzpomínky českého lesníka, účastníka bojů 1. světové války 1914 – 1918
Češka Stanislav – Případ kněze z bojné – v historické
krimi z období Velké Moravy se setkáváme s velkomoravskými
detektivy Slavomírem a jeho vikinským přítelem Erikem, kteří pátrají po nebezpečných vrazích…
Bittnerová Martina – Spisovatelky a Erós – utajené životy velkých českých žen – velké ženy české minulosti v úplně
jiných rolích, než na jaké jsme u nich zvyklí
Jedlička I. M. – Doznání svůdné slečny – povídky podle
skutečných kriminálních případů
Cartland Barbara – Anděl spásy – po smrti rodičů se JeanPierre markýz z Castillonu vrací na své rodové sídlo, které
je třeba opravit a navíc se musí postarat o tři děti svého zesnulého přítele…
Beran Ladislav – Písecká četnická pátračka – výborně
napsané příběhy z pera emeritního komisaře kriminální služby a držitele několika prestižních literárních cen skvěle zobrazují atmosféru třicátých let minulého století
Vondruška Vlastimil – Znamení Jidáš – na Pražském hradě, přímo v úředním paláci, byl jedné noci zavražděn zemský
sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými
znaky…
Vondruška Vlastimil – Krev na lopuchu – příběhy, v nichž
se autorovi podařilo dokonale zachytit dobovou atmosféru, vás
zavedou do různých dob od středověku do 18. století, do prostředí hradů, měst i vesnic a nabídnou nečekaná rozuzlení
Ward J. R. – Prokletý milenec – napínavý upírský příběh
Evans Katy – Ve víru rocku – každá žena ho chce, kromě
té, pro niž zpívá…
Pancolová Katherine – Muchachas 1, 2 – spisovatelka
je výjimečná vypravěčka, dokáže proplést osudy hlavních postav
v překvapivých souvislostech
Tremayne Peter – Vykoupení krví – historická detektivka;
případ sestry Fidelmy
Šindelář Vladimír – Historické příběhy ze staré Šumavy – dějiny a dramatické osudy mnohdy znamenaly osudný
zvrat v životě zdejších obyvatel
Horký Zdeněk, Bednářová Markéta – Zfetovaná duše –
zběsilá adrenalinová jízda po šikmé ploše začíná a má klasický
scénář

Wallace Edgar – Kokainová dáma – detektivní příběh z londýnského podsvětí…
Wallace Edgar – Krádež v expresu – Vypátrá detektiv Milton Sands pachatele, který ukradl chemický vzorec na výrobu
ohebného skla?
Patterson James, Paetrová Maxine – Zpovědi podezřelé
– nemůže věřit nikomu, možná ani sama sobě…
Learyová Ann – Kamarádky z mokré čtvrti – Pravda se
prý ukrývá až na dně sklenky, ale vážně ji chcete znát?
Hannah Sophie – Ztráty a lži – psychothriller od autorky
nových příběhů Hercula Poirota
Robb J. D. – Smrtící zrození – dva lidé brutálně zavražděni
a těhotná žena nezvěstná …… Eva Dallasová na stopě zvráceného zabijáka
Hiaasen Carl – Přirozená dívka – humoristický román
předkládá čtenářům satirický kaleidoskop několika vzájemně
propletených lidských osudů, nabitých nečekanými zvraty a komickými situacemi a okořeněný notnou dávkou černého humoru
Šimánek Leoš – Cesty za dobrodružstvím – putování
severní a jižní Amerikou a napříč Tichým oceánem; poutavý
cestopis známého cestovatele doplněný mnoha barevnými fotografiemi
Slaughter Karin – Nic nebude jako dřív – napínavý
detektivní román
Shah Saira – Myšky v kuchyni – dojemně upřímný a zároveň zábavný autobiografický román o rodině, lásce a životě
na francouzském venkově
Dandová Dagmar – Deník šílené novinářky – humoristický román o mladé dívce, která přichází po škole do redakce
časopisu a pomalu proniká do novinářského světa, prožívá bláznivá dobrodružství s nesnesitelnou extravagantní kolegyní,
zápolí se šéfredaktorem a snaží se zvládat spoustu problémů
v životě i v redakci…
Quick Amanda – Dlouhá noc – po sedmnácti letech přijíždí
Irene Stensonová domů, aby prošetřila dávnou smrt svých rodičů, a setkává se s něčím mnohem děsivějším, než si vůbec dokázala představit…
Roberts Nora – Kolotoč přání – hlavní hrdinku Hope
dostihne vlastní minulost…
Stagg Julia – Hostinec – starobylé městečko ovládnou intriky a pomluvy, na jejichž konci už není nic takové, jaké bývalo…
Cole Martina – Procitnutí – manželé Brodierovi jsou rozhodnuti poskytnout svým dětem vše, co oni neměli, ale dojde
k tragédii a Lily zůstane na všechno sama a musí se postarat
o svou početnou rodinu a vypořádat se s mnohými nástrahami…
Lagercrantz David – Dívka v pavoučí síti – inspirováno
sérií Stiega Larssona Milénium 4
Christie Agatha – Cestující do Frankfurtu – jedinečný
příběh královny zločinu a klasická krimi; v roce 1970 vydala
spisovatelka (tehdy osmdesátiletá) tento poslední román se
špionážní zápletkou
Christie Agatha – Karty na stole – jak mohl někdo drze
a odvážně zabíjet obklopen řadou svědků uprostřed karetní hry,
v blízkosti policejního úředníka a dokonce samotného Herkula
Kubica Mary – Hodná holka – Mia Dennettová z rodiny prominentního soudce se v baru seznámí s tajuplným cizím
mužem, ale záhy se ukáže, že je to únosce, který ji má předat
svému zaměstnavateli, který chce vymáhat výkupné…
Cole Martina – Psanci – napínavý román známé autorky
Hrabal Bohumil – Spisy 3 – nově vydaná kniha novel obsahuje: Taneční hodiny pro starší a pokročilé; Ostře sledované
vlaky; Postřižiny; Městečko, kde se zastavil čas; Něžný barbar;
Obsluhoval jsem anglického krále; Příliš hlučná samota
Připravila Kateřina Štěrbová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Prázdniny utekly jako voda a my vám přinášíme malé ohlédnutí za některými prázdninovými akcemi.
TRPASLÍCI NA NÁBŘEŽÍ
Na pouze dvoudenní výstavě trpaslíků se sešlo téměř
100 exponátů. K vidění byly trpaslíci různého provedení
a velikosti, zvířátka i lidské postavy. Přestože počasí nebylo ideální, zájem o výstavu byl veliký. Touto cestou
chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří nám exponáty zapůjčili, především paní Zoře Šimůnkové a panu
Ondřeji Čáslavovi, jejichž zápůjčky byly nejpočetnější.

VÝSTAVA ENERGETICKÝCH OBRAZŮ
Veronika Art Hůzlová představila svoji první výstavu
energetických obrazů s názvem S andělskou láskou
v srdci. Působí léčivě na tělo i duši. Ve výstavních prostorách bývalé jezuitské koleje si ji můžete zdarma
prohlédnout do konce měsíce září.

RÁDIO REGION ZAVÍTALO DO BŘEZNICE
FILMOVAR
Letní lokální filmový festival, který se po druhé konal
v prostoru starého kluziště, přilákal značný počet diváků. Letní kino pořádal odbor kultury města Březnice
společně s K.G.B. Projekce červencového pátečního večera byla spojena se SLAM POETRY SHOW, tedy s poezií naživo. Vystupující předvedli vlastní tvorbu a jejich
strhující přednes si užili všichni diváci.

BŘEZNICKÁ POUŤ

Pátou zastávkou letního putování po středních Čechách
se ve čtvrtek 10. srpna stala Březnice. Rádio Region Českého rozhlasu přivezlo do Březnice zábavný program plný
písniček a soutěží. Celým odpolednem provázela moderátorka Iveta Chlumská. Na úvod vystoupil březnický
Pěvecký sbor sv. Ignáce, který umělecky řídí paní Petra
Ottová. Ten vystřídal Marek Ženkl a poté návštěvníky
oblíbenými písničkami potěšila Jana Chládková. Celé odpoledne zakončil koncert Marcela Zmožka, který zazpíval
své osvědčené hity. Kdo měl zájem, mohl od přítomných
interpretů získat podpisy nebo poslat vzkaz svým přátelům v rámci živého vstupu do Písniček na přání.

Tradiční březnická pou se konala v závěru července.
Náměstí zaplnily atrakce a stánky, které přilákaly nejen
březnické obyvatele, ale také návštěvníky ze širokého
okolí.

POHÁDKY PRO DĚTI
Prázdninovou pohodu si děti mohly zpříjemnit sledováním pohádek. Na březnický zámek pravidelně přijíždí
Divadlo KAPSA Andělská Hora. V letošním roce si pro
malé i velké návštěvníky připravila čtyři představení.
Na fotografii jsou loutky z pohádky „Jak se Jíra mlynářem stal“, kterou v prostoru starého kluziště zahrálo
Divadlo DOKOLA.

(pokračování na str. 13)
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CESTY ZA DIVADLEM
Srpnové „Cesty za divadlem“ směřovaly přímo na hrad
Karlštejn. Muzikál Noc na Karlštejně s legendárními
skladbami Karla Svobody je notoricky známý. Spojením
historického místa a skvělých interpretů nás čekal nevšední zážitek, který si jistě všichni diváci užili. Zaplaceným vstupným jsme přispěli na opravy vzácných nástěnných maleb. V listopadu pořádáme zájezd do divadla
Hybernia, bližší informace naleznete na samostatném
plakátě. Neváhejte a objednejte si vstupenky.

KONVENT PLNÝ LOUTEK
Sedmé setkání loutek se konalo v sobotu 19. srpna.
Počasí nám příliš nepřálo, ale ani drobný déš neodradil diváky od návštěvy této již tradiční akce. Pobavit se přišli
malí i velcí a není pochyb o tom, že si tento prázdninový
den všichni užili. Z akce vám přinášíme několik fotografií.

DÁMSKÝ PLETAŘSKÝ KROUŽEK
Ani v letních měsících nezahálely ruce šikovných žen.
Společně připravovaly výstavu, která proběhne v září
a říjnu v Městské knihovně v Březnici. Přij te se podívat, vystavované výrobky potěší děti i dospělé.
Petra Bartoníčková
Foto: František Slaník a odbor kultury

Město Březnice – odbor kultury
zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO HYBERNIA

čtvrtek 9. 11. 2017 od 18 hodin

PŘÍZRAK LONDÝNA
V srdci pochmurné a bezútěšné londýnské čtvrti zavraždil
neznámý útočník jednu z místních prostitutek. Za zločin
je zatčen drsný řezník Chuck, který obě v předvečer vraždy
surově zbil. V té samé době přichází do Londýna také dva
mladíci z bohatého londýnského West Endu hledat
dobrodružství, každý však jiného druhu: zatímco samolibý
Sean si chce se zdejšími ženami především užívat, citlivý Henry maluje jejich portréty a akty. Oběma se zalíbí
krásná švadlenka Evelyn, kterou nad ránem náhodou potkají v jedné z potemnělých uliček. Právě její sestra
Annie se ale stává druhou obětí tajemného vraha, který její tělo při svém zuřivém činu příšerně zohaví. Děsuplných
vražd si začínají všímat i novináři, kteří v senzačních popisech okolností obludných činů vidí šanci lépe prodat
své bulvární plátky. Londýnem se šíří strach…
Hrají a zpívají: Lukáš Adam, Jan Cina, Michaela Nosková, Martina Šnytová, Hana

Fialová, Ilona Csáková, Miloslav Mejzlík, Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Lumír
Olšovský, Michaela Dolinová, Kateřina Petrová, Eliška Nezvalová, Vanda Károlyi a další
Odjezd z autobusového nádraží v 16 hodin | cena 500 Kč (včetně dopravy)
R e z e r v a c e a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Odbor kultur y města Březnice
p o ř á d á cyklus přednášek

PODZIM PRO TĚLO I DUŠI V BŘEZNICI
čtvrtek 21. září 2017 od 17 hodin

KOSMETIK
A A HYGIENA V 18. STOLETÍ
OSMETIKA
povídání o čistotě, kosmetických přípravcích a hygieně v dějinách každodennosti
- Mgr. Klára Posekaná, etnolog Hornického muzea v Příbrami | vstupné 30 Kč

čtvrtek 12. října 2017 od 17 hodin

NÁŠ ŽIVOT
životní rovnováha, radost ze života a jeho naplnění
- Kamila Poláková, lektorka alternativního způsobu léčby a životního stylu | vstupné 50 Kč

čtvrtek 23. listopadu 2017 od 17 hodin

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
poznejte sami sebe pomocí výtvarného vyjádření
- Kamila Poláková, lektorka alternativního způsobu léčby a životního stylu | vstupné 60 Kč

středa 13. prosince 2017 od 17 hodin

TĚLO A DUŠE Z POHLEDU ANAL
YTICKÉ PSY
CHOLOGIE
ANALYTICKÉ
PSYCHOLOGIE
Pjér la Šéz, psycholog, herec a hudebník | vstupné 150 Kč
Přednášky se budou konat v sále bývalé jezuitské koleje
(arteterapie v prostorách výtvarné dílny).
Podrobnější informace najdete na pozvánkách v aktuálních číslech Březnických novin.
N a s e t k á n í s v á m i s e t ě š í Petra Bartoníčková a Alena Heverová.
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Odbor kultur y města Březnice
pořádá cyklus přednášek

„PODZIM PRO DUŠI I TĚLO V BŘEZNICI“

KOSMETIKA A HYGIENA V 18. STOLETÍ
s

Mgr. Klárou Posekanou,

etnologem Hornického muzea v Příbrami
si budeme povídat o čistotě, kosmetických
přípravcích a hygieně v dějinách každodennosti.

čtvrtek 21. září 2017
v 17 hodin
společenský sál
v bývalé jezuitské koleji v Březnici
vstupné 30 Kč

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

Literární čtvrtek

7. září 2017 od 16 hodin v bývalé jezuitské koleji
(rajská zahrada nebo společenský sál - dle počasí)

„Povídání o Soně Červené“

Při příležitosti premiéry celovečerního dokumentárního filmu „Červená“
se uskuteční akce „Týden s paní Soňou Červenou“. Česká umělkyně,
která stála na pódiu vedle Jana Wericha i Plácida Dominga a spolupracovala
s Rafaelem Kubelíkem, Herbertem von Karajanem, Lou Reedem
i Tomem Waitsem, oslaví letos 92. narozeniny.
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Odbor kultur y města Březnice pořádá

10. 9. 2017 neděle od 16 hodin
v bývalé jezuitské koleji

přednášku PhDr. Věry Smolové
ředitelky Státního okresního archivu v Příbrami

„Z Březnice na Svatou Horu“
Jak se březničtí jezuité stali správci Svaté Hory k 370. výročí předání svatohorské kaple
Tovaryšstvu Ježíšovu (24. 8. 1647).

Přednáška se koná v rámci EHD 2017.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky a další kulturní
programy. Pozornost organizátorů i návštěvníků se obrací na různorodé fenomény
přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího ve 21. století,
ve stále více se globalizujícím světě - to je to, k čemu EHD přispívají,
a proto se těší vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou
významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Vstupné 30 Kč
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice | tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz

ZÁŘÍ 2017
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00
– 12:00 hod.
pondělí
od 10:00
úterý
od 19:00
středa
od 09:30
čtvrtek
od 16.00

TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
PILATES
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ s Ivetou Kravarčíkovou

PORODNÍ KURZY s Mgr. Janou Vrablicovou, DiS.
– po domluvě na tel. 727 973 379
od 19.30 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 8.00 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
středa
od 15:00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků
a příprava na maturitu s Eliškou Moravcovou
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou

|

mail: info@rcpampeliska.cz

čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
10. 9. v neděli od 15.00 Oslava 17. Narozenin RC Pampeliška - v prostorách zahrady mezi MŠ Březnice
(více info samostatný plakát)
12. 9. v úterý od 9.00 Háčkování - s Jiřkou Nešvarovou
18. 9 - 24. 9. podzimní burza v Pampelišce
23. 9. Podbrdský trh - Rožmitál pod Třemšínem
Připravujeme:
Chlebopečení, podzimní dílny
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny
v programu.

V roce 2017
se v Rodinném centru Pampeliška Březnice
uskutečňuje projekt

„ZAOSTŘENO NA RODINU“.
Aktivity projektu
„ZAOSTŘENO NA RODINU“
jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina
(Ministerstvo práce a sociálních věcí)

PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
18. 9. – 24. 9. 2017 v prostorách RC PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás i tento podzim připravuje burzu. Žádáme prodávající opět o spolupráci.
Již doma si vyplňte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení a každý kus
zboží označte štítkem.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek - sobota
Neděle
Pondělí

18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.

9.
9.
9.
9.
- 23. 9
9.
9

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
TŘÍDĚNÍ
08:00 - 12:00

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
TŘÍDĚNÍ
VÝDEJ

13:00
13:00
13:00
13:00

-

17:00
17:00
17:00
17:00

16:00 - 18:00
13:00 - 17:00

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ
VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky 326 531 177, e-mailem: info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen
Váš osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci prodávajících. Poté získejte formulář pro vyplnění
seznamu prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke stažení na webu nebo si o něj napište na náš
e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo – viz výše.
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RODINNÝ VÝLET S RODINNÝM CENTREM
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žedly a kočárky na parník Zvíkov, který nás zavezl zpět
na Velký Vír. Je až s podivem, že takovýto výlet dlouhý
7,77 km zvládli i ti nejmenší v dobré náladě a plni energie i na dovádění na dětském hřišti v cíli. Výlet s Pampeliškou se nám všem moc líbil a ještě dnes, několik dní
po uskutečnění, slyším od dětí naléhavou otázku, která
mluví za vše: „Mami, kdy zase půjdeme s kamarády
na ten výlet s parníkem?“
Mgr. Eliška Moravcová
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Stalo se již tradicí, že Rodinné centrum Pampeliška
podniká v srpnu výlet na Orlík. Jako výchozí a startovní bod naší cesty jsme si opět určili restauraci na Velkém Víru, kde se ve čtvrtek 10. 8. v 10 hodin sešlo
9 rodin (a již celé rodiny nebo jejich většinové zastoupení). První zastávkou na nenáročné pěší túře se stala
Schwarzenberská hrobka ukrytá v lese. Ty z nás, kteří
zde byli poprvé, překvapila svou monumentálností a vyzařováním určitého magika až tajemna. Udržovanou
louku u hrobky využil každý po svém – menší děti hrály
na babu či jezdily na odrážedlech, větší děti hrály frisbee, maminky a tatínkové připravovali svačiny, obdivovali hrobku či jen nasávali příjemnou atmosféru. Po hodinové přestávce jsme pokračovali v cestě na orlické vyhlídky, odkud jsme měli přehradu i zámek jako na dlani.
Součástí jedné vyhlídky je i malá kaplička postavena na
počest vítězství Karla Filipa Schwarzenberga nad Napoleonem v bitvě u Lipska v říjnu 1813. Po zdolání asi
největšího výškového rozdílu pod zámeckým parkem
jsme se rozdělili. V podzámčí jsme navštívili Orlická
akvária s vodními giganty, kde asi nejvíce zaujal obrovitý sumec, v místních občerstvovacích zařízeních jsme
v klidu poobědvali. Při čekání na parník si každý našel
svou zábavu. Někteří hledali pávy, někdo si prohlédl
nádvoří zámku, další odpočívali ve stínu stromů či se
ochladili zmrzlinou. Ve 14:45 jsme se nalodili i s odrá-
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PROJEKT DĚTSKÉ LÉTO 2017 – JUGENDAUSTAUSCH 2017
Letní výměnné pobyty českých a německých dětí
a mládeže běží v letošním létě opět naplno! Poté, co začátkem srpna 15 dětí ze ZŠ Březnice navštívilo umělecké
léto dětí Kinderkunstsommer 2017 v německém Flecken
Zechlinu, hned v následujícím srpnovém týdnu od 7. 8. 11. 8. 2017 přijelo 20 německých dětí z Lindowa a okolí
do Březnice v rámci projektu Dětské léto 2017 – Jugendaustausch 2017, který se uskutečnil letos již popáté.
Projekty jsou realizovány v rámci partnerské spolupráce měst Březnice a Lindow a jsou dotovány Česko-německým fondem budoucnosti, koordinačním centrem pro
česko-německé výměny mládeže Tandem v Plzni a Městem Březnice.
Německým dětem se po celý týden věnovala učitelka
ZŠ Březnice p. Petra Ottová a koordinátorka projektu
p. Alice Fořtová spolu s českými dětmi, kterých byl stejný počet. Zapojily se opět i hostitelské rodiny, které si
vzaly dvě či tři německé děti k sobě do rodiny na jednu
noc, aby poznaly i jiné prostředí. Skvělé stravování zajistily kuchařky ZŠ Březnice, za což jim patří veliký dík.
Ubytování pak bylo zajištěno v Domově mládeže VOŠ
a SOŠ Březnice, kde hosté mohli využít i nové multifunkční hřiště, posilovací nářadí, či posedět u táborového ohně.
Na přípravě programu se tentokrát podílela i německá
strana se svým vedoucím p. Uwe Flockem. Nejlepší na
tom ale je, že české děti se ochotně a rády zúčastnily
celého programu a se svými německými kamarády komunikovaly jak v anglickém, tak i v německém jazyce.
Společné veselé zážitky z her a výletu je ještě více sblížily.

Jejich program vypadal následovně:
V pondělí provedla p. Mgr. Jitka Bartáková účastníky
Březnicí, ukázala jim zajímavá místa a připravila pro
všechny krátký kvíz. Poté následovala prohlídka židovské synagogy s průvodkyní Bětkou Bartákovou, od které jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie.
V úterý probíhalo sportovní dopoledne pod vedením
p. učitele Jelínka, odehrálo se několik česko-německých
fotbalových utkání. Skóre bylo vyrovnané, proto se později mužstva promíchala tak, že v obou byly jak české,
tak i německé děti. Dívky si zahrály volejbal a stolní
tenis. Odpoledne bylo vyplněné zpíváním českých a německých písní pod vedením p. Petry Ottové a na závěr si
účastníci společně zatančili podle hudby a taneční animace z YouTube, promítané na interaktivní tabuli. Mezitím v kuchyňce paní Vrátná zadělala těsto na buchty

a úkolem účastníků bylo naplnit je tvarohem. Upečené
buchty byly voňavé, nadýchané a lehké jako peříčko.
Všem moc chutnaly, jen se po nich zaprášilo. Po společném vaření si již německé děti vyzvedávaly české rodiny
a odvážely si je domů, kde pro ně měly přichystaný svůj
program a grilování.
Ve středu jsme se všichni společně vydali autobusem
na celodenní výlet do Prahy. Počasí nám přálo a prohlídka našeho hlavního města vedená Bětkou Bartákovou se
nám velmi líbila. Navštívili jsme Pražský hrad, chrám
Sv. Víta, viděli Pražské Jezulátko, vyfotografovali se
u Lennonovy zdi, prošli Kampou kolem Čertovky, dále
po Karlově mostě, prohlédli si Staroměstské náměstí
i radnici s orlojem a nakonec jsme došli na Václavské
náměstí, kde jsme měli volný čas na rozchod. Poté jsme
plni nových zážitků odjížděli zpět domů, kde na všechny
čekala večeře v jídelně ZŠ a následně v areálu VOŠ
a SOŠ společné posezení u táborového ohně spojené
s opékáním buřtů. Kdo chtěl, mohl si ještě zahrát na
multifunkčním hřišti fotbal. Den byl využitý na maximum.
Ve čtvrtek dopoledne si české a německé děti prohlédly
kostel Sv. Ignáce a vystoupily na věž, kde obdivovaly
zvony a krásný výhled na město. Po prohlídce kostela
nás ještě čekala prohlídka zámku, kde jsme absolvovali
jeden okruh, a kdo měl zájem, mohl si prohlédnout zcela
novou expozici s audiovizuální prezentací grafických
originálů věnovanou renesančnímu období a kolowratské svatbě, nebo zbrojnici.
Odpoledne jsme šli na náměstí, kde se konalo natáčení
Českého rozhlasu z regionu, při kterém vystoupil v živém vysílání pěvecký sbor Sv. Ignáce pod vedením paní
Petry Ottové.
Vystoupení na německé děti udělalo ohromný dojem,
některé z nich byly dojaté až k slzám. Další program byl
v režii p. Uwe Flocka a byl věnován seznamovacím
hrám. Následovalo psaní malých přáníček, malování
na plátno a vypouštění balónků s přáními pro příští rok.
(pokračování na str. 20)
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(dokončení ze str. 19)

Večer bylo v plánu grilování, a protože počasí nebylo
zrovna příznivé, večeře i závěrečný program se konaly
ve školní jídelně. Zúčastnily se ho i všechny hostitelské
rodiny.
Německé děti obdržely drobné upomínkové předměty a
pamětní listy, které jim věnovalo město Březnice. Vedoucí si vyměnili drobné dárky a slíbili si, že příští rok zorganizují projekt znovu.
Pan Aleš Hadač doprovázel část pěveckého sboru p.
Ottové na kytaru, děti si potom zazpívaly společně některé známé české a německé písně a na závěr si i zatančily. Jen nerady se loučily a odcházely domů, či na
ubytovnu.
Letošní Dětské léto se nám vydařilo a mám z něho
moc dobrý pocit. Již navázaná kamarádství se utužila,
vznikla nová přátelství a děti i mladí lidé pokračují v
komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a rozvíjejí
tak své jazykové dovednosti.
Chtěla bych velice poděkovat všem našim sponzorům –
Česko-německému fondu v Praze, Tandemu v Plzni, městu Březnice, Státnímu zámku Březnice, dále všem, kteří
nám pomohli s realizací projektu – p. Mgr. Bělkovi,
p. Ottové, p. Jelínkovi, p. Ing. Fiřtíkové, p. A. Růžičkové,
p. Vrátné, p. Flíčkové a kuchařkám
ZŠ, p. Jitce Bartákové a Bětce Bartákové, p. Robertu Bartákovi, p. Kateřině Hadačové a jejímu manželu,
všem hostitelským rodinám a všem
českým dětem, které se aktivně zúčastnily Dětského léta a bez nichž
by se projekt ani uskutečnit nemohl.
Co říci závěrem? Naše letní aktivity nekončí. Odjíždíme totiž se studenty VOŠ a SOŠ již na 13. ročník
uměleckého léta mládeže do Flecken
Zechlinu. Ale o tom až v příštím vydání, protože se vrátíme až po uzávěrce tohoto čísla.
Zveme děti i mladé lidi z Březnice
a okolí, aby se zapojili do našich
projektů i v příštím roce. Všichni,
kdo se zúčastnili, vám potvrdí, že to
opravdu stojí za to!
Alice Fořtová
koordinátorka projektu
A dojmy českých účastníků?
Zde alespoň dva:
Šarlota Lakomá:
„7. 8. – 11. 8. 2017 nás už popáté
navštívili naši němečtí přátelé. S některými dětmi už jsme se znali z minulých let, a proto pro nás bylo seznamování i komunikace snadnější
než předchozí roky. Užili jsme si
spoustu legrace a dobrodružství jak
při hrách, tak na výletě do Prahy.
Našli jsme si nové kamarády a už se
moc těšíme na příští rok na shledání
s nimi.“

Lukáš Novotný:
„Týden s německými přáteli jsem si velice užil z více
důvodů. Například výlet do Prahy, kde jsme viděli mnoho památek se skvělým výkladem Bětky Bartákové nebo
prohlídku březnického kostela a kostelní věže. Získali
jsme spoustu nových přátel a týden zakončili grilováním
v jídelně základní školy, kde byla super atmosféra a já
navíc zavzpomínal na mladší léta. Dokonce jsem rozdělal i oheň!“
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KINDERKUNSTSOMMER 2017, Německo, Flecken-Zechlin,
30. 7. 2017 – 5. 8. 2017
Umělecké léto dětí je součástí
aktivit, které vznikají díky spolupráci partnerských měst Březnice
a německého Lindow a je určeno
dětem ve věku 10 - 13 (14) let.
V letošním roce se 10 děvčat,
5 kluků a dvě paní učitelky na akci vypravili a zážitky
se začaly kupit jeden za druhým.
Nejdříve dlouhá cesta vlakem s několika přestupy,
poté pěkné ubytování u jezera a první výlet po okolí.
Od druhého dne již seznámení se s německými vrstevníky, výběr uměleckých dílen a začátek práce v nich. Uměleckých dílen bylo v letošním roce pět: sochařství, tanec,
pantomima, mandaly a komiks. V dílnách se tvořilo vždy
dopoledne a odpoledne, čas zbyl také na další aktivity,
hráli jsme fotbal a volejbal, využili kola, nakoupili
v blízkém městečku. Léto bez koupání by nebylo létem
a my se koupali v krásné čisté vodě, jezdili na kánoích
a na lodi, ze které nás přítomný plavčík nechal skákat
uprostřed jezera. Večer jsme využili saunu, měli noční
bojovku, grilování a závěrečný večírek. Poslední den přišla na řadu prezentace našeho týdenního snažení. Předvedli jsme zdařilé sochy, nádherné mandaly, komiksové
příšerky a pobavili jsme se u tanečního, a především
pantomimického představení. Německé děti si odvezli
jejich rodiče, my ještě jednu noc přespali a pak nás če-

kala dlouhá cesta
domů, při které jsme
byli opravdu vděční
za místenkové rezervace.
Ptáte se, jak jsme
se dorozuměli? Někteří lépe, jiným pomohly paní učitelky,
které věří, že naše
první jazykové úspěchy i neúspěchy budou dobrou motivací do dalšího učení.
Ptáte se, zda jsme se vrátili celí a zdraví? Popravdě řečeno, naše česká výprava prověřila i místní lékařskou
péči, „výlety“ k lékařům i do nemocnice jsme brali jako
součást dobrodružství, a tak vám můžeme i o tomhle vyprávět. A ptáte se, zda pojedeme příští rok znovu? No ano,
moc rádi. Tak nás příští rok nezapomeňte přihlásit.
Za Dana, Natálku, Honzu Š., Andrejku, Valentýnku,
Anežku, Johanku, Terezku K. a Terezku S., Lukáše,
Vojtu, Emilku, Viktorku, Dianku, Honzu M. a Olinku
Jitka Bartáková

LETOŠNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
Každoroční setkání rodáků a přátel Březnice se uskutečnilo díky vstřícnosti pracovnic odboru kultury v nově
opravených prostorách v prvním patře bývalé jezuitské
koleje. Účastníkům setkání se tam líbilo a oceňovali
mnohaleté úsilí města o kultivaci této historické budovy. Hned u vstupu si se zájmem prohlédli nové informační centrum, které se do historických prostor výborně
hodí. Někteří navštívili galerijní a výstavní prostory.
Proběhlo setkání s místostarostou panem Jiřím Štěrbou, při němž
jsme se dozvěděli o nedávných stavebních
pracích ve městě. Příjemným překvapením
Pan Stanislav Mottl diskutuje na setkání v bývalé jezuitské koleji.
Foto F. Slaník

pro mnohé bylo bezvadně vydlážděné prostranství kolem
kulturního domu.
Na odpoledne byl připraven výlet autobusem na Vysokou u Příbrami. Cestou tam a zpět účastníci viděli všech
pět nově opravených kapliček Svatohorské poutní cesty.
Dostali k nim Nadačním fondem pro Březnici letos nově
vydanou brožurku. Výsledek obnovy této části Svatohorské poutní cesty se setkal s velkým oceněním. Kapličkám to ve volné krajině opravdu sluší! Prohlídka novorenezančního zámečku na Vysoké, která připomněla
tamní pobývání skladatele Antonína Dvořáka, byla korunována procházkou k Rusalčinu jezírku. Cestou lesem
jsme si spolu mohli v klidu popovídat!
Spolek Bozeň je otevřený těm, kteří dokáží konstruktivně jednat a chtějí prospět našemu městu. Není podstatné, kdo se v Březnici narodil či nikoli. Vítán je každý, kdo se ujme realizace některého dobrého skutku.
Nemusí to být záležitost závislá na výši finančních prostředků, ale spíš na dobré vůli. Spolek Bozeň nesdružuje
jen penzisty, ale je spolkem všech přátel města Březnice.
MUDr. Jiří Beran
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PODBRDSKÉ MUZEUM
Rožmitál pod Třemšínem

POZVÁNKA
Spolek Bozeň a Římskokatolická farnost
sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského
v Březnici

zvou březnickou veřejnost
na

bohoslužbu

věnovanou
někdejším svatohorským poutníkům
v sobotu dne

16. 9.

2017

v 10 hodin
u kapličky ve Višňovce.

Interaktivní výstava
do 30. 9. 2017
Otevřeno: pondělí – neděle
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Vstupné:

dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
rodinné vstupné 100 Kč

Farní charita Příbram
Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II
tel. 318 635 050 / e-mail: info@charita-pribram.cz
IČO: 47072989, www.pribram.charita.cz

Farní charita Příbram zkvalitňuje
zdravotní služby v terénu:
Charita ČR provozuje domácí hospicovou péči více než
dvacet let. V současné době má 53 středisek, jejichž
zaměstnanci ročně doprovází přes 1500 nevyléčitelně
nemocných pacientů, a vykonají tak přes 30000 návštěv.
Další informace na www.domacihospicovapece.cz
Farní charita v Příbrami poskytuje hospicovou
péči ve spolupráci s praktickými lékaři či ošetřujícím
lékařem, který propouští pacienta z nemocničního zařízení. Při péči se snažíme o individuální přístup dle potřeb
umírajícího, pomoc a podporu doprovázející rodině.
Základními znaky služby jsou individualita, bezpečnost
a bezplatnost. V případě potřeby je zajištěna u lůžka
nemocného i návštěva duchovního, psychologa či fyzioterapeuta, pečovatelská a odlehčovací služba.
Pro tuto službu máme k dispozici kompenzační pomůcky, tři kyslíkové oxygenátory, oxymetr, odsávačku, infuzní pumpu, stojan, dva lineární dávkovače a další.
Z našich řad vyškolených zdravotních sester můžeme
nově nabídnout i odbornou fyzioterapii, kterou provádí diplomovaná fyzioterapeutka Edita Koutová, Dis. zejména odborné masáže a RHB v rámci ošetřovatelské
návštěvy.

Domácí zdravotní péče:
vrchní sestra – Livorová Jitka, tel. 739 459 008
E-mail: livorova@charita-pribram.cz
staniční sestra – Sluníčková Zuzana, tel. 775 049 582
Email: slunickova@charita-pribram.cz
V naší nabídce je přístupná také služba Půjčovny
kompenzačních pomůcek, která slouží pro klienty Farní
charity Příbram.
Půjčovnu vede:
Kateřina Čapková, tel. 731 607 132
Email: capkova@charita-pribram.cz
Naléhavé!
Do našeho přátelského kolektivu rádi přijmeme další
zdravotní sestry k zajištění kvalitní péče pro naše stále
narůstající množství klientů, pacientů a nevyléčitelně
nemocných. Bližší informace sdělí vrchní sestra Jitka Livorová.
Farní charita Příbram také provozuje Denní stacionář
na Náměstí T. G. Masaryka 2, v současné době máme
volná místa pro nové klienty. Více informací u Venduly
Ježkové na tel. 731 621 984.
Těšíme se na další spolupráci s vámi!
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MAS Podbrdsko v roce 2017 – 2018 plánuje vyhlásit tyto Výzvy MAS
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
• Prorodinná opatření II. - podzim 2017/ zima 2018
• Podpora sociálních služeb I. - podzim 2017

900 tis. Kč
4,3 mil. Kč

IROP
• Podpora infrastruktury pro sociální služby I. - podzim 2017
• Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání - zima/jaro 2018
• Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti - během roku 2018

7,6 mil. Kč
7,6 mil. Kč
10 mil. Kč

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
– výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017, avízo výzvy bude vyhlášeno v ZÁŘÍ 2017
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 1. výzvu MAS

1.

Podpora rozvoje stávajících podniků
a podnikatelských aktivit

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských podniků

9,9 mil. Kč

2.

Podpora šetrných forem zemědělského
využívání krajiny, služeb a obchodu

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
– Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

4,8 mil. Kč

Rozvoj malých a středních podniků
(MSP) ve venkovském regionu
MAS PODBRDSKO

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
– Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

3,9 mil. Kč

Péče o krajinu

Článek 25 – Neproduktivní investice
v lesích

0,9 mil. Kč

3.

4.

Celková výše dotace pro 1. Výzvu MAS z Programu rozvoje venkova je 19.500.000 Kč. Žadatelé mohou předkládat
ve Výzvě MAS své Žádosti v rámci Fichí 1., 2., 3. a 4. Podrobný obsah Fichí bude přílohou Výzvy MAS.
Veškeré informace k Výzvám MAS Podbrdsko naleznete aktualizované na www.maspodbrdsko.cz .

MAS PODBRDSKO plánuje tento rok

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH
v Rožmitále pod Třemšínem dne 23. 9. 2017
rozšířit o neprodejnou prezentaci firem
a soukromých subjektů z regionu MAS,
tedy z Rožmitálska, Březnicka a Milínska.
Pokud chcete prezentovat svoji firmu
na Podbrdském trhu v Rožmitále máte tuto
možnost ZDARMA!
H l a s t e s e do 10. 9. 2017 na tel. 725 912 006.

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, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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NOVINKY Z TENISOVÉHO CLUBU VITALITY BŘEZNICE Z.S.
S koncem letních prázdnin se pomalu a nezadržitelně blíží konec letní
tenisové sezóny. V TC VITALITY
BŘEZNICE z.s. bylo letošní léto již
tradičně „nabité“ různými tenisovými a sportovními akcemi. Klub organizačně zajiš oval pořádání mnoha
celostátních a krajských tenisových
turnajů. Téměř celé letní prázdniny
probíhaly v našem klubu tenisové
a fotbalové tréninkové kempy a velký
zájem byl o „Pou ový turnaj v nohejbalu“, který měl letos velmi vysokou
sportovní úroveň.
Jako každý rok, tak i letos, reprezentovali klub a město Březnici
v soutěžích družstev hráči a hráčky
všech věkových kategorií, to znamená od minitenisu až po dospělé. Nejlépe si vedlo družstvo MINITENIS
„A“ ve složení Nela Šináglová, Ella Smíšková a Justýna
Kozáková, které postoupilo do krajského čtvrtfinále.
Také naše družstvo DOROSTU vyhrálo všechna svá
utkání a postoupilo do vyšší soutěže. Dorostenecký tým
hrál ve složení David Hybrant, Tomáš Gjašík, Adam
Veselý, Radek Dobeš, Jaroslav Haštava, Samuel Procházka, Filip Kohn, Tomáš Trčka, Aneta Veselá, Natálie
Veselá, Pavlína Švejdová, Anna Smíšková a Petra Šoffrová.
TENISOVÁ ŠKOLA JIŘÍHO VESELÉHO ve spolupráci
s naším klubem uspořádala o letních prázdninách tradiční tréninkový kemp pro děti a mládež všech věkových
a výkonnostních kategorií, který se každoročně těší
velkému zájmu.
Začátkem nového školního roku se v našem klubu
znovu rozbíhají pravidelné tenisové tréninky dětí a mládeže. V sobotu 23. 9. 2017 od 10.00 do 12.00 hod.
se bude konat podzimní nábor dětí a mládeže

do TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, která
s klubem dlouhodobě spolupracuje. Všichni účastníci
náboru obdrží vlastnoručně podepsaný plakát reprezentanta ČR a odchovance našeho klubu Jiřího Veselého jun.
Celoroční provoz našeho tenisového klubu a kvalita
poskytovaných služeb k nám každým rokem přiláká
nové členy, čehož si velmi vážíme. Momentálně náš klub
eviduje okolo 185 členů, kteří mohou využívat 5 venkovních antukových a 2 halové tenisové dvorce. Celý rok
jsou jim také k dispozici kafeterie, ubytování a čisté
upravené a moderní zázemí jak venku, tak uvnitř.
V klubové tenisové škole se děti připravují pod vedením
vysoce kvalifikovaných trenérů s vysokoškolským vzděláním a trénink lze absolvovat v českém, německém
nebo anglickém jazyce.
TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu

Na měsíc říjen připravujeme:

Městská knihovna Březnice Vás srdečně zve v rámci tradiční akce
TÝDEN KNIHOVEN

na čtení ze vzpomínkové knihy Jiřího Koláře
„SELSKÝM ROZUMEM“

Lenkou Vlkovou
doprovod Pavel Kabíček

❧ se spisovatelkou
❧ hudební

úterý 3. října 2017

v 16.30 hodin
prostory Městské knihovny
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SDH BŘEZNICE – Sezona 2017
Letošní sezona pro nás začala už na konci března, kdy
jsme hned po tom, co slezl sníh, začali trénovat a znovu
objevovat to, co jsme přes dlouhou zimu zapomněli. Myslím si, že našich středečních tréninků si všiml už kde
kdo, a to ani nemusel být poblíž hasičárny. V době těchto tréninků probíhalo shánění financí na pořízení nového stroje.
Toho jsme se nakonec dočkali první víkend v květnu.
V tu chvíli jsme však zjistili, že to, co jsme měli doposud
natrénované, je nám úplně k ničemu, protože „dvoulitr“
měl oproti „patnáctce“ svůj vlastní názor, a když nebylo
po jeho, prostě s námi zametl, a k tomu všemu roztrhal
skoro celou sadu hadic. Nakonec se nám ho podařilo alespoň trochu zkrotit, a už jsme se připravovali na první
závod. Touto dobou se dalo dohromady družstvo žen,
které ladí svou formu každé úterý a jezdí všude s námi.
Netrvalo dlouho, a chystali jsme se na první závody.
Těch jsme už letos měli tolik, že od 3. 6. nebyl jediný
víkend, kdy bychom seděli doma.
Takže ve zkratce: 3. 6. Hlubyně, 3. 6. Dobrošovka
CUP (noční), 10. 6. Zalužany (BL), 17. 6. Radíč (BL),
18. 6. Křečovice (BL), 24. 6. Blatná, 25. 6. Louňovice
pod Blaníkem (BNL), 1. 7. Tochovice (BL), 8. 7. Namnice (BL), 9. 7. Chrást (BL), 15. 7. Nalžovice (BL), 22. 7.
Solopysky (BL), 23. 7. Líchovy (BL), 29. 7. Malé Přílepy (BL), 30. 7. Broumy (BL), 6. 8. Chrást (ZČHL),
12. 8. Chotěmice (EXČR), 13. 8. Zahorčice (EXČR),
19. 8. Sedlčany (BL). BL – Brdská liga, BNL – Benešovská has. liga, ZČHL – Západočeská has. liga, EXČR –
Extraliga ČR.
Za zmínku určitě stojí soutěž v Nalžovicích, kam vyrazily holky samy na vlastní pěst a po vydařeném základním kole premiérově postoupily do play-off. Blatná,
kde jsme vyhráli již po třetí a odvezli si tak putovní pohár, který už zůstane v Březnici. Extraliga, která nám
dala úplně nejvíc zkušeností, a budeme dělat vše proto,
abychom se tam v příštím roce ukazovali čím dál častěji.
V době psaní tohoto článku jsme dokončili Brdskou
ligu závěrečným závodem v Sedlčanech. Celkově jsme se
umístili na 13. místě se 30 body a holky na 12. místě s 8
body / www.brdskaliga.cz.
Tímto pro nás ale sezona zdaleka nekončí, a už se připravujeme na jednotlivá kola Benešovské ligy.
Letošek bereme jako seznamování s novým strojem,
proto jsou výsledky jako na houpačce.

Víceméně zkoušíme, o ukáváme různé ligy, a hledáme,
která nám sedne nejvíce. Věříme, že s nasazením, které
máme, se to bude už jen zlepšovat.
Mezi závoděním také sháníme sponzory, protože finance jsou v tomto sportu prostě potřeba. Za veškeré sponzorské dary a příspěvek od města byl pořízen nový stroj,
a nám tak nezbývá nic jiného, než se na startovné, PHM
do aut (v tento moment máme po soutěžích najeto přes
1200 km), PHM do stříkaček a další různé vybavení,
skládat mezi sebou.
Jestli tento článek čte někdo, kdo by nás chtěl podpořit nebo nejlépe pravidelně podporovat, může se ozvat
na email honza.kostka@seznam.cz.
Na závěr bych chtěl za celý tým poděkovat Františku
Petráškovi za rychlé pořízení nové sady hadic, bez kterých bychom sezonu ani nezačali, Kateřině Kostkové
za perfektní sponzoring a půjčování auta, které ještě nechybělo na žádném závodě, Janu Hofmanovi za údržbu
plochy u černého kříže, firmě WSM-Czech Republic,
Nadačnímu fondu pro Březnici, a v neposlední řadě radě
města Březnice, díky kterým si pomalu plníme své hasičské sny.
Prosíme pejskaře, kteří chodí venčit své mazlíčky
na plochu u černého kříže, aby je zde nenechávali hrabat
díry, je to pak o zdraví, když si tam jedeme zatrénovat.
Za sportovní tým SDH Březnice muži
Jan Kostka

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Pohár města Březnice
Poslední červnovou neděli se na březnickém stadionu
konal třetí ročník dětského poháru města Březnice. Protože se v letošním roce nebude konat soutěž „O pohár
starosty města Březnice“, rozhodli jsme se tuto soutěž
rozšířit o kategorii mužů a žen. Na soutěž se sjelo
12 družstev dětí, 4 družstva žen a 2 družstva mužů.
V kategorii mladších dětí zápolilo 6 družstev a prvenství
si odvezly děti z SDH Dublovice, naše mladší „A“ družstvo skončilo na místě třetím a „B“ družstvo na místě
čtvrtém. V kategorii starších dětí vyhrálo družstvo
z SDH Mirovice a domácí Březnice se umístila na místě
šestém. V kategorii mužů zápolila 2 družstva, vítězem

se stali muži z Pňovic, v kategorii ženy soutěžila 4 družstva a prvenství si odvezly ženy z SDH Pňovice.

Poděkování
Velké poděkování patří fa. Náš statek, městu Březnice
a pivovaru Herold za krásné ceny, které do soutěže
věnovali.

O pohár starosty obce Volenice
Po roce jsme opět zavítali do obce Volenice, kam jsme
jeli obhajovat loňské prvenství. Ještě před samotným
závodem jsme se potýkali s nedostatkem závodníků,
(pokračování na str. 27)
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
(dokončení ze str. 26)

a proto jsme si museli půjčit proudaře a strojník zastával jak strojníka, tak savičáře. Po prvním pokusu jsme
s časem 21:23 vyhrávali, ovšem ve druhém pokusu nás
Volenické děti předběhly, a tak nám nezbývalo než
do toho dát vše. Povedlo se, s časem 18:73, jsme vyhráli
i druhé pokusy, a tak jsme vítězství obhájili.

VI. letní hasičský tábor
v Martinické hájovně
Ve dnech 5. – 12. 8. proběhl další ročník letního tábora, který pořádá kolektiv mladých hasičů SDH Březnice. Tábor se nám opět povedlo dobře načasovat, měli
jsme krásné počasí a zapršelo nám jen poslední den,
a tak jsme se věnovali společenským hrám. Odpoledne,
když
přestalo uspořádaly děti již tradičně soutěž pro
vedoucí. Celý týden jsme pořádali různé výlety do
blízkého
okolí
a vzhledem k velkým
teplotám
jsme soustředili
hry do stínu
lesa, kde samozřejmě převládala hra „VORVAŇ“. V kuchyni nám opět vařila paní Eva Brotánková, které
pomáhala Jarka
Včelová, takže

opět záruka, že z kuchyně přijdou jen samé dobroty.
O zdraví 25 dětí se starala zdravotní sestřička Bc. Stanislava Včelová, jako vedoucí se o děti starali Tomáš
Mokrý a Jarka Břicháčková, technickou podporu zajistil Jaroslav Slavík. Všem zúčastněným děkuji za to,
že si ukrojili ze svého osobního volna a bez nároku
na honorář se týden zodpovědně starali o svěřené děti.
Zvláštní poděkování patří:
Městské policii Březnice, HZS podniku ČEPRO, a.s. Bělčice, S.P.A.S. Březnice, ČČK OS Příbram, Spolek rytířů
Ráztely, TS Březnice a Hotel resort Equitana.
Svatopluk Koňas, hlavní vedoucí tábora

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VÁCLAVSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 11. ročník

VÁCLAVSKÝCH ZÁVODŮ

Místo konání:
řeka Skalice v prostorách tenisových kurtů
(staré koupaliště) v Březnici

SOBOTA 23. září 2017
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: 1 cm = 1 bod
PETRŮV ZDAR!!!

Ostatní instrukce na místě.

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2017
DATUM DEN "A" mužstvo

dorost

2. 9.
3. 9.
6. 9.
9. 9.
10. 9.
13. 9.
16. 9.
17. 9.
20. 9.
23. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.
1. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10.
15. 10.
21. 10.
22. 10.
28. 10.

SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ČT
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

10.30 Kovohutě - Bř.

29. 10.
4. 11.
5. 11.
11. 11.
12. 11.
18. 11.

NE
SO 14.00 Drahlín - Bř.
NE
SO 14.00 Bř. - Milín
NE
SO UMT 16.00
Spartak Pb B - Bř.
NE

19. 11.

14.00 Kovohutě - Bř.
17.00 Bř. - Jince
2. kolo poháru
17.00 Trh. Duš. - Bř.

16.30 Bř. - Luhy
3. kolo poháru
16.00 Bř. - Nová Ves

16.00 Dublovice - Bř.
15.30 Bř. - Bohutín
15.30 Sedlč. C - Bř.
14.30 Bř. - Pičín

st. žáci

14.45 Bohutín - Bř.

ml. přípravka

10.30 Bř. - Obecnice
17.00 Bř. - 1.FK B

14.00 Bř. - Podlesí

14.00 Bř. - Rožmitál
12. 9. 17.00 Milín - Bř. 17.00 Bř. - Spartak Pb B
14.00 Bř. - Rožmitál
10.15 Bř. - Nová Ves
14.45 Milín - Bř.
19. 9. 17.00 Rožm. - Bř.
13.30 Bř. - Pičín
10.15 Bř. - D. Hbity 14.15 Obecnice - Bř.
10.15 Bř. - Petrovice 14.00 Bř. - Drahlín 14.15 1.FK Pb - Bř.
13.00 Bř. - Milín
10.15 Bř. - Jesenice
13.30 Spartak Pb B - Bř.
10.15 Petrovice - Bř. 13.45 Drahlín - Bř.
14.00 Bř. - 1.FK Pb
13.45 Jince - Bř.
10.30 Podlesí - Bř.
10.15 Rožmitál - Bř.
12.30 Bř. - Bohutín
10.15 Bř. - Kovohutě
14.00 Bř. - Bohutín
volno
26.10. 16.30
25.10. 16.30
Podlesí - Bř.
Rožmitál - Bř.
volno
předehráno 19. 9.
10.15 Bř. - Nová Ves
14.00 Bř. - Milín
10.30 Bř. - Obecnice
10.15 D. Hbity - Bř.
10.00 Pičín - Bř.
předehráno 12. 9.
10.15 Jesenice - Bř.

st. přípravka

10.00 Bohutín - Bř.
16.30 Bohutín - Bř.

volno
volno

ml. žáci

17.00 Spartak Pb B - Bř. 10.30 Bř - Milín
11.30 Bř. - Bohutín

9.30 Bř. - Spartak Pb

volný los
10.00 1.FK Pb B - Bř. 10.00 Spartak Pb B - Bř.
14.00 Rožmitál - Bř.
volný los
volný los
4.10. 17.00 1. FK - Bř.
11.30 Bř. - Rožmitál 9.30 Bř. - Bohutín
10.00 Bř. - Milín
13.30 Milín - Bř.
10.00 Obecnice - Bř.
11.30
Bř. - Spartak Pb B

15.00 Spartak Pb - Bř.
9.30
Bř. - Spartak Pb B
10.30 Bř. - 1. FK Pb

14.00 Bohutín - Bř.
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CENÍK INZERCE v BN
1
1/2
1/4
1/8

strana A4
strany
strany
strany

2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení
dvou po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40,- Kč,
za každý další započatý řádek 20,- Kč
(řádek cca 50 znaků).

29

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM včelí med. Tel. 737 645 735.

■

KOUPÍM do sbírky STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, TŘETINKY A CEDULE. VELICE DOBŘE
ZAPLATÍM. Tel. 604 723 161.

■

PRONAJMU byt 1+0 v Březnici od 1. 9. 2017.
Tel. 704 128 984.

■

H L E D Á M pronájem bytu 1+1, 2+0 nebo
2+1 v Březnici. Tel. 722 511 505.

Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10,- Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 16.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

UZÁVĚRKA říjnového čísla BN
v úterý 19. 9. 2017 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

SALON

NIKA

Bílé i barevné šaty do tanečních
a maturitní ples.
Výběr ze 100 druhů.
Půjčovné od 200 Kč do 2 000 Kč.
Dále prodej společenských šatů
a svatebních na objednání.
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!!!

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář

Místo pracoviště: Kasejovice

* Montážní dělník v zahraničí

Práce v Německu / Anglii

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky

* Konstruktér
* Asistent/ka projektu
Vzdělání ekonomického, technického směru
- znalost NJ plynně
PRACOVIŠTĚ:

INTERIORS manufacture&design a.s.

|

335 44 Kasejovice č.p. 337

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
ŽIVOTOPISY zasílejte na e-mail: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji. Po zapracování
možnost užívání zařízeného služebního
bytu 1+0, zdarma.
• Při špatné dostupnosti do zaměstnání,
možnost svozu.
• Po delší spolupráci možnost užívání
služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj.
SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech
i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní
poměr.
KONTAKT:
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

CHYSTÁTE SE KÁCET,
ŘEZAT STŘÍBRNÝ SMRK
nebo TŮJE?
DEJTE VĚDĚT

KVĚTINY
U JEZBERŮ
NÁMĚSTÍ č. 4
Tel. 777 101 063

DĚKUJI

Osedlejte si koně či dítěti poníka

JK Sovaro Nestrašovice
nabízí
vyjíždky do krásné krajiny Březnicka
jízdárenskou práci a voltiž
specializujeme se již na ty nejmenší

Cena 250 Kč/h, permanentka 2000 Kč/10 h
Kontakt: 605 901 922
e-mail: sovaro@sovaro.cz • www.sovaro.cz
fb: JK Sovaro Nestrašovice
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PLACENÁ INZERCE

AUTOKLIMATIZACE
Plnění klimatizace R134a
Čištění klimatizace
Dezinfekce klimatizace
Osvědčení dle nařízení komise (ES)
č. 307/2008

Březnice, tel. 732 705 057
Roman Polívka

POZOR
otevíra z m ě n a
c
OD ZÁ í d o b y
ŘÍ

Srdečně Vás zveme k posezení
do cukrárny a kavárny v Březnici
Otevřeno od PONDĚLÍ do PÁTKU 8 - 17 hod.
SOBOTA 8 - 11 hod.
Přijímáme objednávky na zákusky, dorty, chlebíčky
a jednohubky.
Rezervace kavárny na rodinné oslavy, večírky, dětské
oslavy, posezení s přáteli apod.
Bližší informace osobně, na telefonu 728 552 961 nebo
na facebooku

Ekofarma Počaply p ř i j m e

prodavače/prodavačku
do prodejny masa-uzenin
v Březnici
Požadujeme: praxi v oboru,
flexibilitu, slušné a příjemné
vystupování, orientaci na zákazníka, zodpovědný
přístup k práci.
Minimální vzdělání vyučen/a.
Nástup možný ihned .
Možnost práce na HPP, DPČ nebo DPP.

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

28. září 2017 v 18 hodin

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

9/2017

PLACENÁ INZERCE

BŘEZNICKÉ NOVINY

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

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

KULTURA

ZÁŘÍ 2017

OPĚT SE VRACÍME K PROMÍTÁNÍ OD 18 hodin

3. 9. neděle v 18.00 hodin

DVOJITÝ MILENEC
Erotický thriller, Francie, Belgie, 2017, české titulky
Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím,
začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se
zamiluje do svého psychologa Paula. Poté, co se
milenci sestěhují, začne Chloé zjiš ovat, že
v Paulově minulosti něco nehraje, až objeví existenci jeho jednovaječného dvojčete.
Režie: François Ozon
Hrají: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond
a další
Vstupné 55 Kč



107 minut



Přístupno od 18 let

6. 9. středa v 18.00 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE
Roman. rodinná pohádka, USA, 2017, české znění
V pohádce uvidíme pozoruhodný příběh Krásky,
bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. V hrané
adaptaci animované klasiky velkolepým způsobem ožívá známý pohádkový motiv.
Režie: Bill Condon
Hrají: E. Watson, D. Stevens, L. Evans, J. Gad,
E. Thompson, E. McGregor a další
Vstupné 40 Kč



130 minut



Přístupno

10. 9. neděle v 18.00 hodin

volné pokračování kultovního filmu Trainspotting.
Režie: Danny Boyle
Hrají: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert
Carlyle, Ewen Bremner, Kelly Macdonald a další
Vstupné 55 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

20. 9. středa v 18.00 hodin

MIMI ŠÉF
Anim. rodinná komedie, USA, 2017, české znění
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek
sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to
protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy.
Režie: Tom McGrath
Vstupné 36 Kč



96 minut



Přístupno

24. 9. neděle v 18.00 hodin

MUŽ JMÉNEM OVE
Komediální drama, Švédsko, 2016, české titulky
Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, který
pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému
nedávno zemřela milovaná žena, nyní terorizuje
sousedství jako samozvaný strážce pořádku.
Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem
jeho nových sousedů, mladé pákistánské rodiny.
Režie: Hannes Holm
Hrají: Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg, Ida
Engvoll, Tobias Almborg, Klas Wiljergard a další

ÚKRYT V ZOO

Vstupné 55 Kč

Historické drama, USA, ČR, 2017, české titulky
Antonina Zabinská a její manžel práci v zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňují. Když
1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to
zahrada prakticky okamžitě. Ze zahrady bez zvířat se stane skladiště německých zbraní a zahrada se začne využívat jen k chovu prasat. Právě
tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému
plánu. Prasata totiž krmí zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. Nákla ákem
se nevozí jen zbytky, ale také lidi, kteří se pak
ukrývají ve sklepních prostorách pod zahradou.
Režie: Niki Caro
Hrají: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Martha Issová, Arnošt Goldflam, Jitka
Smutná, Slavko Sobin, Alena Mihulová a další

27. 9. středa v 18.00 hodin

Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME: Šíleně š astná, Šmoulové:
Zapomenutá vesnice a další



127 minut



Přístupno od 12 let

13. 9. Klubová středa v 18.00 hodin



116 minut



Přístupno od 12 let

AXOLOTL OVERKILL
Drama, Německo, 2017, české titulky
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá
večírky, experimentuje s drogami a sexem a kašle na školu. Dospělí, které potkává, jí přijdou
zoufalí… nechtějí se zabývat podstatou věci. Mifti ví, že je na všechno na celém světě sama.
A už tahle fráze znamená cokoliv, je na tom stejně jako vodní dráček axolotl, který přežije všechno a s každou zkušeností se stává někým novým.
Režie: Helene Hegemann
Hrají: Jasna Fritzi Bauer, Arly Jover, Laura Tonke, Mavie Hörbiger, Nikolai Kinski a další
Vstupné 50 Kč



94 minut



Přístupno od 15 let
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program
ZÁŘÍ 2017
Zámek Březnice otevřen denně,
mimo pondělí, od 9.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Kavárna U Bylinkové zahrádky bude
otevřena od 1. 9. do 31. 10. pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hodin.

VÝSTAVA:
září, říjen, výstavní bašta 9 – 16 hod.

Z Březnice a jiné …
M. Nová, J. Beran, T. Thorshauge
fotografie a drobné plastiky

KONCERT:
sobota 16. září, zámecká kaple P. Marie
od 19 hod.

varhanní koncert BHV
E. Adlerová – zpěv, T. Hála – varhany
sobota 30. září, hodovní sál zámku
Březnice od 19 hod.
koncert renesanční hudby v rámci Roku
renesanční šlechty

Ballo delle ingrate
– Tanec zatracených
Claudio Monteverdi
varhanní pozitiv a benátský virginal –
T. Hála
dále účinkují: K. Grebeníčková – sopran,
Z. Kopřivová – sopran, J. Kovačič – bas,
M. Svobodová – mezzosopran, T. Horáková
– housle, H. Lozynska – violoncello
Připravujeme:
sobota 21. října hudební sál zámku
Březnice od 19 hod.

Duo Manera
Argentinské tango – koncert BHV
S. Vimrová – kytara, M. Žára – kytara
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

MONSIEUR CHOCOLAT
Životopisné drama, Francie, 2016, české titulky
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním
černošským klaunem. Vystupoval společně
s ostříleným kolegou Footitem a toto na první
pohled nesourodé duo si na počátku 20. století
podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové
předsudky připraví Padillovi víc překážek, než
s kolika počítal…
Režie: Roschdy Zem
Hrají: Omar Sy, James Thiérrée, Noémie Lvovsky, Frédéric Pierrot, Mikael Buxton a další
Vstupné 40 Kč



110 minut



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2.
7.
9.
9.
10.

9.
9.
9.
9.
9.

Přístupno od 12 let

17. 9. neděle v 18.00 hodin

12. 9.

T2 TRAINSPOTTING
Drama, Velká Británie, 2017, české titulky
Uplynulo dvacet let. Mark Renton se vrací
na jediné místo, které mu kdy bylo domovem.
Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie. Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha,
strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a smrtelné
nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli. Čeká vás

12. 9.
16.
21.
23.
30.

9.
9.
9.
9.

Koncert BHV  Kostel sv. Rocha  19.00 hodin
Literární čtvrtek  Bývalá jezuitská kolej  16.00 hodin
Taneční kurz  KD  14.00 hodin
Rockfest  Staré kluziště  19.30 hodin
EHD – přednáška PhDr. Věry Smolové
Bývalá jezuitská kolej  16.00 hodin
Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
Beseda – Dva životy, dva básníci – Seifert a Nezval
Městská knihovna  16.30 hodin
Taneční kurz  KD  14.00 hodin
Podzim pro tělo i duši  Bývalá jezuitská kolej  17.00 hodin
Taneční kurz  KD  14.00 hodin
Taneční kurz – prodloužená  KD  14.00 hodin
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