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Vážení spoluobčané,
nový rok 2017 jsme již tradičně přivítali novoročním
výstupem na Stráž a já děkuji všem, kteří se na jeho přípravě podíleli. Počasí nám přálo a tomu odpovídala
i vysoká účast. První den nového roku byl příjemným
setkáním s přáteli a známými.
Uplynulý rok 2016 byl pro nás všechny náročný z důvodu velmi rozsáhlé investiční akce týkající se komunikace 1/19. O jejím průběhu jsem vás pravidelně informoval a za úspěšné dokončení tohoto díla bych chtěl poděkovat nejen zhotoviteli a investorům, ale také vám
všem. Děkuji za vaši toleranci k nepohodlí a porozumění,
díky kterému se vše obešlo bez škod na zdraví a majetku. Také děkuji všem zastupitelům za jejich práci, nebo
hlavně jejich zásluhou mohu uplynulý rok hodnotit jako
úspěšný. Již na prosincovém zastupitelstvu byl schválen
schodkový rozpočet, ve kterém se odráží 25 milionový
úvěr, čerpaný v celé výši na vybudování nového přivaděče vody a výstavbu nové úpravny vody na Stráži. Tato
již téměř 10 let odkládaná investice je nezbytná a její
dokončení je naplánováno na říjen tohoto roku. Budova
současné úpravny vody, která již neplní požadavky nových technologií úpravy surové vody, bude po odpojení
zbourána a na jejím místě vzniknou pravděpodobně stavební parcely.
Další plánovaná investiční akce z rozpočtu města na
letošní rok je rekonstrukce místní komunikace Horní
Valy, na které se velmi negativně projevil provoz objízdné trasy. Také pochozí plocha okolí kulturního domu
bude po definitivním vyřešení vlastnických vztahů pozemků vydlážděna. Zde předpokládáme použití původních žulových desek, které před revitalizací pokrývaly

chodníky na jižní straně náměstí. Zastupitelé rovněž
schválili nákup budovy penzionu Na zelené s přilehlými
pozemky, která bude přebudována na byty. V dubnu
započnou práce na rozšíření skateparku jehož součástí
je nová in-line dráha. Projekt je dotován Středočeským
krajem a jeho dokončení plánujeme na červenec 2017.
Další projekty, ve kterých budeme žádat o dotaci (odbahnění rybníka Sázka, zateplení provozní budovy na stadionu, rekonstrukce lesní cesty na Vinici, vodoteč Přední
Poříčí, vybavení učeben ZŠ atd.) budou realizovány podle
úspěšnosti našich žádostí. Samozřejmostí zůstává průběžná údržba a obnova budov v majetku města, tedy
opravy střech, výměny oken a další lokální investice
do infrastruktury.
Věřím, že i v tomto roce se nám podaří realizovat většinu našich plánů a že loňská nekonečná omezení jsou
již definitivně minulostí.
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 10. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 13. 12. 2016
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 11. 2016
a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2017 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. a) uzavření dohody o změně práv a povinností dle ust. § 1901
obč. zákoníku se smlouvou o smlouvě budoucí dle ust.
§ 1785 – 1788 obč. zákoník s paní Mgr. P. L., bytem Drahlín
jako právní nástupkyní - dědičkou po zemřelé Ing. A. B. –
znění dohody je uvedené v příloze tohoto usnesení.
b) uzavření kupní smlouvy s prodávající paní Mgr. P. L.,
bytem Drahlín, jejímž předmětem budou tyto nemovité věci
převáděné do vlastnictví města Březnice:
a) pozemek p.č. 368, orná půda - o výměře 3568 m2
b) pozemek p.č. 382, orná půda - o výměře 2125 m2
c) pozemek p.č. 433, trvalý travní porost - o výměře 1782 m2
d) pozemek p.č. 476/3, orná půda - o výměře 7685 m2
e) pozemek p.č. 482/1, orná půda - o výměře 5250 m2
f) pozemek p.č. 520, orná půda - o výměře 10825 m2
g) pozemek p.č. 538, orná půda - o výměře 15039 m2
h) pozemek p.č. 539/4, ostatní plocha - o výměře 494 m2
i) pozemek p.č. 541/3, orná půda - o výměře 6150 m2
j) pozemek p.č. 561, ostatní plocha - o výměře 1500 m2
k) pozemek p.č. 978/25, vodní plocha - o výměře 24 m2
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 51, katastrální území
Drahlín, a to za kupní cenu 740.000 Kč (slovy: sedmsetčtyřicettisíckorun), která bude kupujícím městem Březnice uhrazena zcela započtením pohledávky města Březnice vůči uvedené prodávající, která vznikne uzavřením dohody uvedené
pod bodem a) tohoto usnesení, tj. dohody o změně práv
a povinnosti dle ust. § 1901 obč. zákoníku se smlouvou
o smlouvě budoucí dle ust. § 1785 – 1788 obč. zákoník s paní
Mgr. P. L..
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Pravidla pro poskytování individuálních dotací společenským organizacím z rozpočtu města Březnice, včetně Žádosti
o poskytnutí individuální dotace, dle příloh.
Pro: 12, proti 1 (Chotívka), zdržel se 1 (Fiřtíková)
Návrh byl přijat.
4. V souladu s § 55 odst. 1 a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu
Březnice dle přílohy č. 1.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních
poplatcích číslo 1/2016 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

9. Spolufinancování rekonstrukčních prací obnovy bývalé budovy zámeckého pivovaru čp. 30 a 31 v případě zařazení Pivovaru Herold Březnice, a. s. do "Programu regenerace MPR
a MPZ", a to za předpokladu získání dotace z Ministerstva
kultury ČR. Spolufinancování do výše max. 10% z celkové
částky tj. 150.000 Kč pro rok 2017.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 419/3 ostatní
plocha o výměře cca 19 m2 za cenu 185 Kč/m2 v k.ú. Martinice
u Březnice a obci Březnice, panu L. K., Martinice. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 24. 11. 2016
do 12. 12. 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: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2015 č. 150630/11.
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.č. 95
v k.ú. a obci Březnice od Správy železniční dopravní cesty,
Praha do vlastnictví města Březnice dle znaleckého posudku
za cenu 87.000 Kč a k tomu vynaložené náklady spojené
s koupí pozemku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

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

„Tam na druhém břehu je člověk našemu srdci milý,
co dal nám svou lásku a něhu v nejednu chvíli“.

Dne 29. ledna 2017 to bylo 5 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Dušková z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují děti a sourozenci s rodinami.

Dne 1. 2. 2017 uplynulo již 8 let,
kdy nás navždy opustila
paní Irena Vitáková .
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Lada s rodinou

6. Rozpočtové opatření č. 8/2016 dle přílohy a úpravu čerpání
jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12. 2016.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Rozpočet města Březnice na rok 2017:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 85.818.600 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 115.116.600 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Pro: 12, proti 0, zdržel se 2 (Chotívka, Pinkava)
Návrh byl přijat.

Dne 25. 2. 2017 uplyne 12 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná babička paní Emilie Pancová.

8. Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Ti, kteří ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S vděčností a úctou a láskou vzpomínají
vnuci Roman a Libor.
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Statistický přehled za rok 2016
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2016
Březnice
3 267
Bor
67
Dobrá Voda
37
Martinice
51
Přední Poříčí
46
Zadní Poříčí
26
celkem
3 494
průměrný věk: 43,02 let (ženy – 44,82 let / muži – 41,11 let)
počet občanů s „úřední adresou“ (Březnice, Náměstí 11) – 218
počet správních řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu – 15

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 18 743
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – (výpisy
z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního
rejstříku …) – 87
- počet vydaných rybářských lístků – 51

Sociální práce
sociální šetření celkem – 83
- sociální šetření v rodinách – 36
- sociální šetření u seniorů a zdravotně znevýhodněných – 20
- sociální šetření na dožádání – 27
Město Březnice vykonává opatrovnictví 4 osobám s omezenou
svéprávností.

Přestupky
Celkem přestupků k projednání v roce 2016: 105
Letos bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle
§ 49 zákona o přestupcích v platném znění (převážně hrubé
jednání mezi občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky)
a také podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích (porušování
obecně závazných vyhlášek – nejvíce vyhlášky, která ve městě
zakazuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích).
Následovaly přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 222 výpisů z evidence údajů o přestupcích, ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme,
zda osoba byla či nebyla projednávána před přestupkovou komisí.
S účinností od 1. 10. 2016 byla zavedena centrální evidence
přestupků. Tato evidence slouží výhradně pro potřeby oprávněných orgánů veřejné moci a nejsou z ní vydávány výpisy fyzickým osobám, jak je zvykem u rejstříku trestů.
Evidence umožňuje správním orgánům dálkovým přístupem
posoudit přestupkovou recidivu (při opakovaném přestupku se
pak musí uložit přísnější postih) a posoudit přestupkovou spolehlivost v jiných řízeních (např. udělení zbrojního průkazu).

I komise k projednání přestupků města Březnice provádí zápisy
do této evidence a využívá údajů z ní u vybraných druhů přestupků.

Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce: Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply,
Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
Matriční úřad Březnice zapisuje matriční události (úmrtí, narození, manželství), k nimž došlo v jeho správním území.
Správní území tvoří výše uvedené obce. Následně po zápisu
události do matriční knihy vystavuje matrika Březnice úmrtní,
rodné či oddací listy a vyřizuje agendu s tím související.
Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním obvodě celkem: 18
Z toho: v obci Březnice: 10, v obci Chrást: 1, v obci Svojšice: 1,
v obci Koupě: 1, v obci Hudčice: 1, v obci Tochovice: 3, v obci
Volenice: 1.
Počet narození v matričním obvodě celkem: 0 (žádný
porod neproběhl přímo v Březnici a přilehlých obcích, většina
porodů probíhá v porodnici Příbram a zápis narození se proto
provádí v matriční knize MěÚ Příbram, popř. v jiných matrikách dle místa narození).
Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním
obvodě celkem: 29
Nejvíce snoubenců si vybralo jako místo pro uzavření manželství zámek – zde bylo uzavřeno 15 manželství.
Možnosti uzavřít manželství v krásných prostorách bývalé jezuitské koleje využilo 5 párů.
Svatby se konaly i na dalších místech v Březnici – 4 obřady se
uskutečnily v reprezentačním sále na radnici, 1 v areálu Equitana v Martinicích, 1 obřad v restauraci „Špejchar“, 1 obřad ve
Sportcentru Vitality a 1 obřad v domácím prostředí.
Konal se 1 církevní sňatek, a to v kostele sv. Ignáce.
V Březnici do svazku manželského vstupují nejen čeští státní
občané, ale také cizinci. V roce 2016 jsme prováděli svatbu
občanů Itálie, Ukrajiny, Vietnamu, Německa či Polska.
Dále jsme na matrice sepisovali zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, vystavovali vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství pro občany ČR, kteří hodlali
uzavřít sňatek v cizině, prováděli dodatečné záznamy v matričních knihách (rozvody manželství) a vystavovali opisy matričních dokladů či výpisy z matrik. Matriční úřad také rozhoduje
o změně příjmení a připravuje podkladové zápisy do zvláštní
matriky Brno (sňatky, úmrtí, narození českých občanů v cizině).
Matrika Březnice zajišuje také vítání dětí, které v loňském
roce proběhlo na jaře a na podzim a zúčastnilo se ho 26 dětí
spolu se svými rodiči a dalšími příbuznými.
Počet legalizací (ověření podpisů na listinách) a vidimací (ověření fotokopií listin): 614

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SPÁDOVÝCH OBCÍ
(Přední Poříčí, Zadní Poříčí, Bor, Dobrá Voda)
Dotace na domovní čistírny odpadních vod
Rádi bychom Vás informovali o nové datační výzvě ze Státního
fondu životního prostředí ČR, která podporuje realizaci soustav
domácích čistíren odpadních vod. Podporovány jsou DČOV
do kapacity 50 EO pro budovy využívané pro trvalé bydlení,
nebo pro budovy ve vlastnictví obce, které nejsou užívány k dosahování zisku.
Základní podmínky pro získání dotace
1. Podporovány jsou oblasti, kde není možné z technického
nebo ekonomického hlediska připojit nemovitosti ke stokové

síti zakončené ČOV (dokládá se strategickými dokumenty
jako PRVKÚK nebo územní plán).
2. Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně
30% z celkového počtu EO v rámci řešeného území (celkový
počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení).
3. K podání žádosti je zapotřebí mít zpracovaný projekt vč.
položkového rozpočtu (služby projektanta i odborný posudek
pro Vás můžeme zajistit).
4. K uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP je nutné
vydané povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
(pokračování na str. 4)
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SPÁDOVÝCH OBCÍ
(dokončení ze str. 3)

Způsobilé výdaje
1. Náklady na pořízení zařízení DČOV
- nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV
s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní
parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního
úřadu.
2. Instalace a zprovoznění zařízení
- realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV např. zemní práce,
zejména přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odp. vody
do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod).
- technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech
DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch
či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele,
včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém.

Forma a výše podpory
1. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů.
2. Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
- kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč
- kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč
- kapacita DOČV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč.
Termíny:
1. Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2017, do 14:00 hodin
(nebo vyčerpání alokace).
2. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:
do 31. 12. 2020.
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NUTNO PODAT
NA MĚSTO BŘEZNICE DO 31. 3. 2017.
Bližší informace obdržíte na adrese:
Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice
Odbor správy majetku
Tel. 318 403 175, 318 403 173

VÍTÁNÍ DĚTÍ – zima 2016
V prosinci jsme v reprezentačním sále slavnostně přivítali do našeho města tyto nové malé občánky:
DAVID FÜRST
MARTIN ČEŠKA
DAVID JURČOVSKÝ
NATÁLIE BLAHNOVÁ
JOSEF VRBA
TOBIÁŠ TOMAN
PATRIK FOLTÝN
ANIKA ŠTVÁNOVÁ
EMMA TOMANOVÁ
Děkujeme dětem ze Základní školy Březnice za připravený kulturní program a věříme, že se rodičům i dětem
na této malé odpolední
slavnosti líbilo.
Přejeme všem nově narozeným i jejich rodinám šastný a spokojený život.
Další vítání připravujeme
na JARO letošního roku.
Sledujte Březnické noviny
nebo se informujte na matrice MěÚ.

INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PRACÍ
v ulici Ludvíka Kuby
Město bude realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení a provádět opravu kanalizace v ulici
Ludvíka Kuby. Akce se uskuteční od křižovatky ulice Na Spořilově až k nádraží ČD. V místě
prováděných prací se nachází 31 ks višní pilovitých – prunus serrulata – sakura, které budou
touto činností narušeny.
Dle znaleckého posouzení stromořadí, jsou některé stromy přerostlé, nepřiměřeně stíní
a zasahují nad chodník, do vozovky a k obytným domům. Některé stromy jsou mechanicky poškozené, usychají a jsou na hranici životnosti. U zdi k pivovaru bude dále pokáceno 5 lip. Lípy
jsou zbytkem původního stromořadí, které již „dosloužilo“ a bylo vykáceno. Tyto stromy budou
proto pokáceny a bude navržena náhradní výsadba, která bude provedena v jiné lokalitě.
Akce bude realizována v období vegetačního lidu.
Ing. Josef Melichar, vedoucí Odboru správy majetku
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MO STP V BŘEZNICI informuje
Poděkování městu Březnice a obecním
úřadům Horčápsko, Hudčice, Hvož any, Myslín, Počaply, Starosedlský Hrádek, Tochovice a Volenice.
Děkujeme Vám za finanční podporu v uplynulém roce
a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci a doufáme,
že i v tom dalším roce budete s námi.
Výbor MO STP Březnice.
Členská základna k 1. lednu 2017:
Počáteční stav 476 členů
přijetí nových členů 25
úbytek (vystoupili)
6
úbytek (zemřeli)
14
Konečný stav 481 členů
O členskou základnu se stará výbor STP Březnice a 14 úsekářek.
Složení výboru je stejné jako v loňském roce, celkem 7 členek,
1 spolupracující členka a 3 členky revizní komise, všichni pod
vedením předsedkyně Vlasty Forejtové.
Úsekářky:
Paní Čížková Marie se stará o 17 členů (Hudčice, Čimelice,
Lnáře, Koupě).
Paní Feitová Ludmila má 26 členů (Starosedlský Hrádek, Tušovice, Nestrašovice, Svojšice, Hořejany, Chrást, Bělčice).
Paní Hadačová Marie má 18 členů (Horčápsko, Tochovice).
Paní Kapounová Bohumila má 58 členů (Březnice, Červnivsko, Zalužany).
Paní Koníčková Věra má 7 členů (Drahenice).
Paní Konvicová Marie má 43 členů (Březnice, Pečice, Příbram).
Paní Krylová Jarmila má 29 členů (Březnice, Bor).
Paní Meleková Irena má 6 členů (Bezděkov, Třebsko).
Paní Nešvarová Milada má 25 členů (Mirovice, Horosedly,
Boješice, Myslín, Počaply).
Paní Oubrechtová Marie má 53 členů (Hvož any, Leletice,
Věšín, Pozdyně, Tisov, Vacíkov, Újezdec).
Paní Placáková Miluška má 32 členů (Březnice, Petrovice).

Paní Schořovská Marie má 29 členů (Březnice).
Paní Vitvarová Marie má 58 členů (Březnice, Bubovice, Hlubyně, Přední a Zadní Poříčí, Pročevily, Hutě pod Třemšínem,
Horní Hbity).
Paní Vondrášková Jitka má 80 členů (Březnice, Stražiště,
Třebsko, Lazsko, Lety).

PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 1. února
2017 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.

PŘIPRAV UJEME
Dne 1. února 2017 bude v divadle A. Dvořáka v Příbrami –
Koncert Hany Zagorové. Cena 700 Kč a 730 Kč. Začátek
představení je v 19.00 hodin.
Předpokládaný odjezd: KOVO v 18.00 hodin, autobusové
nádraží Březnice v 18.15 hodin. Podle zájmu členů z okolních
vesnic se časy i trasy přizpůsobí. Všichni dostanou patřičné informace. Nabídka je předložena i do STP Rožmitál pod Třemšínem. Rezervace u paní Feitové na telefonech: 318 682 050,
721 603 455, 318 682 483.
Na měsíc březen se připravuje divadlo a to hned 9. 3. 2017,
proto podáváme tuto předběžnou informaci.
Dne 9. března 2017 – divadlo J. K. Tyla v Plzni – činohra
Robin Hood. Cenu vstupenek, odjezd autobusu a čas se dozvíte
z vitrínky na domečku v Březnici a na vývěsních tabulích
v okolních obcích.
V příštích BN vás seznámíme s předběžným plánem kultury
na rok 2017.
Nabídka pobytů:
- 7. 7. - 16. 7. 2017 – Letní pobyt v Chorvatsku
- 4denní podzimní pobyt v Ma arsku v lázeňském městě Bürkfürdö.
Obě nabídky jsou s odjezdem z Březnice.
Jakékoliv dotazy a potřebné informace žádejte u paní Feitové.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Opilý motorista
Policejní hlídka zastavila dne 20. prosince kolem druhé hodiny ranní u obce Hudčice osobní vozidlo. Následně policisté provedli u 24letého řidiče dechovou zkoušku. Na displeji přístroje
se objevila hodnota 0,57 promile alkoholu. Muž potvrdil,
že předchozí večer konzumoval alkoholické nápoje, měl dvě
piva. Další jízdu mu příslušníci policie zakázali a byl mu také
zadržen řidičský průkaz.

Nehoda na zasněžené vozovce
V katastru obce Březnice se stala dne 4. ledna odpoledne
dopravní nehoda. Sedmadvacetiletý řidič nákladního vozidla
neodhadl šíři vozovky, která byla pokryta vrstvou sněhu, najel
na nezpevněnou krajnici a auto se poté převrátilo na pravý bok
do silničního příkopu. Hmotná škoda byla stanovena na 100 tisíc korun.

Přes osm set řidičů pod vlivem
V polovině ledna během víkendu policisté „nachytali“ při
kontrolách pět řidičů pod vlivem alkoholu. Tři opilí muži jeli
přes obec Sedlčany. Přes Březnici projížděl v sobotu 14. ledna
ve čtyři hodiny odpoledne 63letý muž. V jeho dechu přístroj
vykázal hodnotu 0,56 promile. Dotyčný uvedl, že po obědě vypil dvě piva. V neděli bylo zjištěno u 47leté ženy jedoucí v od-

poledních hodinách přes Krásnou Horu nad Vltavou, že má
pozitivní dechovou zkoušku. Na displeji přístroje se objevila
hodnota 1,3 promile alkoholu. Motoristka vůbec nechtěla spolupracovat, požadovala okamžité vrácení dokladů, a aby ji příslušníci policie nechali být na pokoji.
V loňském roce zastavily policejní hlídky na příbramských
silnicích celkem 832 řidičů pod vlivem omamných látek. Z uvedeného počtu bylo 248 motoristů pod vlivem drog, 43 cyklistů
pod vlivem alkoholu a 130 šoférů mělo nad jedno promile alkoholu, tímto jednáním se dopustili přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Při silniční kontrole policisté provádí dechovou zkoušku na
zjištění alkoholu. Pokud je její výsledek pozitivní, po pěti minutách je opakována, jde o zajištění objektivnosti měření.
Při zjištění hodnoty nad 0,24 promile anebo přítomnosti drog
ve slinách řidiče je zahájeno řízení o zadržení řidičského průkazu. Motorista je při kontrole poučen, že pokud odmítne
podrobit se vyšetření na ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta
od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti až na dva roky.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY 2017
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.15
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.00
6.35
6.41
7.01
7.35
8.30
9.25
13.00
13.37
14.12
15.39
15.27
16.00
17.10
16.57
17.37

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P
P
P
P
P
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
7.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
15.40
16.25
16.30
17.30
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.40
7.25
7.45
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.16
16.15
16.55
16.59
18.07
18.50

Š
P
P
Š
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
19.32
22.18

–
–
–
–
–
–
–

6.05
6.53
8.54
14.53
15.25
20.03
22.53

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.05
5.15
6.17
7.00
7.25
9.45
11.10
13.35
14.45
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.20
5.35
6.37
7.19
7.45
10.00
11.30
13.55
15.06
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.05
P
5.11 – 5.32
P
5.15 – 5.30
P
7.21 – 7.42
P
7.40 – 7.59
P
9.15 – 9.35
P
12.10 – 12.25
P
13.30 – 13.50
Š
14.48 – 15.08
P
16.05 – 16.25
P
16.15 – 16.35
P
Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 – 6.50
P
6.10 – 7.35
P
6.30 – 7.55
Š
Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
P
16.35 – 18.07
Š
17.25 – 18.50
P
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.48
4.53
5.52
6.36
7.19
8.36
9.43
11.43
13.02
13.43
14.36
15.43
16.36
17.43
19.43
21.12
Vlak
5.18
6.39
7.43
8.56
9.49
11.49
12.56
13.49
14.38
15.49
16.56
17.49
18.56
20.37
22.40
Vlak
4.07
6.00
8.15
9.14
10.15
12.15
13.14

Březnice – Příbram
– 4.09
Os
– 5.15
Os
– 6.14
Os
– 6.54
R
– 7.41
Os
P
– 8.54
R
– 10.07
Os
– 12.07
Os
– 13.25
Os
P
– 14.07
Os
– 14.54
R
– 16.07
Os
P
– 16.54
R
– 18.07
Os
– 20.07
Os
– 21.33
Os
Příbram – Březnice
– 5.40
Os
– 7.02
Os
– 8.04
Os
– 9.13
R
– 10.12
Os
– 12.12
Os
– 13.13
R
P
– 14.12
Os
P
– 15.02
Os
– 16.12
Os
– 17.13
R
– 18.12
Os
– 19.13
R
– 21.00
Os
– 23.01
Os
Březnice – Písek
– 4.54
Os
P
– 6.54
Os
– 9.06
Os
– 9.54
R
– 11.06
Os
– 13.06
Os
– 13.54
R
P

14.15
16.15
17.15
18.15
19.14
21.40

–
–
–
–
–
–

15.06
17.06
17.54
19.06
19.54
22.27

Os
Os
R
Os
R
Os

P

Vlak
5.00
5.55
6.19
7.55
8.49
10.49
12.49
13.55
14.49
15.55
16.49
18.49
22.29

Písek – Březnice
– 5.47
Os
– 6.35
R
– 7.09
Os
P
– 8.35
R
– 9.35
Os
– 11.35
Os
– 13.35
Os
– 14.35
R
– 15.35
Os
P
– 16.35
R
– 17.35
Os
– 19.35
Os
– 23.15
Os

Vlak
4.25
5.55
7.11
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.05

Březnice
– 4.54
– 6.23
– 7.41
– 9.51
– 11.51
– 13.51
– 15.51
– 17.51
– 19.51
– 21.35

Vlak
3.52
5.16
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

Blatná – Březnice
– 4.21
Os
P
– 5.45
Os
P
– 6.25
Os
P
– 8.30
Os
– 10.30
Os
P
– 12.30
Os
– 14.30
Os
– 16.30
Os
– 18.30
Os
– 20.30
Os

Vlak
5.06
6.04
6.41
9.39
12.31
15.38
16.16
18.32

Březnice
– 5.19
– 6.17
– 6.53
– 9.52
– 12.44
– 15.51
– 16.29
– 18.45

– Blatná
Os
P
Os
P
Os
Os
P
Os
Os
Os
Os
Os
Os
P

– Rožmitál p. Tř.
Os
P
Os
P
Os
Os
Os
P
Os
Os
Os

Vlak Rožmitál p. Tř. – Březnice
5.22 – 5.35
Os
P
6.20 – 6.33
Os
P
6.56 – 7.09
Os
10.56 – 11.09
Os
12.47 – 13.00
Os
P
15.54 – 16.07
Os
16.56 – 17.09
Os
18.57 – 19.10
Os
P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2017
před 77 lety byla konána Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol v Březnici. Zprávy činovníků dokázaly, že místní Sokol nezahálel ani za pohnutých dob. Aklamační volbou bylo vedení jednoty vloženo do rukou povětšině dosavadních a osvědčených členů. Byl též vzkříšen k novému životu odbor
loutkářský, který nechal značným nákladem obnovit loutky a rekvisity, zařídil a nově vymaloval
stabilní loutkové jeviště a pod zkušenou rukou osvědčeného „principála“, pana Rudolfa Pavlů, každý týden od počátku nového roku bavil mladou i starší drobotinu v tajemných říších čertů, zakletých princezen a jiné dřevěné havěti.
28. 2. 1752 před 265 lety u purkmistrovského úřadu ohlásil Jakub Pišvejcer, že koupil pole od Matěje Černocha
za kaplí sv. Rocha. Kus místa délky 33 a šířky 3 lokte bylo k vystavení soukenického rámu. Zaplatil
za něj 4 zlaté. V těchto místech měli rámy i jiní soukeničtí mistři, kteří patřili k nejpočetnějšímu
řemeslu ve městě.
28. 2. 1927 před 90 lety byl schválen na schůzi městského zastupitelstva návrh, aby nová čtvr u nádraží nesla
název „Spořilov“.
28. 2. 1929 před 88 lety Zemědělské zpravodajství „Kalisyndikátu“ (Kali. A. S. v Praze) spolu s Hospodářským
družstvem v Březnici uspořádali v Březnici přednášku se světelnými obrazy o používání umělých
hnojiv. Dále se tato přednáška konala v Rožmitále, v Uzenicích, v Tochovicích.
„Žádáme naše zemědělce, aby se těchto přednášek v hojném počtu zúčastnili a případné poznatky
sdělili těm, kteří z různých důvodů nemohli by přijíti.“
Přednášky vyzněly vcelku uspokojivě a jest potřeba omluviti malou účast tím, že bylo velmi špatné
počasí a zaváté cesty. V Březnici byla přednáška doplněna o vystoupení Dipl. agr. pana Zd. Maška,
profesora odborné školy „O významu ječmenářství“.
Roku 1562 před 455 lety v českých městech se rozmohla „morová rána“, která zasáhla také Březnici. V kraji
byly zasaženy ještě Mirovice, Nepomuk a Strakonice. Česká kancelář na Hradě Pražském upozornila zvláštním listem Staroměstské, že těmto místům skrze psaní přísně poručeno, aby do Prahy jejich
obyvatelé nejezdili ani nechodili, dokud rána Boží se tam neukrotí. Pražanům také rozkázáno, aby
žádný do těch měst, kdež na morní bolesti mřou neb mříti budou, na jarmarky ani nejezdil ani nechodil. Pakli by, ale přece někdo do těch míst chtěl jít, aby se do Měst Pražských nevracel, pod pokutou skutečného trestání.
Roku 1917 před 100 lety vydala Městská spořitelna v Březnici XIX. účetní zprávu za rok 1917 ve vkusné ročence. Z účetní zprávy se dovídáme, že vklady dostoupily výše 4.293.225,35 K. Spořitelna provedla půjčky hypotekární 1.367.690,46 K, zápůjčky komunální 89.987,62 K, směnky 29.302,96 K, půjčky lombardní 47.266,63 K. Dále vedla účty dopisovatelů, cenné papíry, fondy reservní i jiné. Obrat peněz za
rok 1917 byl 30.022.979,07 K a čistý zisk 146.108 korun.
Roku 1977 před 40 lety byly pořádány plesy: Mládežnický ples – hrála beatová skupina SSM Rožmitál GOLF, Staročeský ples – hrály orchestry MěstKS za řízení Vl. Honzíka, Dřevařský ples – hrál taneční orchestr
ZV ROH Sublima COMBO, Sportovní karneval – ve všech prostorách sokolovny a hrálo COMBO.
19. 2. 1977 pořádal OT TJ Březnice turistický pochod – zimní přechod Brd.
24. 2. 1977 pořádala MO ČSŽ Módní přehlídku.
Čerpáno z Březnických zpravodajů, Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
25. 2. 1940

Alena Heverová

D
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Město Březnice - odbor kultury Vás zve na

zahajovací koncert
Březnických hudebních večerů 2017

Bennewitzovo kvarteto
Jakub Fišer - 1. housle
Jiří Pinkas - viola

Štěpán Ježek - 2. housle
Štěpán Doležal - violoncello

Program: Wolf - Schulhoff - Janáček - Dvořák

sobota 4. března 2017 od 19 hodin
E

reprezentační sál MěÚ Březnice ❧ radnice - náměstí

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

■

do 24. 2. 2017 – výstava výtvarných prací a výrobků dětí 1. mateřské školy Březnice
14. 2. 2017 od 16.30 hodin – Beseda s Dr. Mgr.
Věrou Kubovou – „První dáma zločinu“ Agatha
Christie
Tematická výstavka knih – Dějiny Evropy

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■
■
■

Kde končí svět – VIKINGOVÉ – beseda pro 5. ročníky
Jak se vaří knížka – KBP pro 2. ročníky
17. 2. 2017 – „Nocování bez Andersena“ – přeložená akce pro současné i bývalé čtenáře dětské
knihovny, starší 13 let
K. Štěrbová, M. Burdová, H. Fořtová

Městská knihovna Březnice
oddělení pro dětské čtenáře
pořádá

17. února 2017 od 17 hod.

„NOCOVÁNÍ
BEZ ANDERSENA“
pro 13leté a starší čtenáře
(průkazka do knihovny není podmínkou)
Přihlášky na nocování budou k vyzvednutí v Městské
knihovně Březnice – oddělení pro dospělé čtenáře
(Náměstí 16) a na dětském oddělení (ZŠ)
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Podbrdsko XXIII – obsahuje mimo jiné příspěvek Františka
Bártíka o táboru Vojna na počátku 50. let minulého století,
Martina Langa o zrušení Vojenského újezdu Brdy a vzniku
Chráněné krajinné oblasti Brdy nebo Josefa Velfla 130 let příbramského muzea
Valková Tanya – Arabská žena – šokující příběh osmnáctileté polky Doroty, která se zamiluje do Libyjce, a nakonec je rodinou svého manžela prodána do otroctví…
Stimson Tess – Co je tvoje, je i moje – Dvě sestry, naprosté
protiklady a dohoda, která je navždy spojí… a nebo rozdělí?
Simonsová Paullina – Měděný jezdec – první díl legendárního romantického příběhu o lásce, jež musela vzdorovat hrůzám války zvůli diktatur i lidské zášti
Simonsová Paullina – Taána a Alexandr – druhý díl legendární romantické ságy poprvé v českém překladu
Kubelka Susanna – Adieu, Vídni – Bonjour Paříži –
Kitty se seznámí se šarmantním Američanem Cliffem, ten ji
přivede do třpytivého světa, ale štěstí netrvá dlouho, protože
je tady jeho žena…
Poncarová Petra – Andělská mrcha – příběh mladé ženy
s andělským obličejem a krásným tělem, která se naučí jít téměř přes mrtvoly a i ve zdánlivě ztracených situacích vyhrát
a dosáhnout svého
Fieldingová Joy – Až ji uvidíš – všichni jí říkají, že dcera
je mrtvá, ale ona ji viděla na vlastní oči
Brown Sandra – Adamův pád – román pro ženy
Monyová Simona – Citová divočina – příběh čtyř kamarádek, které na konci cesty za štěstím nacházejí svoje skutečné já
Edwardson Ake – Pokoj č. 10 – švédská detektivka; další
případ detektiva Erika Wintera
James Henry – Italské hodiny – americký klasik shrnul do
tohoto svazku zážitky ze svých cest po milované Itálii
Barnhill Clinard Anne – Zákon lásky – protože vášeň Jindřicha VIII. k Anně Boleynové chladne, dostane královna zoufalý nápad a snaží se králi dohodit za milenku svou mladinkou
sestřenici Margaret; dívka miluje jiného a král je jí odporný ale
je natolik zapletená do nebezpečné pavučiny královniných
ambicí, že nemá na vybranou…
Duncan Lois – Temnou chodbou – šestnáctiletá Kit nastupuje do prestižní internátní školy na americkém venkově, okamžitě ji zaplavuje pocit úzkosti z tajemné budovy a když
se přidají podivné znepokojující sny, začnou se ztrácet dopisy,
personál dá hromadnou výpově uvědomí si, že něco není v pořádku…
Esquivel Laura – Malinalli, otrokyně
bílého pána – indiánku Malinalli vychovala nesmírně laskavá babička, která jí
předala moudré rady do života; po její smrti prodala matka dívku do otroctví a když
u pobřeží přistanou španělští dobyvatelé
Malinalli netuší, že se její život zásadně
změní a stane se milovanou ženou i nenáviděnou zrádkyní…
Molcarová Václava – Bratři, sestry
a jiná neštěstí – Marie, Blanka, Tom,
Adam – čtyři navzájem propletené osudy;
zdá se, že najít společnou řeč nemusí být
tak složité, stačí udělat první krok…
Miles Elizabeth – Pomsta – tři krásné,
tajemné dívky přijedou do malého městečka vybrat ty, kteří musí zaplatit za
svou podlost; volba padne na Emily, která krutě zradila kamarádku a na Chase,
kvůli kterému jedna dívka zemřela; nikdo netuší, že tři krásky jsou Fúrie – bohyně pomsty…
Připravila Kateřina Štěrbová
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BŘEZNICKÉ NOVINY

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve

na besedu s Dr. Mgr. Věrou Kubovou

„PRVNÍ DÁMA
ZLOČINU“

Agatha Christie
úterý 14. února 2017
v Městské knihovně od 16.30 hod.
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Koleno pečené na pivu a medu s petrželovým pyré
Ingredience: 2 vepřová kolena, 3 cibule, 500 ml černého piva,
8 stroužků česneku, 1/2 lžičky drceného kmínu, 2 lžíce medu, sůl
Na pyré: 4 kořenové petržele, 1 mrkev, 2 lžíce olivového oleje,
sůl, pepř, 150 ml smetany ke šlehání
Postup : Kolena omyjme a kůži z obou stran nařízneme
do mřížky, aby se lépe propekla a marináda se dostala i k masu.
Pekáč nebo velký hrnec vyložíme proužky cibule, osolíme,
do kůže vetřeme směs prolisovaného česneku, kmínu, medu
a lžičky soli a kolena položíme na cibuli. Podlijeme pivem, přiklopíme a pečeme při 180°C asi 3 hodiny doměkka. Maso občas
přelijeme vypečenou šávou. Na závěr pečení odklopíme a dopečeme dokřupava. Mezitím, co se maso peče, si připravíme pyré.
Petržel i mrkev oloupeme, nakrájíme na špalíčky o délce asi
3 cm, pokapeme olejem a dáme na 45 minut péct. Poté je přendáme do hlubší mísy, dochutíme solí, pepřem, přilijeme smetanu a vše společně rozmixujeme v jemné pyré. Podáváme s petrželovým pyré nebo jen tak s čerstvým chlebem, kysaným zelím,
hořčicí, křenem a samozřejmě dobře vychlazeným pivem.

Vepřová pečeně s jablky
Ingredience: 1 kg vepřové pečeně s kůží bez kosti, 4 velké cibule, 4 stroužky česneku, 4 jablka, 250 ml světlého piva, šáva
z 1/2 citrónu, celá skořice, snítka čerstvé šalvěje, sůl
Postup: Maso si připravíme den před pečením. Vložíme ho do
pekáčku, osolíme, potřeme rozmačkaným česnekem a zasypeme cibulí a česnekem nakrájenými na plátky. Necháme v ledničce odpočinout do druhého dne. Troubu předehřejeme

na 250°C. Připravené maso v pekáčku vložíme do trouby, podlijeme vodou a zprudka zapečeme. Poté teplotu zmírníme na
180°C, k masu přidáme kousek skořice vcelku, šalvěj a maso
polijeme citrónovou šávou. Podlijeme pivem a pečeme zakryté
zhruba 2-3 hodiny, dokud nebude maso měkké. Během pečení
maso otáčíme a podléváme výpekem a pivem. Zhruba 30 minut
před koncem pečení přidáme k masu omytá a na klínky nakrájená jablka. Dopékáme otevřené, aby maso chytlo křupavou kůrčičku. Upečené maso necháme minimálně 15 minut odpočinout.
Podáváme nakrájené na plátky a přelité výpekem s jablky.

Rillettes s rozmarýnem
Ingredience: 2 kg prorostlého bůčku bez kosti, 400 ml bílého
vína, 4 vrchovaté lžičky soli, 1 snítka rozmarýnu, čerstvý dobrý
chléb a jarní cibulka k podávání
Postup: Bůček nakrájíme na kostičky o velikosti 2 cm, dáme je
do silnostěnného hrnce, promícháme se solí, podlijeme polovinou vína a necháme velmi pomalu pod poklicí vypékat na mírném plamenu. Celá příprava rilettes bude trvat cca 4 hodiny,
mezitím se vypeče sádlo a maso v něm krásně změkne. Rillettes občas kontrolujeme, maso by se nemělo smažit, spíš mírně
vařit v sádle, takže kdykoliv bude příliš nabírat barvu a hrozit
připalováním, podlijeme ho vínem. Asi po třech hodinách přípravy přidáme rozmarýn nasekaný na malé kousky. Jídlo je
hotové, až je maso krásně měkké. Na konci ještě maso vidličkou rozmělníme na menší kousky. Hotové rillettes nalijeme do
sklenic, kousky masa vyčnívající nad hladinu zatlačíme vidličkou pod hladinu a necháme ztuhnout. Podáváme na chlebu
posypané jarní cibulkou.
Připravila Marcela Burdová

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V lednu 2017 dokončilo 20 studentů Akademie třetího věku
VISK dvousemestrové studium - program Historie a kultura.
Od února 2016 se studenti jedenkrát měsíčně seznamovali se
stěžejními událostmi historie a s ní související kulturou. V kolokviích, která byla předpokladem úspěšného získání zkoušky
a uzavření celého programu, studenti prokázali ve zvolených
tématech podrobné znalosti. 10. ledna proběhlo v reprezentačním sále radnice slavnostní předání osvědčení o ukončení studia za přítomnosti PaedDr. Miluše Novákové, PhDr. Evy Koberové a starosty města Ing. Petra Procházky.
Pro velký úspěch a chu studentů pokračovat ve studiu nabízí Vzdělávací institut Středočeského kraje druhý program
s názvem Svět literatury, který je zaměřen na hlavní vývojové
etapy české literatury v kontextu světové literatury a vývoje
literárních směrů. Je doplněn o nový pohled na českou literaturu po roce 1989.
Program je rovněž dvousemestrální a obsahuje VIII modulů
ve dvou semestrech:
- I. Slovné umění a začátky písemnictví doplněné základními
pojmy teorie literatury
- II.a Stručná historie světové literatury před vznikem našeho
písemnictví
- II.b Písemnictví v našich zemích od počátků do období klasicismu a osvícenství
- III. Literatura 19. století
- IV. Literatura první poloviny 20. století
- V. Literatura druhé poloviny 20. a počátku 21. století
- VI. Významné osobnosti naší literatury
- VII. Praha očima českých básníků a prozaiků
- VIII. Regionální literatura
Zahájení programu je plánované na 6. února 2017.
Máte-li zájem o studium, kontaktujte PaedDr. Miluši Novákovou, tel. 318 625 567, 734 571 156, novakova@visk.cz
Petra Bartoníčková

Předávání osvědčení absolventům A3V, foto odbor kultury
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Město Březnice – odbor kultury zve na
„CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO KALICH
úterý 7. března 2017 od 19 hodin

UŽ NIKDY SÁM!
Hrají: Zuzana Bydžovská,
Pavel Liška a Josef Polášek
Nová inscenace Už nikdy sám! zkoumá, kam až je osamělý člověk schopen zajít, aby
našel někoho, s kým si bude moci popovídat.
„Téma hry je, myslím, naprosto trvalé, lidské a obecné snad pro všechny věky věků. Jsou jím samota,
pocit a tíha z té samoty a touha nebýt sám. Naše hra je osobitá, dojemná a vtipná tím, jak se postavy
s pocitem samoty nesmiřují a začnou se s ním velmi po svém vypořádávat.“
Pavel Liška

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin | cena 600 Kč (včetně dopravy)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Jindřich Sikora, 12 let, ZUŠ Březnice

Natálie Pacltová, 12 let, ZUŠ Březnice

Klára Kostková, 11 let, ZUŠ Březnice

Petr Fencl, 7 let, ZUŠ Březnice
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Mìsto Bøeznice – odbor kultury
spoleènì s bøeznickými spolky a organizacemi
zvou na

MASOPUST
v BØEZNICI

sobota

18. února

2017

14.00 hodin – sraz
¡
na autobusovém nádrazí
14.30 hodin – prùvod
¡
mìstem (ulice Rozmitálská
smìrem na Námìstí)

NÁMÌSTÍ
maškarní rej na Námìstí
15.00 hodin – vystoupení
Divadla STUDNA
prodej medoviny, teplých
nápojù, sladkostí, trdelníkù
a zabijaèkových pochoutek

KULTURNÍ DÙM
16.00 hodin – O VŠUDYBYLOVI – pohádka pro dìti i dospìlé
17.00 hodin – MASOPUSTNÍ VESELICE – k poslechu a tanci
hraje skupina CITY BAND
Vstupné 50 Kè dospìlí, dìti 20 Kè. Zmìna programu vyhrazena.
¡
Nenechte si ujít pøílezitost
dobøe se pobavit, dobøe se najíst, zazpívat a zatanèit si.
P o ø a d a t e l é a o r g a n i z á t o ø i: Mìsto Bøeznice – odbor kultury, K.G.B. z.s.,
Kolektiv mladých hasièù SDH Bøeznice, Baráènická obec Bozeò a celá øada dobrovolníkù.

2/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

13

MASOPUST V BŘEZNICI
Přij te v sobotním odpoledni 18. února 2017 přivítat a zapojit se do veselého a barevného průvodu maškar,
který se vydá od autobusového nádraží na náměstí a zakončen bude masopustní veselicí v kulturním domě.
O doprovodný program na Náměstí se postarají členové Divadla STUDNA. Těšit se můžete na teplou medovinu,
sladkosti a zabijačkové pochoutky. Do kulturního domu zveme dospělé i dětské diváky na loutkové pohádkové představení O Všudybylovi. Při melodiích v podání taneční skupiny City Band si můžete zatančit i s medvědem.
Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit, dobře se najíst, zazpívat a zatančit si. Užijte si s námi tradiční lidovou
slavnost!
Petra Bartoníčková

LOUTKÁŘSTVÍ NA BŘEZNICKU
V prosinci loňského roku jsme veřejnosti představili
zrekonstruované první patro severního křídla jezuitské
koleje a dokončenou expozici Loutkářství na Březnicku,
která se nachází ve třech bývalých vězeňských celách.
Nově si v expozici mohou návštěvníci prohlédnout zmenšený model „vostaváku“, vozu, se kterým loutkáři objížděli své štace. Ten zvídavější se může v doprovodných
textech podrobněji seznámit s deníkem a putováním
Arnošty Kopecké. Prostřední místnost je určena k odpočinku, kde se zhruba dvě desítky diváků mohou posadit
na dřevěné lavice a prohlídku si zpestřit loutkovým filmem. K interakci poslouží divadélko s loutkami, kde
mohou děti zapojit fantazii a zahrát si pohádku podle
vlastních představ. Na jaře k této expozici přibude ještě
interaktivní dílna. Rádi bych touto cestou poděkovali
všem, kteří se na realizaci expozice podíleli: autorem libreta je Ing. arch. Mga. Ondřej Kamenický, za grafiku
děkujeme panu Martinu Kobíkovi, vůz a dřevěný mobiliář
vyrobili Ing. Stanislav Chochola a Ing. Vojtěch Zeman,
látkové dekorace jsou ušité v dílně pana Josefa Ovsíka,
autorkou textů je paní Alena Heverová, za podporu patří poděkování vedení města a za technickou pomoc TS
Březnice. S velkou radostí můžeme konstatovat, že východní křídlo je dokončené!
Od roku 2014 dochází ke znovuoživení budovy a prostory bývalé jezuitské koleje postupně získávají důstojné využití. V nadcházející turistické sezóně otevřeme

u vstupu do budovy nové infocentrum, které bude
poskytovat služby celoročně. Doufáme, že se tento cenný historický objekt stane místem, které posílí pocit
sounáležitosti občanů k městu a regionu a příznivě
ovlivní náš společenský život.
Petra Bartoníčková

Autorem fotografií je pan František Slaník a pochází z vernisáže konané 17. prosince loňského roku. Několik dní před otevřením expozice „Loutkářství na Březnicku“ vyšla zpráva, že české
a slovenské loutkářství se stalo dalším nehmotným kulturním
dědictvím zapsaným na seznam UNESCO.

ADRESÁŘ BŘEZNICE 2017
bude v prodeji v Městské knihovně od 1. února 2017.
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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
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00 –
12:00 hod.
pondělí
od 14:30 Cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
úterý
od 19:00 PILATES
středa
od 08:15 JÓGA nejen pro těhotné s Ivou Ceradskou
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
čtvrtek
od 14:15 Cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
od 15:15 ODPOLEDNÍ HERNA A ZPÍVÁNKY do 17:45
pátek
od 10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti

Jazykové kurzy
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti – se Zuzkou
Klímovou

ÚNOR

2017

středa
od 15:00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků – s Eliškou Moravcovou
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s Jitkou
Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro mírně pokročilé – s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
RC Pampeliška se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který se uskuteční v týdnu
13. – 19.02. 2017
pondělí 20.02. od 10:00 Malý maškarní bál
- taneční a soutěžní dopoledne pro nejmenší děti a jejich
rodiče v herně RC
úterý 28.02. od 09:00 – 12:00 Den otevřených dveří
- zveme všechny zájemce k návštěvě RC. Vstup zdarma
P ř i p r a v u j e m e : 4. 3. Velký maškarní bál v KD, jarní
burza, jarní výtravné dílny
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO BŘEZNICE
Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou
změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší nové
pocity a zážitky, se kterými se musí malý školáček vyrovnat.
Vstupuje do neznámé budovy, mezi jiné kamarády a dospělé.
Do naší trojtřídní mateřské školy nastoupilo pro školní rok
2016/2017 23 nových dětí a má zcela naplněnou kapacitu –
73 míst. Specifikou zápisu do MŠ bylo, že přišlo velké množství malých dětí. V souladu s příslušnou vyhláškou vyšla škola
rodičům vstříc a do první třídy bylo přijato 17 školáčků z toho
13 dvouletých. Ti se ještě více musí přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům, komunikovat s novou autoritou paní učitelkou, ale co je nejpodstatnější, jsou odloučeni od rodičů. Uběhly však 4 měsíce a na počáteční slzavé nástupy do třídy už jen vzpomínáme. K adaptaci těchto dětí jistě přispěl
i menší počet ve třídě a přizpůsobený režim dne. Hra je dominantní činností, základním prostředkem učení, poznávání
a prožívaní. Jejím prostřednictvím děti objevují hranice, zjišují, co smí a co nesmí. Také na učitelky klade výchova dvouletých nové nároky. Musí být více empatické, otevřené, přístupné
spolupráci. Jejich úlohou je netlačit na výkon, ale ukazovat
nové možnosti, poskytovat dostatek času k aktivitě i odpočinku
a vést je k samostatnosti. Přínosem pro práci s malými školáčky bude v příštím roce i nástup dalšího zaměstnance, chůvy,
která bude celé dopoledne nápomocna učitelkám.
A co se ještě děje v naší školce?
Ve Sluníčku teplo je, venku zima kraluje. To je název již čtvrtého tematického bloku z našeho školního vzdělávacího programu.
Sportování v tenisovém centru Vitality, nebo filmová pohádka v kině patří k pravidelným měsíčním akcím. Nejvíce aktivit
je však připraveno pro starší děti - plavecký výcvik v příbramském bazénu, výuka angličtiny, kroužek keramiky. 6. ledna nás
navštívili Tři králové, a i my jsme finančně přispěli do Tříkrálové sbírky. Také do školky přijel kouzelník a nechyběla ani
pohádka. Poslední lednový týden byl „Sněhulákový”. Maminky
vyrobily masky, do kterých se děti převlékly a celý týden tvořily
na toto téma. Kreslily, modelovaly, učily se básničky i písničky
a nechyběl ani sněhulákový rej a sladká studená odměna.
V únoru organizujeme velký karneval v kulturním domě.
Školáčci se setkají s kamarády z 1. mateřské školy a bubovické
školky. Zazpívat, zatančit a zasoutěžit si dopoledne od 9 hodin

mohou přijít i děti, které nenavštěvují žádnou školku. Těšíme
se na setkání.
Za pomoc při organizování akcí děkujeme zástupcům SRPŠ,
rodičům, sponzorům, technickým službám, městu Březnice-odboru kultury.
„Věříme, že s úsměvem jde všechno lépe. Pokud se
budou do naší školky děti těšit a každý den přicházet
i odcházet s úsměvem, budeme vědět, že děláme naši
práci dobře.“
za kolektiv 2.MŠ Březnice
Jana Krajmerová

Děkujeme paní Haně Mázdrové a jejím vnoučatům za krásný
betlém, kterým vyzdobili otevřenou kapli na Stražišti.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Vánoční vyučování v Podbrdském muzeu

1. místo ve vybíjené dívek i chlapců

Ve středu 14. 12. jsme byli na vánočním vyučování
v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.
Výstava „Koloniál pana Bajzy“ byla úžasná. Byly tam
sochy jako živé. Nejvíce se mi tam líbil řezník, který
tam měl zaseklou sekyru. Žihadla z Bohutína nám udělala krátkou prezentaci o včelách. Nejvíce mě zaujalo, že
v úlu je jedna matka, trubci a mnoho dělnic. Na dílničkách jsme si vyrobili andělíčky a moc mě to bavilo,
i když mi to moc nešlo.
Nakonec jsme vyráběli vánoční ozdoby. Já jsem si vybral výrobu prasátka. Samozřejmě jsme mohli tvořit
i jiné ozdoby – třeba rybičky. Celá akce se mi velmi líbila.
Prokop Nekl 4.a

Dne 10. a 12. ledna 2017 se na naší škole konala další
soutěž Školní sportovní ligy. Tentokrát se jednalo o vybíjenou I. kategorie dívek a chlapců. Domácí prostředí
našim sportovcům obvykle svědčí. Holky i kluci své soupeře porazili ve všech zápasech a obsadili shodně 1. místo. Všem našim sportovcům gratulujeme ke skvělému
sportovnímu úspěchu.
Naši školu reprezentovali tito žáci: K. Bělková,
K. Brotánková, J. Kocíková, D. Kotrbatá, L. Lakomá,
T. Svobodová, E. Spendra, S. Šoffrová, G. Štěrbová,
N. Vlčková, E. Vohnická, K. Zobalová, L. Fouček,
L. Hokr, L. Němec, L. Novák, O. Svoboda, D. Šimek,
K. Tetaur, F. Vacek, R. Vácha, A. Volf, L. Voronin
a L. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV
Martin Zárybnický

František Josef I.
U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. jsme uspořádali výstavu výtvarných prací žáků
v prostorách bývalé jezuitské koleje. Žáci ztvárnili nejen
osobnost Františka Josefa I., ale zachytili i dobu,
ve které vládl, např. rodokmen habsbursko – lotrinské
dynastie, vějíř s portréty rodinných příslušníků, koláže
ze společenského života, dobové oblečení, zbraně.
Výstavu jsme slavnostně zahájili v neděli 18. prosince
2016 vernisáží s kulturním programem. S našimi „herci“
jsme se pomocí časostroje přenesli do 19. století, a dokonce ochutnali bochánky a perníčky z „dobového trhu“.
Zasněžená krajina za okny, krásné prostory a příjemná atmosféra umocnily nezapomenutelný zážitek z celé
akce.
Výstavu připravily Mgr. Jana Čížková a Mgr. Jarmila
Hlaváčová.
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Venku je teplota
pod nulou, Štědrý
den je již za dveřmi,
ale právě v tuto
dobu má většina
žáků VOŠ a SOŠ
Březnice plnou hlavu tradičního vánočního turnaje ve
volejbale.
Celý turnaj zahájil svým pěveckým
číslem Daniel Soukup ze 4. AV, který
všechny překvapil
svým dosud pečlivě
skrývaným hudebním talentem. Dan
pak turnaj spolu s Kristýnou Pechanovou z 1.BS zpestřoval slovním komentářem i reprodukovanou hudbou.
Turnaje se zúčastnilo 5 volejbalových týmů - jeden
tým tvořili učitelé, jeden tým sestavili studenti vyšší
odborné školy a 3 družstva zastupovala různé ročníky
střední odborné školy.
Po ročním ústupu ze slávy se na stupínek hlavního
vítěze opět prodralo družstvo učitelů, druhé místo vybojovali "vošáci". Na 3. místě se umístila třída 3. BS.
Všem účastníkům, jak hráčům, tak divákům, patří
poděkování za skvělou atmosféru.
Mgr. Jitka Čechurová

STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE BESEDOVALI O NEBEZPEČÍ
VIRU HIV A ONEMOCNĚNÍ AIDS
V rámci prevence rizikového chování mládeže se
na naší škole uskutečnila přednáška na téma „AIDS
a partnerské vztahy“ aneb „Vir HIV je vaše volba“.
Přednášky se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníků střední
školy. Lektor T. Řehák je zajímavou a poutavou formou,
na základě skutečných životních příběhů mladých lidí,
s kterými se setkal, seznámil se způsoby a cestami nákazy virem HIV, s nebezpečím nevyléčitelné nemoci
AIDS, ale i s možnostmi ochrany.
Zdůraznil, že nemoc AIDS je v ČR i ve světě na prudkém vzestupu a není to jen nemoc homosexuálů a lidí,
kteří nitrožilně užívají drogy, ale šíří se přes sexuální
vztahy. Prevence je v současné době jediná možná cesta
ochrany před touto smrtelnou chorobou. Studenty proto
vybídl k odpovědnosti a věrnosti v partnerských vztazích.
Mgr. J. Horníková

EDISON na VOŠ a SOŠ BŘEZNICE
Přes projekt Edison nás opět i tento rok navštíví studenti z Číny, Peru, Brazílie, Gruzie, Singapuru,
Malajsie a Indonésie.
Kdy: 6. - 12. 2. 2017
Global Village pro veřejnost se koná v pátek 10. 2. od 9.00 do 13.00 hodin (prezentace jídel, tradic,
předmětů...). S r d e č n ě v š e c h n y z v e m e n a n e v š e d n í z á ž i t e k !
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SOUTĚŽ „FINANČNÍ GRAMOTNOST“
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti
naší školy zúčastnili školního kola 8. ročníku celostátní
soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.
Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se
financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod.
Jejím hlavním cílem je připravit studenty do života, aby
se naučili s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali. Dále umět řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.
V neposlední řadě by se studenti měli naučit pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů
a služeb.
Studenti soutěžili ve III. kategorii, která je určena pro
střední školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se
na otázky. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.
Školního kola se zúčastnili studenti všech oborů 2., 3.
a 4. ročníku naší školy.
Na prvním místě se umístil David Grebeň – 3. ročník
oboru Výpočetní technika, na druhém Monika Nemčoková

– 4. ročník oboru Sociální činnost a na třetím místě
Dominik Kott – 4. ročník oboru Agropodnikání.
Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu
bude reprezentovat v okresním kole soutěže.
Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim
krásné umístění v dalším kole.
Ing. Jaroslava Hájková

TECHMANIA PLZEŇ
Pro zpříjemnění předvánočního času vyjely první
a druhé ročníky oborů Agropodnikání a Informační
technologie VOŠ a SOŠ v Březnici a žáci 6. ročníku ZŠ
a MŠ Hvož any na exkurzi do plzeňské Techmanie a Pivovarského muzea.
Techmania je
unikátní systém
interaktivních
výstav, laboratoří a experimentálních výrobků,
doplněných přednáškami s pokusy. Zahrnuje obory matematiku,
fyziku, chemii,
průmyslová odvětví, informační technologie,
ale i společenské
vědy. Všechny
části si můžou
žáci projít a vyzkoušet. Po hodinách experimentování a poznávání se březničtí přestěhovali do Pivovarského muzea a hvožanští naopak
vyhledali občerstvení v mekáči.

Hned další dny začínaly vánoční prázdniny, takže si
dojmy z Plzně mohli všichni prožít naplno.
Mgr. Jiří Vinš
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PREVENCE NENÍ NIKDY DOST!
Začátkem prosince minulého roku na naší škole proběhly dvě přednášky v rámci prevence rizikového chování. Vzhledem k tomu, že 1. prosince je Světový den boje
proti AIDS, byla první z nich zaměřena na prevenci
pohlavně přenosných chorob. Přednáška byla realizována Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem,
pracoviště České Budějovice a její název byl HOP – Hravě
o pohlavních chorobách. Žáci byli zábavnou formou informování o možných rizicích a poučeni o tom, jak se
zodpovědně chovat. Beseda byla prokládána soutěžemi,
a tak se s chutí všichni žáci aktivně zapojili. Druhá
z přednášek byla, vzhledem k blížícím se prosincovým
událostem jako jsou Mikuláš, Vánoce a Silvestr, zaměřena na bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou.
Žáci byli seznámeni s volně prodejnými a snadno dostupnými druhy této pyrotechniky, s vlastnostmi těchto výbušnin a s možnými riziky. Byly jim promítnuty obrázky
následků, kdy bezpečnost manipulace nebyla dodržena,
a také autentické videozáběry, které znázorňovaly nebezpečnou manipulaci a následné smrtelné zranění. Přednášku realizovalo Výcvikové a vzdělávací centrum Tilius.

Doufejme, že obě přednášky zapůsobily na naše žáky
tak, že v budoucnu budou přistupovat ke svému jednání
a životu zodpovědně a uvážlivě, aby co možná nejvíce
předcházeli problémům a rizikům.
Mgr. Zuzana Kocíková

OLYMPIÁDA V ANGLIČTINĚ
Letos se školního kola olympiády v anglickém jazyce zúčastnilo několik odvážlivců z 1. a 2. ročníku. Stálicemi
olympiády jsou již Pavel Soukal a Kryštof Kušmirek ze 2. AV. Zatímco loni se do okresního kola do Příbrami probojoval Pavel, letos ho o bod předběhl Kryštof, a tudíž do Příbrami se 23. 2. 2017 podívá právě on. V okresním kole
bude Kryštofa čekat velká konkurence ze škol z celého okresu, zejména z gymnázií. Vzhledem ke Kryštofově vysoké
jazykové úrovni a perfektní výslovnosti ovšem není důvod se obávat, že by v okresním kole zapadl.
Mgr. Eliška Houzimová
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10. 3. 2017 v KD Březnice
• Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v Česku
• ve více než 200 českých a slovenských městech se promítají filmy o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Již poněkolikáté do našeho města tuto akci přináší spolek KULTURNÍ GANG BŘEZNICE.
Letošní filmová nabídka:

Divočinou Aljašky (česká vodácká expedice za polární kruh),
Návrat do Zanskaru (život a příroda v srdci Himaláje),
Pura vida (co se stane, když nadšený cestovatel použije své kolo jako pohon lodě
a vydá se splout řeku Amazonku),
Projekt Moffat (skalní stěny, ledová jezera, řeky a vrcholky hor ve Velké Británii)
a další bonusové filmy dle přání diváků.
Více v příštím vydání novin a na facebook/rockfestbreznice.

Spolek Kulturní Gang Březnice
vás zve na
cestovatelskou přednášku:

HOROLEZEC
JAN TRÁVNÍČEK na K2
- jeden z nejúspěšnějších českých
himalájských lezců
- bez umělého kyslíku na vrcholu 2. nejvyšší
hory světa K2, a to ve společné expedici
s Radkem Jarošem
- letos expedice na další legendární
osmitisícovku Cho Oyu (Tyrkysová
bohyně) společně s nevidomým lezcem
Honzou Říhou
Zajímá vás, jak probíhala expedice na K2?
Jaké bude srovnání K2 s Tyrkysovou bohyní?
Dá se zabloudit na vrcholu osmitisícovky?
Jaké problémy museli kluci řešit a jaké brali
ohledy na jedinou ženu reportérku Lucii Výbornou?
Pak neváhejte a přijte si poslechnout
jeho vyprávění o vysokohorských
dobrodružstvích.
Vstupenky si můžete rezervovat již nyní
na rockfestbreznice@seznam.cz
nebo tel. 606 115 251
Vstupné: 70 Kč / Občerstvení zajištěno.
Partnerem
tohoto cestovatelského večera
je CA Oliver Tour
a město Březnice.
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Nová kniha PhDr. Jaroslava Kozlíka byla pokřtěna
na Štědrý den
Vánoce máme spojené s příjemnými okamžiky a jedním
takovým byl křest nové knihy PhDr. Jaroslava Kozlíka,
který proběhl 24. prosince 2016 před kostelem sv. Jana
Křtitele na Stražišti. Křtu předcházelo milé setkání přímo v románském kostelíku, kde se svátečního slova ujal
právě pan Jaroslav Kozlík. Na lesní roh zahráli pan
Luboš Hájek a pan Tomáš Bláha, zazpívala Sofie Koubová. Kouzlo místa a sváteční atmosféra se postaraly o jedinečný zážitek.
Křestu knihy „Počaply a Stražiště v historickém
vývoji“ se ujal počapelský starosta pan Jiří Čížek.
Na 175 stránkách je vylíčena minulost obce, jejíž součástí je i Stražiště. Pohled do historie není samoúčelný,
nebo nám umožňuje lépe pochopit i současný život.
Dovolte mi malou citaci z úvodu knihy: „Život každého
je ovlivněn určitým místem, kde se narodil nebo prožil
převážnou část svého života. Mnozí si proto uvědomují,
jak jsou spjati s krajinou i s lidmi, kteří již dávno nežijí“.

Na snímcích jsou fotografie z křestu knihy.

Foto Archiv obce

A právě podobnými slovy uvedl autor svoji knihu do „života“. Publikaci si můžete zakoupit na OÚ v Počaplech
(e-mail: oupocaply@tiscali.cz, tel: 326 531 837).
Petra Bartoníčková

NOVÁ KNIHA
Před Vánocemi 2016 vyšla dlouho očekáváná kniha
PhDr. Jaroslava Kozlíka Počaply a Stražiště v historickém vývoji. Její autor je historik a březnický kronikář.
Několik desetiletí působil také jako středoškolský profesor, člen březnického zastupitelstva a jako starosta města Březnice. Zároveň pracuje jako dlouholetý člen redakční rady regionálního sborníku Podbrdsko, do kterého přispívá svými články.
Díky autorově odborné erudici a schopnostem číst,
překládat a vyhodnocovat autentické dobové archiválie
je historie obou lokalit od počátků až do současnosti
zpracována do maximální možné hloubky. Přínosem nové
knihy pro regionální historii, zdejší rodáky a genealogy
je i to, že kromě obecných dějin obou lokalit obsahuje
velmi podrobné a konkrétní údaje ze života místních
obyvatel a majitelů jednotlivých domů. I ten, kdo z tohoto kraje nepochází, ale nyní tu žije, si z textu knihy
může snadno odvodit, jak pestrý a těžký byl život předchozích generací.
V části věnované Stražišti samozřejmě zaujímá významné místo kostel na Stražišti a jeho staletá historie.

Tato původně románská stavba byla několikrát přestavována, v kostele je dochována gotická křtitelnice a gotický portál a část barokního inventáře. Pozornost
je věnována i zdejší šlechtické hrobce.
Kniha je vybavena mnoha dobovými i současnými fotografiemi včetně snímků map stabilního katastru
z roku 1830, obrazů A. Sequensové a ukázek historických dokumentů. Potřebný nadhled autora je patrný už
z obálky této krásně vypravené publikace, protože jsou
na ní umístěny letecké snímky obou lokalit, rozložených
v nádherné krajině.
Velmi dobře si dovedu představit, kolik let trpělivé
a soustavné práce se za touto knihou PhDr. Jaroslava
Kozlíka skrývá. Autorovi, který se v letošním roce dožívá významného životního jubilea, tímto skládám poklonu nejen za jeho schopnost dovést tak náročné dílo
ke zdárnému konci. Jeho kniha bude jistě těšit mnoho
příštích generací.
PhDr. Věra Smolová
ředitelka SOKA v Příbrami
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V BŘEZNICI OPĚT PROBĚHLA
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“ PRO
CHARITU
Letos se opět tři skupinky tříkrálových koledníků
z Březnice přidaly ke koledníkům z Charity v Rožmitále
a zapojily se do celorepublikové „Tříkrálové sbírky" pro
Charitu ČR.
CELKEM SE V BŘEZNICI A OKOLÍ PODAŘILO
VYBRAT KRÁSNÝCH 18 286 Kč. Charita Rožmitál
celkem vybrala 38 609 Kč.
Skupinky Tří králů, pod vedením paní D. Nesvedové,
P. Liebnerové a J. Nesvedové, se vydaly do některých
březnických a okolních domácností a institucí vybírat
finanční dary do speciálně označených kasiček.
Letošními tříkrálovými koledníky v Březnici byly:
Anna Brňáková, Lucie Hájková, Adina Kazdová,
Tea Ottová, Markéta Štvánová, Táňa Nesvedová,
Hynek Mareček, Robin Mareček, Jáchym Liebner,
Klára Flíčková, Kateřina Bělková, Amálka Zobalová, Ema Chotívková. Na některých zastaveních
jste mohli potkat také skupinku dospělých ve složení Jan Liebner, Petr Chotívka a Miroslav Tůma.

V Š E M D Á R C Ů M A K O L E D N Í K Ů M PA T Ř Í
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!
JAK JE VÝTĚŽEK SBÍRKY VYUŽIT? 65 % z vybrané částky může charita, která sbírku organizovala,
využít na místní záměr pro rodiny s dětmi nebo pomoc
lidem v těžké životní situaci.
V Březnici bylo ze sbírky v minulých letech podpořeno několik místních aktivit, které byly organizovány ku prospěchu rodin s dětmi v regionu.
V průběhu let, kdy se místní skupinky do sbírky
zapojují, již bylo přispěno na venkovní betonový stůl
na stolní tenis, na vybavení dětského koutku v místním
středisku výchovné péče, dětem ze soc. potřebných rodin
na školní pomůcky a kompenzační pomůcku k dýchání,
zahradní stan a výtvarné potřeby pro Mateřské centrum
Pampeliška. Také byl spolufinancován projekt „Kola pro
Afriku“ a program pro rodiny s dětmi - cyklistické odpoledne „Kola kolečka“ a také setkání rodičů a dětí cizinců a českých rodin ve spolupráci s MC Pampeliška, Kulturním gangem Březnice a pobočkou InBáze Berkat
Rakovice. Dále byl příspěvek využit na spolufinancování
akce „Čertovské hrátky“ a také na předvánoční aktivity
pro děti a rodiče v rodinném centru Pampeliška Březnice.
Charita Rožmitál p. Tř.

Vážení příznivci dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka,
dovolujeme si Vás pozvat na zájezd, který pořádá Fanclub Rožmitálské Venkovanky. Plánujeme zájezd na festival
DECHOVKY 21. STOLETÍ, kde bude hrát i Rožmitálská Venkovanka!! Festival se koná dne 10. března 2017
od 20.00 hodin v Žirovnici, okr. Pelhřimov. Zájemci se mohou hlásit na telefonu předsedy fanclubu Jana Uhlíře 724 078 562. Prosíme o přihlášení nejpozději do 8. 2. 2017!!
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JAK TO BYLO, JE a BUDE v MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ PODBRDSKO…
Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové
a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok
po roku a Místní akční skupina Podbrdsko stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014 – 2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují. Je to šílená situace. Oboustranně. Lidská pamě je chybující, naštěstí internet
a tisk je spolehlivým zdrojem dat, a tedy v tomto případě i dokladů, které mohou vysvětlit, proč jsme tam, kde
jsme.
O tom, že v roce 2014 se z nového období čerpat peníze nebudou, jsme věděli. Česká republika prošla schvalováním Operačních programů teprve na jaře 2015
(a kryla tak evropskému pelotonu záda) a Místní akční
skupiny procházely během roku 2015 rituálem standardizace. Místní akční skupiny mohou od 30. 9. 2015 podávat žádosti do výzvy č. 6 IROP (Specifický cíl 4. 2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS). Žádosti však můžeme podávat až po schválení
Strategie MAS Podbrdsko, což brzdil proces standardizace a neexistence pravidel, jimiž se mají řídit jednotlivé
programové rámce. Příslušné osvědčení o standardizaci
jsme obdrželi v prosinci 2015. Poté byla Valnou hromadou MAS Podbrdsko dne 12. 1. 2016 schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko
a následně 29. 1. 2016 odeslána k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Proces hodnocení trval
téměř celý rok 2016.

MAS Podbrdsko obdržela hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 23. 3. 2016. Vypořádání připomínek bylo odesláno 6. 4. 2016. Poté strategie
vstoupila do 1. věcného hodnocení, připomínky z této
části hodnocení obdržela MAS Podbrdsko 6. 7. 2016.
Opravy z 1. věcného hodnocení byly vypořádány během
července 2016 a upravené části strategie byly odeslány
zpět hodnotitelům 1. 8. 2016. V září 2016 (resp. 21. 9.
2016) byly oficiálně schváleny dva programové rámce Program rozvoje venkova a Operační program zaměstnanost. Do programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu bylo nutno ještě během října
dopracovat dvě připomínky od hodnotitelů z 2. věcného
hodnocení. Poté byla Strategie MAS Podbrdsko odeslána
do 3. kola věcného hodnocení a 9. 12. 2016 nám bylo
zasláno stanovisko hodnotící komise s výsledkem ANO.
Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko
přišlo 12. 12. 2016. Schválená verze Strategie MAS
Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna na webu
MAS Podbrdsko.
V ROCE 2017 VYHLÁSÍ MAS PODBRDSKO PRŮBĚŽNĚ
6 VÝZEV MAS k překládání žádostí o podporu!!
Sledujte, prosím, dění ohledně Výzev MAS k překládání žádostí o podporu, které budeme vypisovat
na našich webových stránkách DOTACE a VÝZVY na www.maspodbrdsko.cz. Zároveň budeme veškeré
informace uvádět v regionálním tisku, na facebooku
MAS apod. Těšíme se na spolupráci!!
Jana Filinová, MAS Podbrdsko, z.s.
tel. 723 435 274, e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
v y h l a š u j e přijímací řízení

do prvních ročníků pro školní rok 2017-18
Vážení zájemci o studium,
pro příští školní rok budeme otevírat následující obory vzdělání s předpokládaným počtem přijímaných žáků:

Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová třída)
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze
tři pololetí základní školy.

30 žáků
24 žáků
30 žáků
podle prospěchu za poslední

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, denní studium:
64-41-L/51 Podnikání
30 žáků
Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška z Matematiky a Českého jazyka a literatury.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2017.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek najdete na našich internetových stránkách.
Další informace můžete získat při osobní návštěvě po předchozí domluvě.
www.soublatna.cz

|

info@soublatna.cz

|

tel. 383 412 320, 383 412 322
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Zimní soutěž Březnice 2017
„Memoriál Stanislava Kolofy“
V sobotu 14. ledna se již po páté konala v kulturním
domě v Březnici zimní soutěž kolektivů mladých hasičů.
V letošním ročníku k nám zavítaly sbory z Petrovic,
Počepic, Suchodola, Starého Rožmitálu, Březových Hor,
Nechvalic, Rožmitálu pod Třemšínem, Svatého Pole
a domácí Březnice. Těchto 9 sborů přivezlo 20 družstev,
z toho v kategorii starší žáci 12 družstev, v kategorii
mladší žáci 6 družstev a v přípravce 2 družstva. Závodilo
se tradičně ve vědomostních soutěžích a po pár hodinách
byli známi výherci jednotlivých kategorií. Ve starších žácích vyhrálo družstvo SDH Počepice, na druhé příčce se
umístilo družstvo z SDH Petrovic a na místě třetím
družstvo z SDH Suchodol. V kategorii mladší žáci vyhrálo družstvo z SDH Březové Hory „B“, na místě druhém SDH Rožmitál p. Třemšínem a na místě třetím SDH
Březové Hory „A“. V kategorii přípravka již tradičně
soupeřili družstva z SDH Rožmitál p. Třemšínem, a ti se
podělili o první a druhé místo. Březnice měla v této sou-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BUBOVICE
VÁS ZVE NA

TRADIČNÍ

HASIČSKÝ BÁL

těži jen jedno družstvo starší kategorie, které skončilo
na místě pátém.

Poděkování
Kolektiv mladých hasičů děkuje městu Březnici za bezplatné zapůjčení kulturního domu, za účelem pořádání
zimní soutěže a paní Zuzaně Vaněčkové, která každoročně věnuje tři dorty pro vítěze tří kategorií.

Dìtský maškarní bál
v Hlubyni
Rybářský spolek a obec Hlubyně
pořádají

dne 11. 2. 2017 od 14 hod.

dětský maškarní bál
v kulturním domě v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči
jsou srdečně zvány.

K TANCI A POSLECHU HRAJE
KAPELA

„MARATON“

V SOBOTU 4. 2. 2017
OD 20.00 hod.
V KD BUBOVICE
TRADIČNĚ VÁS ČEKÁ

BOHATÁ
TOMBOLA

Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubyni
si vás dovoluje pozvat na

HA SIČSKÝ
PLES
který se koná v sobotu 18. února
od 20.00 hod. v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje

Toulavá kapela.

Bohatá zabijačková tombola.
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ZIMNÍ PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY SK BŘEZNICE 1918
datum

den

čas
domácí
utkání

5. 2. 2017

Ne

14.30

11. 2.

So

18. 2.

So

26. 2.
5. 3.
11. 3.

Ne
Ne

místo utkání

odjezd
z Březnice

SK Březnice 1918 – TJ Jince

UMT 1.FK Příbram

13.00

14.30

SK Březnice 1918 – Sokol Pičín

UMT 1.FK Příbram

13.00

14.00

SK Březnice 1918 – Spartak Žebrák

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

12.30

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

14.30

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

14.30

16.00
16.00

–

hosté

SK Březnice 1918 – Vrtule Láz
Trhové Dušniky – SK Březnice 1918

So

14.00

4A

4B

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

o 7. - 8.
místo

So

16.00

3A

3B

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

o 5. - 6.
místo

Ne

14.00

2A

2B

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

o 3. - 4.
místo

Ne

16.00

1A

1B

turnaj Spartak Pb
UMT Spartak

o 1. - 2.
místo

18. 3.

So

14.00

SK Březnice 1918 – Sp Příbram B

bude upřesněno

25. 3.

So

15.00

SK Březnice 1918 – Peterovice

mistrovské utkání

12. 3.

14.00

2. ročník zimního turnaje ,,Spartak Cup“ – UMT Spartak Příbram
skupina A: Spartak Příbram B
TJ Narysov
TJ Milín
Spartak Rožmitál

skupina B: SK Březnice 1918
Spartak Žebrák
Vrtule Láz
TJ Trhové Dušniky

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 – únor 2017:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
17.00 – 22.00 hodin
zavřeno
17.00 – 24.00 hodin
17.00 – 24.00 hodin
zavřeno

rezervaci akcí (drobné oslavy, srazy atd.), cca 40 míst, lze domluvit na tel. 737 953 040
rezervaci lze dopředu dohodnout i mimo otevírací dny
možnost sledování fotbalových přenosů anglické Premier League a španělské La Ligy
sportovní klub bude otevřen i v případě zajímavých sportovních přenosů zejména fotbalu, hokeje
i v zavírací dny
otevření sportovního klubu z těchto důvodů je možné ověřit na tel. 723 474 659
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Valná hromada SK Březnice 1918, z. s.
se uskuteční v sobotu 4. března 2017 ve Sportovním klubu
na stadionu v Březnici od 17.00 hod.
Bližší informace na vývěsce SK Březnice 1918, z.s. na náměstí v Březnici
nebo na stránkách www.skbreznice1918.8u.cz

MO ČRS BŘEZNICE
MO ČRS Březnice si dovoluje poděkovat i touto cestou za spolupráci v roce 2016 Městskému úřadu v Březnici.
Zároveň vyjadřuje přesvědčení o tom, že spolupráce i v roce letošním bude probíhat opět ke spokojenosti celé rybářské veřejnosti.

MO ČRS Březnice • Termínový plán činnosti MO pro rok 2017
datum
10. 1.
21. 1.
7. 2.
18. 2.
7. 3.
18. 3.
25. 3.
4. 4.
14. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.
9. 5.
20. 6.
5. 9.
23. 9.
10. 10.
14. 11.
16. 12.

akce
výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výborová schůze
prodej povolenek
výroční členská schůze
výborová schůze
prodej povolenek
balení tomboly
ryb. závody dospělí
ryb. závody děti
výborová schůze
výborová schůze
výborová schůze
ryb. Závody open
výborová schůze
výborová schůze
prodej povolenek na 2018

místo
"Bedna"
stadion
"Bedna"
stadion
"Bedna"
stadion
stadion
"Bedna"
stadion
stadion
Hluboký rybník
Hluboký rybník
"Bedna"
"Bedna"
"Bedna"
Skalice
"Bedna"
"Bedna"
stadion

hodina
18.00
10.00 – 12.00
18.00
10.00 – 12.00
18.00
10.00 – 12.00
10.00
18.00
10.00 – 12.00
16.00
5.00 – 13.00
6.00 – 12.00
18.00
18.00
18.00
5.00 – 12.00
18.00
18.00
10.00 – 12.00

Termíny mohou být změněny dle okolností. Plán může být doplněn o mimořádné schůze, brigády, výlovy apod.

TJ SPARTAK ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918 pořádá

61. ročník silničního běhu na 10 kilometrů
(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru)

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
Start v neděli 16. dubna 2017 v 10.30 hodin
KATEGORIE
A – muži
B – muži
C – muži
D – muži
E – muži
70
Ž – ženy
ŽV – ženy 40

do
40 –
50 –
60 –
let a
do
let a

39 let
49 let
59 let
69 let
starší
39 let
starší

(r.
(r.
(r.
(r.
(r.
(r.
(r.

1978
1976
1966
1956
1946
1978
1977

a
–
–
–
a
a
a

mladší)
1967)
1957)
1947)
starší)
mladší)
starší)

STARTOVNÉ
přihlášení předem na www.sport.cz
200 Kč
přihlášení na místě v den závodu
300 Kč
závodníci do 18 let a nad 65 let start zdarma
PREZENTACE v místě startu do 9.30 hodin
Bližší informace na www.spartak-rozmitalptr.cz

POZOR – UZAVÍRKA TRATI: Závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem.
Pro kola a doprovodná vozidla bude objíž ka přes Bezděkov.
SPONZOŘI: město ROŽMITÁL pod TŘEMŠÍNEM | město BŘEZNICE | Česká unie sportu
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PODLAHÁŘSTVÍ
K-L-K BŘEZNICE

KORKY-LINA-KOBERCE
OD 1. 2. 2017

OTEVÍRÁME
PRO VÁS

PODLAHOVÉ
STUDIO
-

vinylové podlahy
plovoucí vinylové podlahy
plovoucí laminátové podlahy
PVC
korkové podlahy

-

suché podlahové konstrukce
kaučukové podlahy NORA
koberce a čistící rohože
dřevěné podlahy
příslušenství k podlahovým krytinám

- opravy podkladů
- stěrkování podkladů

Náměstí č. p. 6, 262 72 Březnice | tel. 326 531 013 | e-mail: klk@klkbreznice.cz
Provozní doba: Po zavřeno, Út - Pá 9.00 – 17.00 hod., So 9.00 – 11.30 hod., Ne zavřeno
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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

2/2017
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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DOMOV
PRO SENIORY
TŘ. T. G. MASARYKA 272
388 01 BLATNÁ

PŘIJMEME
NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA TYTO PRACOVNÍ POZICE

PLACENÁ INZERCE
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KOUPÍM GARÁŽ
v Březnici
u autobusového
nádraží.
Tel. 602 124 563

VŠEOBECNÁ SESTRA
(S PLATNOU REGISTRACÍ) ,

PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI
Místo výkonu práce: Domov pro seniory Blatná,
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu:
kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou,
nepřetržitá pracovní doba v třísměnném provozu

KOUPÍM pole, louku
v okolí Březnice,
nejlépe k. ú. Počaply,
Bubovice, Ráztely.

Pracovní náplň, požadavky a platové zařazení:
Najdete na stránkách DS www.domovblatna.cz

PLATBA V HOTOVOSTI.

Informace u Bc. Markéty Tvrdé, vedoucí zdravotně
ošetřovatelského úseku, 380 706 224, 608 609 015

Tel. 733 584 900.

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

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

Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili klíč?
Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.
S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.

Tel. 732 217 023

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.

Do restaurace v Březnici
přijmeme

ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL. 774 417 238

KUCHAŘE s praxí
a SERVÍRKU .

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

Volejte 318 684 100
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PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODEJ 2 garáží, Březnice, směr Rožmitál
1. parcelní číslo 352/93, výměra 18 m2,
2. parcelní číslo 1516/74, výměra 20 m2.
Možno i jednotlivě. Cena dohodou.
Volejte tel. 732 855 178.

■

KOUPÍM v Březnici byt 2+1 nebo 2+kk,
1. patro nebo výtah. Tel. 606 865 436

■

PRODÁM byt 1+0 v Březnici.
Tel. 721 245 997

Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

CENÍK INZERCE v BN
1
1/2
1/4
1/8

strana A4
strany
strany
strany

2 400
1 200
600
300

Kč
Kč
Kč
Kč

Při objednání a zaplacení tří po sobě jdoucích inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první řádek 40 Kč a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč
(jeden řádek cca 50 znaků).

PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
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350 Kč
399 Kč
350 Kč
+ závaží
399 Kč
+ závaží
450 Kč

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

P Ř Í J E M IN Z E R C E :
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz
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UZÁVĚRKA březnového čísla BN
17. 2.
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KINO BŘEZNICE

ÚNOR 2017

NOVINKA – dětská představení
v neděli odpoledne!

19. 2. neděle v 18.00 hodin

26. 2. neděle v 18.00 hodin

1. 2. středa v 18.00 hodin

STRAŠIDLA

CAFÉ SOCIETY

Rodinná pohádková komedie, ČR, 2016,
české znění
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě
evidenci budov. A jak zjistil, za dům už
pěknou řádku let nikdo neplatí nájem.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková,
Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen
Mayerová, Anna Polívková, Petr Nárožný,
Václav Postránecký a další

Komediální drama, USA, 2016, české titulky
Bobby je zakřiknutý mladík, který zamíří
do Hollywoodu poznat svět, což ho stojí
srdce i nevinnost. Poučen nástrahami života se vrací do New Yorku, kde se stává
žoviálním světákem v čele nechvalně proslulého podniku. Allenova tradičně vybroušená retro výprava do lesku a hříšnosti třicátých let.
Režie: Woody Allen
Hrají: Jesse Eisenberg, Steve Carell, Kristen Stewart, Blake Lively, Sheryl Lee,
Paul Schackman, Richard Portnow a další

JASON BOURNE
Thriller, USA, 2016, české titulky
Jason Bourne chce konečně hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou
přítomností, kterou představují ilegální
boxerské zápasy. Z tohohle komfortu ho
vytrhne bývalá kolegyně, která mu připomene, že na ty nejpalčivější otázky ještě
odpovědi nedostal.
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Tommy Lee Jones,
Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia
Stiles a další
Vstupné 55 Kč



123 minut



Přístupno od 15 let

Vstupné 50 Kč



95 minut



Přístupno od 12 let

22. 2. středa v 18.00 hodin

8. 2. Klubová středa v 18.00 h.

SLADKÉ SNY

FRANCIE

Drama, Itálie, Francie, 2016, české titulky
Příběh pracného hledání pravdy a zároveň strachu z ní. Sotva devítiletý Massimo spatří svého otce, podpíraného dvěma
muži: jeho matka zemřela. Když je po
letech coby dospělý muž a úspěšný novinář nucen prodat původní byt rodičů,
vzpomínky a neuzavřená minulost se vrátí s nebývalou silou.
Režie: Marco Bellocchio
Hrají: Bérénice Bejo, Valerio Mastandrea,
Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Barbara
Ronchi a další

Dokumentární film, Francie, 2016, české
titulky
Slavný dokumentarista a kronikář francouzského života Raymond Depardon ve
svém nejnovějším snímku cestuje v karavanu napříč Francií a naslouchá osobním
konverzacím lidí, které potkává – intimním a minimalistickým způsobem zachycuje postupně se měnící tvář národa.
Režie: Raymond Depardon
Vstupné 40 Kč



84 minut



Přístupno

15. 2. středa v 18.00 hodin

Vstupné 55 Kč



134 minut



Přístupno od 12 let

CENTRÁLNÍ
INTELIGENCE

26. 2. neděle v 16.00 hodin

Komedie, USA, 2015, české titulky
Příběh dříve šikanovaného podivína, který
vyrostl v drsného agenta CIA, a který se
nyní vrací zpět na svou bývalou střední
školu. S tvrzením, že pracuje na přísně
tajném případu, požádá o pomoc svého
bývalého trýznitele.
Režie: Rawson Marshall Thurber
Hrají: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Ariana DeFusco, Aaron Paul, Amy Ryan a další

Animovaná rodinná komedie, USA,
2016, české znění
Další úžasné podmořské dobrodružství
plné humoru, fantazie a lásky. Zapomnětlivá modrá rybka Dory se jednou rozpomene, že i ona má rodiče, kteří po ní možná někde pátrají. Společně s Marlinem
a Nemem se vydává svou rodinu hledat.
Režie: Andrew Stanton

Vstupné 50 Kč



114 minut



Přístupno od 12 let

HLEDÁ SE DORY

Vstupné 36 Kč



103 minut



Přístupno
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KULTURA

Vstupné 55 Kč



96 minut



Přístupno od 15 let

Dětské dopolední představení:
1. 2. 2017 středa v 9.00 hodin

Kytice pohádek I .
Připravujeme:
Je to jen konec světa, Paterson
a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 2. Koncert – Lenka Filipová
KD  15.00 hodin
7. 2. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
10. 2. Beseda s horolezcem
Janem Trávníčkem
KD  19.30 hodin
12. 2. Odpoledne s hudbou
KD – vinárna  15.00 hodin
12. 2. Koncert – Yvetta Simonová
a Josef Zíma
KD  19.00 hodin
14. 2. Beseda – „První dáma
zločinu“
– s Dr. Mgr. Věrou Kubovou
Městská knihovna  16.30
hodin
18. 2. Masopustní průvod
Náměstí  15.00 hodin
Masopustní veselice
KD  17.00 hodin
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uzávěrka čísla je 17. 2. 2017 (ve 12 hod.)  ročník XV.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
k zakoupení v Městské knihovně a Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor
kultury e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout  vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  tisk: PBtisk a. s., Příbram

