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

Zámek Březnice

Stavba nové úpravny vody na Stráži

Kostel sv. Ignáce z Loyoly sv. Františka Xaverského
Foto Městská knihovna

Foto František Slaník

Známá spisovatelka HANA MARIE KÖRNEROVÁ v březnické knihovně
Na konci letních prázdnin se návštěvníci březnické knihovny mohli zaposlouchat do velmi zajímavého a poutavého vyprávění spisovatelky Hany Marie Körnerové. O den dříve, nežli v Březnici, besedovala s posluchači
v nedalekých Mirovicích. Její návštěvu iniciovala právě mirovická knihovnice ing. Lenka Vlková, u které paní
Hana i s kamarádkou, která ji doprovázela, přespaly. V den besedy v naší knihovně se ještě před tím stačily
podívat po Jižních Čechách, navštívit zámek Orlík a Březnice, protože do našeho kraje to mají z Podkrkonoší
opravdu daleko.
Životní osudy paní Körnerové, která vystudovala zdravotní školu, pracovala v nemocnici na dětském oddělení,
odkud odešla pracovat na chirurgii, ve svých třiceti třech letech vážně onemocněla a s nemocí se statečně
poprala, i když společnost ji odepsala a zařadila mezi invalidní důchodce, jsou pro mnohé nepředstavitelné.
Ona se však nevzdala a s plným nasazením se věnuje spisovatelské činnosti a dohlíží na přestavbu domu, který
si s manželem pořídili. Svůj první román „Pán hor“, jehož dotisk vychází ještě letos a kmotrem bude režisér
Zdeněk Troška, začala psát již na střední škole pod lavicí.
Knižní fond Městské knihovny Březnice čítá 13 titulů této známé a oblíbené autorky a o tom, že jsou opravdu
čtené, svědčí to, že police, na které se nachází je neustále prázdná.
Využijte možnosti zaregistrovat se jako čtenář Městské knihovny Březnice v rámci akce Týden knihoven
(2. 10. – 8. 10. 2017) na celý rok ZDARMA.
Kateřina Štěrbová

2

BŘEZNICKÉ NOVINY

10/2017

Z MĚSTA

Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 20. 6.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9. 6. 2017.
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 19. 6. 2017.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Přijetí dotace ve výši 50.000 Kč na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
humanitárního fondu v rámci tematického zadání "Sociální
oblast" - akce Pečovatelská služba - město Březnice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace na akci ,,Oprava křížové cesty z Březnice
na Svatou Horu - kaplička II" ve výši 62.033 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na akci ,,SDH Březnice vybavení
jednotky dýchacími přístroji" ve výši 154.479 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí na překládku 3 ks rozpojovacích
skříní, včetně stávajícího kabelového vedení NN a VN v ulici
Nad Vodárnou, v ceně 700.000 Kč bez DPH tj. 847.000 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí a ukládá FO zařadit
částku do rozpočtu města na rok 2018.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Odkoupení pozemku p.č. 2399/18, o výměře 1.947 m2, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice za cenu 194.700 Kč od stávajícího vlastníka SUBLIMA CZ, Březnice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá FO
zařadit částku do rozpočtu města Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Odkoupení pozemků p.č. st. 42, o výměře 158 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.,
p.p.č. 534, o výměře 450 m2, ostatní plocha, neplodná půda
a p.p.č. 535, o výměře 453 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
vše v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice za cenu
300.000 Kč od stávajícího vlastníka MS HUBERT Březnice.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá FO zařadit částku do rozpočtu města Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 690
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2, včetně stavebního objektu čp. 228 a p.p.č. 689 zahrada, o výměře 750 m2,
vše v k.ú. a obci Březnice, za minimální konečnou cenu dle
znaleckého posudku č. 5481/81/2017 ve výši 400.000 Kč.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 3 (Noháček, Kovář, Procházka)
Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
943/11, ostatní plocha, o výměře 621 m2 za cenu 100 Kč/m2,
který vznikl oddělením z pozemku p.č. 943/1, ostatní plocha,
v k.ú. a obci Březnice, geometrickým plánem č. 1405-263/2016.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
10. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 1425/11, orná půda o výměře cca 1.134 m2, kat. území

konaného dne 15. 8. 2017

Březnice (doposud nezapsaného v katastru nemovitostí), který
vznikl rozdělením pozemku č. parc. 1425/1, v k.ú. a obci Březnice, formou obálkové metody, za minimální cenu 575 Kč/m2
včetně DPH dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 384/3, zahrada, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Přední Poříčí
a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2 bez DPH, tj. 121 Kč/m2
včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Zárybnický)
Návrh byl přijat.
12. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1055/47 v k.ú. a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
13. a) v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č 1516/24 o výměře 200 m2
za cenu 108 Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice paní J. Č. a L. F., Březnice, dle GP č. 1398-236/2016. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 22. 9. 2016 do 10. 10. 2016. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný
pozemek je léta užíván majitelkami přilehlé nemovitosti.
b) v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemků p.č 1516/160 o výměře
109 m2 za cenu 108 Kč/m2 a pozemku p.č. 352/171 o výměře 36 m2
za cenu 100 Kč/m2, oba v k.ú. a obci Březnice, manželům F.
a M. N., Březnice, dle GP č. 1398-236/2016. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 22. 9. 2016 do 10. 10.
2016. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí
kupující. Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný pozemek je léta užíván majiteli přilehlé nemovitosti.
c) v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemků p.č. 1516/161 o výměře 147 m2
za cenu 108 Kč/m2 a pozemku p.č. 352/172 o výměře 9 m2
za cenu 100 Kč/m2, oba v k.ú. a obci Březnice, panu J. S., Březnice, dle GP č. 1398-236/2016. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 31. 8. 2016 do 16. 9. 2016. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný
pozemek je léta užíván majitelem přilehlé nemovitosti.
d) v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemků p.č 1516/162 o výměře 76 m2
za cenu 108 Kč/m2 a pozemku p.č. 352/173 o výměře 86 m2
za cenu 100 Kč/m2, oba v k.ú. a obci Březnice, panu L. N., Březnice, dle GP č. 1398-236/2016. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 31. 8. 2016 do 16. 9. 2016. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí
nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Kupní cena
byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný pozemek
je léta užíván majitelem přilehlé nemovitosti.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 2 (Procházka, Štěrba)
Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 352/1 v k.ú.
a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Kovář Jan v.r.
Štěrba Jiří v.r.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta města Březnice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

• ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole Březnice,
Rožmitálská č. p. 419
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 4
viz Seznam volebních okrsků

2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č. p. 63 (levé přísálí)
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 1
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č. p. 63 (pravé přísálí)
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 2
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Konventu, V Koleji č. p. 1,
Březnice
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 3
viz Seznam volebních okrsků

Seznam volebních okrsků je přílohou Oznámení o době
a místě konání voleb.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
V Březnici 29. září 2017

Ing. Procházka Petr, v. r.
starosta

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 398, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 433, 436,437, 438,
439, 452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559,
560, 562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 739, 740, 741, 743,748, 751, 752, 769
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198,199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,

524,
536,
550,
577,
589,
601,
628,
640,
694,
706,
834,

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704,
707, 708, 709, 710,711, 806, 808, 809, 810, 831,
Martinice

535,
547,
576,
588,
600,
627,
639,
693,
705,
832,

Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561, 604, 800, 801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

4

BŘEZNICKÉ NOVINY

Sňatek v Březnici uzavřeli:
7. 7. 2017 – zámek
Kateřina Limberková, Nový Knín
David Formánek, Březnice – Bor
7. 7. 2017 – zámek
Lenka Ťapajová, Příbram
Martin Hadrbolec, Příbram
7. 7. 2017 – Chrást – Oslí “Valcha”
Žaneta Součková, Tochovice
Adam Záruba, Březnice
8. 7. 2017 – zámek
Lenka Toufarová, Vrančice – Mýšlovice
Jan Bareš, Jerusalem
15. 7. 2017 – Galerie Ludvíka Kuby
Helena Holzäpflová, Strašice
Pavel Černoch, Strašice
15. 7. 2017 – Galerie Ludvíka Kuby
Renata Mázdrová, Březnice
Pavel Pýcha, Uzenice
22. 7. 2017 – zámek Březnice
Tereza Zárybnická, Březnice
Martin Svoboda, Březnice
12. 8. 2017 – Galerie Ludvíka Kuby
Richard Hons, Praha
Zdeňka Šornová, Březnice
18. 8. 2017 – Tochovice
Martin Šmejkal, Příbram
Blanka Hanusová, Příbram
19. 8. 2017 – radnice – reprezentační sál
Pavlína Kristková, Vševily
Jiří Cihlář, Jince
19. 8. 2017 – zámek
Tomáš Vachata, Březnice
Michaela Kebrlová, Březnice
19. 8. 2017 – Hudčice – část Slavětín
Michala Matějková, Slavětín
Aleš Vohnický, Slavětín
2. 9. 2017 – zámek
Kateřina Šourková, Strýčkovy
Filip Průša, Příbram
2. 9. 2017 – zámek
Karolína Eichlerová, Březnice
Václav Surovec, Praha
16. 9. 2017 – radnice – reprezentační sál
Martina Trochová, Volenice
Lukáš Hrzal, Volenice
16. 9. 2017 – zámek
Pavla Benešová, Příbram
Petr Kleindienst, Příbram
16. 9. 2017 – Drahenice
Lenka Chladová, Praha
Jan Janků, Drahenice

Životní výročí slaví:
80 let – Věra Pflegerová, Březnice 130
70 let – Milan Benda, Březnice 415
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Z MĚSTA
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Revitalizace skateparkového hřiště Březnice –
byla dokončena v červnu 2017. Ve čtvrtek 30. srpna byla
za přítomnosti místostarosty města Jiřího Štěrby, vedení města a veřejnosti slavnostně přestřižena páska
zrekonstruovaného areálu.
Odbor správy majetku

Oznámení o obnově katastrálního
operátu v obci Martinice
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram oznamuje zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Martinice
u Březnice obce Březnice zajišování průběhu hranic
katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.

Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad - podzim 2017
Město Březnice oznamuje obyvatelům města Březnice
a jeho částí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle
níže uvedeného harmonogramu. V letošním roce budou na
stanoviště přistavovány opět dva druhy kontejnerů, jeden
na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery
budou viditelně označeny, žádáme tímto všechny občany,
aby důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů. Děkujeme.
Sobota 28. 10. 2017
Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za sokolovnou
Neděle 29. 10. 2017
Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
Sobota 4. 11. 2017
Drahenická
9. května
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy u č. p. 706
Neděle 5. 11. 2017
Martinice
Kamenická u č. p. 566
Borská
Bor
Dobrá Voda
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12.00 hod.
Petr Bartuněk, vedoucí oddělení technických služeb
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Vážení spoluobčané,
kolektiv pracovnic pečovatelské služby v Březnici si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80 Kč/hod.
- pomoc při oblékání a svlékání
80 Kč/hod.
- pomoc při prostorové orientaci
80 Kč/hod.
- pomoc při přesunu na lůžko
80 Kč/hod.
B) pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod.
- pomoc při použití WC
80 Kč/hod.
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty 80 Kč/hod.
C) poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
10 Kč/den
- dvojice
12 Kč/den
- pomoc při přípravě jídla a pití
80 Kč/hod.
- příprava a podání jídla a pití
80 Kč/hod.
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
60 Kč/hod.
- údržba domácích spotřebičů
60 Kč/hod.
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
80 Kč/hod.
- donáška vody
80 Kč/hod.
- topení v kamnech, donáška topiva
80 Kč/hod.
- běžné nákupy a pochůzky
40 Kč/hod.
- velký nákup – týdenní
40 Kč/úkon
- praní a žehlení prádla
40 Kč/kg
E) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- doprovázení dětí do školy, k lékaři
80 Kč/hod.
- doprovázení dospělých do školy,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující
veřejné služby
80 Kč/hod.

F) fakultativní služby
- dohled nad dospělým člověkem
- objednání a donáška léků
- dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití
- dovoz autem k lékaři, pedikúru apod.

80 Kč/hod.
10 Kč/úkon
20 Kč/hod.
10 Kč/km

Informace o pečovatelské službě získáte na této adrese:
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132
Tel. 318 682 770, 731 456 808
e-mail: psbreznice@seznam.cz
V případě zájmu o službu se na Vás těší pečovatelky
– Blanka Nedvědová, Alice Kočárková, Marie Houšková, Eva Rašková, řidič Jiří Herejk a vrchní sestra PS
Bc. Lenka Labudová.

Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční
podporu na nákup termojídlonosičů na dovoz obědů pro
Pečovatelskou službu.
Za Pečovatelskou službu
Bc. Lenka Labudová

Dne 19. 10. oslaví - plná energie - krásné 75. narozeniny
paní

Marie Schořovská z Březnice.
Naše milá babičko, přejeme Ti zdravíčko,
jsi prostě skvělá babička, a "Máňa" nebo "Slepička".
Přáníčko je od srdce - jak z Prahy, tak z Březnice.

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Při silniční kontrole, která probíhala dne 19. srpna v dopoledních hodinách v obci Tochovice, policisté zastavili
tři opilé řidiče. Nejdříve měl 23letý muž v dechu 0,61 promile. Dotyčný uvedl, že předchozí večer požil čtyři piva
a dva panáky tvrdého alkoholu. Následně u dvaadvacetileté ženy hlídka naměřila hodnotu 0,22 promile alkoholu
a sedmadvacetiletý řidič měl zbytkový alkohol, na displeji
přístroje se objevila hodnota 0,13 promile. Údajně během
večera vypil šest piv.
Test pozitivní na marihuanu a pervitin měl 19letý motorista. Policejní hlídka ho kontrolovala dne 16. srpna
v noci v obci Svojšice. Další jízda byla muži zakázána
a nyní mu hrozí ve správním řízení pokuta do výše až
20 tisíc korun a zákaz řízení až na dobu jednoho roku.
Lehkým zraněním a škodou ve výši 60 tisíc korun skončila dopravní nehoda, která se stala dne 16. srpna dopoledne v katastru obce Březnice. Dvacetiletý řidič po projetí zatáčky dostal na mokré vozovce s nákladním vozem
smyk a poté vyjel vlevo do příkopu, kde se automobil převrátil na bok.
Jako upír se choval čtyřicetiletý muž, jen místo krve
„sál“ pohonné hmoty. Nejméně u sedmi zaparkovaných

aut navrtal otvory do palivových nádrží a odcizil celkem
140 litrů benzínu, a to v období od konce července do
17. srpna. Většinou se zaměřil na vozidla stojící v lokalitě Bukovanské zátoky a v jednom případě v Březnici. Celkem způsobil škodu, která byla stanovena na 70 tisíc
korun. Dotyčný se k činům doznal. Za přečin poškození
cizí věci a krádeže mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
Pětatřicetiletý muž naboural dne 22. srpna v dopoledních
hodinách na náměstí v Březnici. Při couvání z parkovacího stání narazil do boku projíždějícího auta. Vzniklá škoda činila 45 tisíc korun.
Následující den v noci havaroval mezi obcemi Počaply
a Březnice 29letý motorista. Vjel pod železniční most
a horní hranou nákladního automobilu o něj zachytil.
Škoda se vyšplhala na sto tisíc korun.
Dne 25. srpna v ranních hodinách došlo v katastru obce
Hudčice k havárii. Devětatřicetiletý řidič jedoucí směrem
na Březnici nedodržel bezpečnou vzdálenost za jiným
autem, které náhle přibrzdilo kvůli zvěři přebíhající
přes silnici, a narazil do něj. Způsobená škoda byla
ve výši 110 tisíc korun.
(pokračování na str. 6)
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PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
(dokončení ze str. 5)

Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi policisté
dne 9. září 34letého muže. Ve večerních hodinách si ho
všimla při obchůzkové činnosti policejní hlídka. Dotyčný
na autobusovém nádraží v Březnici rozkopával odpadky
z odpadkového koše, válel se po chodníku a také po pozemní komunikaci. S policisty následně nespolupracoval
a odmítl se podrobit dechové zkoušce. Kvůli zajištění jeho
života a zdraví byl odvezen na záchytku k vystřízlivění.

skou ulicí v Březnici 18letý mladík. V jeho dechu byla
zjištěna hodnota 1,5 promile alkoholu. Půl hodiny poté
projížděl Počapskou ulicí 19letý motorista, na displeji
přístroje se při dechové zkoušce objevil výsledek 0,14 promile. V ranních hodinách pak v Sadové ulici policisté
kontrolovali 32letého šoféra, v dechu měl 0,5 promile
alkoholu a na autě nebyla platná technická prohlídka.

V neděli 10. září zastavili strážci zákona tři řidiče pod
vlivem alkoholu. Kolem druhé hodiny ranní jel Hlubyň-

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

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 4. října 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 poradenský den v tomto roce je plánován na 6. prosince 2017.

Půjčovna kompenzačních pomůcek. STP v ČR
Příbram, Žežická 193, 261 01 Příbram.
Tel.: 326
606
728
607

531
650
035
618

930
114
592
727

(STP Příbram)
(Maří Burianová)
(Markéta Sýkorová)
(Marie Vondrášková)

Zájemci o plavenky v ceně 15 Kč/za 1 vstupenku
z řad členů, hlaste se u paní Konvicové a Schořovské.

Rekondice OO STP Příbram v roce 2018:
4. – 13. 8. 2018 Soběšice
28. 5. – 3. 6. 2018 – MAS Sezimovo Ústí
Září 2018 – Bojnice
Přihlásit se můžete u paní Konvicové nebo na říjnové
členské schůzi.

POZVÁNKA
Výbor MO STP Březnice Vás srdečně zve na členskou schůzi, která se koná v úterý dne 10. října
2017 od 14.30 hodin v sále KD Březnice.
V programu vystoupí děti z 2.MŠ a ZUŠ Březnice.
Je připravena tombola. Těšíme se na Vaši hojnou
účast.

P Ř I P R AV UJ E M E
V měsíci říjnu začínáme v jeden den hned dvěma akcemi:
Dne 7. října 2017 (so) – Cibulový trh v Hořovicích.
Každoročně první sobotu v říjnu probíhá v Hořovicích Cibulový jarmark. Koná se na náměstí, v ulicích a kulturních zařízeních města. Provozovatelem je Český svaz
zahrádkářů.
Odjezd: 7.35 KOVO, 7.40 DD Březnice, 7.45 autobusové
nádraží Březnice, 7.50 Horčápsko, dále po směru Tochovice, Lazsko, Milín. Cena: 100 Kč a 130 Kč. Předpokládaný příjezd kolem 16.00 hodiny.

Dne 7. října 2017 (so) – Refektář Emauzského kláštera Praha. Radka Fišarová s doprovodem – „Madamme Paris“. Koncert z turné Madamme de Paris.
Účinkuje Radka Fišarová – zpěv, P. Bláha – kytara a běloruský akordeonista Aliksandr Yasinski. Zazní skladby
Edith Piaf, Jacquese Brella, Charlese Aznavoura a písně
z francouzských filmů. Před zahájením koncertu je připravena doprovodná výstava zhruba stovky ručně zpracovaných exponátů – modelů klobouků předního pražského
salonu. Odjezd: 14.30 KOVO, 14.45 autobusové nádraží
Březnice, 15.00 Mirovice, 15.15 Horosedly, dále směrem
na Prahu. Cena: 370 Kč a 400 Kč. Předpokládaný příjezd kolem 20.00 hodiny.
Dne 22. října 2017 (ne) – Zámek Březnice. Ve 14.00
hodin máme zajištěnou prohlídku renesančního okruhu:
Dvě svatby a jedna grafika – Kolowratská svatba a
Ferdinand II. Tyrolský. Zaměřeno na osudy arcivévody
Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností zhlédnout audiovizuální prezentaci a renesanční grafické originály cyklu Kolowratská svatba. Délka prohlídky je kolem 50 minut. Sraz účastníků je na
nádvoří ve 13.45 hodin. Cena: 50 Kč a 70 Kč.
Dne 27. října 2017 (pá) – opět sraz na březnickém zámku na společenské akci v hodovním sále zámku: Cti otce
svého a miluj ženu svou. Ukázky z románu Antonína
Polácha o životě Ferdinanda II. Tyrolského a jeho vztahu
s Filipínou Welserovou čte Martin Myšička. Sraz
účastníků je na nádvoří v 18.00 hodin, začátek akce je
v 19.00 hodin. Cena: 100 Kč a 130 Kč. (Ještě bude
upřesněno).
Dne 28. října 2017 (so) – KD Hvož any, XIX. ročník
Hvož anská heligónka 2017. Přátelské posezení s hezkou českou písničkou. Odjezd: 15.00 KOVO, 15.05 DD
Březnice, 15.15 autobusové nádraží Březnice, dále pokračujeme po trase Bubovice, Vacíkov. Začátek je v 16.00
hodin. Cena: 100 Kč a 130 Kč. (Bude ještě upřesněno).
Návrat dle dohody účastníků!
Z důvodů náhlých změn sledujte akce těsně před
konáním na veřejných vývěskách a vitrínkách!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo
na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Říjen 2017
. . . nejen jednou větou. . .
1. 10. 1967

před 50 lety bylo naměřeno ve městě 25 stupňů.

4. 10. 1722

před 295 lety učiněno narovnání mezi některými sousedy a jezuity o vodotoku a literátském zpěvu.
Rektor P. Vojtěch Nejedlý se uvolil dávat těm, přes jejichž grunty teče voda trubami do kláštera
na Vánoce tříliberního kapra a literátům ročně na koledu vědro dobrého piva.

5. 10. 1547

před 470 lety král Ferdinand I. odňal Březnici definitivně Petru Malovcovi z Chýnova, který porušil
svůj slib a přes zákaz ujel ze zámku. Panství připadlo králi.

7. 10. 1782

před 235 lety dvorním dekretem zakázána všechna procesí, kromě těch, které ustanoví biskup.
Důsledek to reforem císaře Josefa II.

11. 10. 1942

před 75 lety pražský spolek rodáků „Bozeň“ sehrál v Březnici divadelní hru „Mikuláš Dačický
z Heslova“.

13. 10. 1721

před 296 lety jednáno v radním domě na náměstí o svatebních přívarcích. Každý konšel neb starší
obecní při vdávání dětí může vzít 2 sudy přívarků, z toho půl sudu na svatební hospodu a zbytek
k domácímu použití.

15. 10. 1977

před 40 lety pořádal OT TJ Březnice dálkový pochod s výstupem na Třemšín. „Březnická třicítka“
byla pořádána třetím rokem.

17. 10. 1731

před 286 lety si březničtí řezníci vymohli nařízení, že když sami zabíjejí, nesmí židé prodávat
ve městě maso.

říjen 1934

před 83 lety
„Mrtvým vítězům“
Památník padlým hrdinům ve světové válce byl slavnostně odhalen u příležitosti oslav svátku Svobody 28. října 1934.
Pomník navrhli Arch. Ing. Dr. J. Kittrich a Arch. Ing. J. Hrubý z Prahy. Práce kamenické provedla
firma Josef Bláha v Březnici. Pomník je postaven před novými budovami škol. Slavnost konána pod
protektorátem pana brigádního generála Otakara Líčka, velitele 10. pěší brigády z Písku a slavné
městské rady, za účasti čestné čety pěšího pluku č. 11 „Františka Palackého“ v Písku. Radostný
byl pohled na nevídanou účast všech místních spolků, legionářů, korporací a obecenstva za doprovodu hudby místního Sboru dobrovolných hasičů při pochodu městem. U památníku stála čestná
stráž, po vztyčení státní vlajky za zvuků hymny přivítal všechny přítomné pan Václav Rajchart.
Ve svém proslovu vzpomněl padlých kamarádů, spolubojovníků, jichž památce odevzdán památník,
jako důkaz, že v dobách lepších nezapomínáme obětí za svobodu přinesených. Po projevech pana
plukovníka J. Černého za čsl. armádu a bratra V. Chrastila za Tělovýchovnou jednotu Sokol, spuštěna rouška z památníku, která zapadla do záplavy květů a zeleně. Po zapění sboru O. Jeremiáš
„Kdos dobrý vojín“, zahrála hudba Chorál Svatováclavský, načeš památník předán starostovi Josefu Kropšovi do trvalého užívání města. Slavnost skončena hudbou hasičů „Hoši od Zborova“,
po níž čestná četa vojenská vzdala „mrtvým vítězům“ poslední poctu. Večer památník ozářen dvěma reflektory a svým leskem zářila i monumentální budova nové školy.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová

INFOCENTRUM
ulice V Koleji 1, 262 72 Březnice
bývalá jezuitská kolej
tel. 326 531 595 | e-mail: info@breznice.cz
ŘÍJEN – DUBEN
po a st
8.00 – 12.00
út, čt, pá
8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 16.00 hodin

v měsíci říjnu otevřeno v sobotu a neděli 10.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hodin
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN ŘÍJEN 2017

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

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP) pořádá od 2. října do 8. října 2017 již 21. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru zájmu by měli být především uživatelé, ovšem letos
by se měl pro každou cílovou skupinu připravit jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen
novým čtenářům, ale pečovat hlavně o čtenáře stávající.

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

■

2. 10. – 8. 10. 2017 – Týden knihoven
(21. ročník)
- v rámci této tradiční akce je připravena na oddělení
pro dospělé čtenáře registrace nových čtenářů na rok
ZDARMA
- pro zapomětlivé čtenáře je vyhlášena čtenářská
amnestie (v týdnu knihoven neplatíte poplatek za
upomínky)
3. 10. 2017 od 16.30 hodin – čtení ze vzpomínkové knihy Jiřího Koláře „Selským rozumem“ se
spisovatelkou Lenkou Vlkovou a hudebním doprovodem Pavla Kabíčka
Tematická výstavka knih – České herečky

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
2. – 6. 10. 2017 Týden knihoven – amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
5. 10. 2017 Po stopách Harryho Pottera – beseda
pro 5. ročníky
19. 10. 2017 Skřítek Podzimníček – odpolední dílnička
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Hedvika Fořtová

Městská knihovna Březnice pro své čtenáře připravila
čtení ze vzpomínkové knihy „Selským rozumem“,
jejímž autorem je převážně otec spisovatelky a mirovické knihovnice ing. Lenky Vlkové, pan Jiří Kolář ze Zbenic. Kniha obsahuje črty, krátké eseje z jeho života
a hlavně z doby poválečné totality.
Spisovatelka Lenka Vlková se již představila březnickým čtenářům dvěma literárně-hudebními pásmy společně s Jiřím Hejnicem a Pavlem Kabíčkem. Vždy to bylo
s jejími tituly – v únoru 2014 s knihou „Ty, moudré ráno
– a já, večer hloupý“ a o dva roky později, též v únoru,
s titulem „Hovory k tobě“. Tentokrát nám představí
knihu, jíž není autorkou, ale její vydání iniciovala.
Přij te strávit příjemný úterní podvečer do březnické
knihovny a poslechnout si zajímavé vyprávění, čtení
a příjemný hudební doprovod Mgr. Pavla Kabíčka.
Kateřina Štěrbová
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ZÁŘIJOVÁ BESEDA
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V podvečer 12. září se sešli návštěvníci v Městské
knihovně v Březnici, aby si poslechli velmi zajímavou
a jako vždy netradiční přednášku doktorky Věry Kubové „Dva životy, dva básníci – Seifert a Nezval“. Paní
Kubová opět posluchače nezklamala a své vyprávění
okořenila velmi zajímavými zjištěními o těchto dvou
velikánech české poezie.
Paní doktorka Věra Kubová přednáší v březnické
knihovně pravidelně již čtvrtým rokem. Její první přednáška byla v rámci Literární kavárny o spisovatelce
Boženě Němcové, poté následovala přednáška o exkluzivním herci, dramatikovi, scenáristovi, autorovi povídek a pohádek Janu Werichovi. V květnu 2015, u příležitosti otevření nově zrekonstruovaných prostor knihovny, se mohli všichni zúčastnění zaposlouchat do vyprávění o novináři, scenáristovi, prozaikovi a pohádkáři
Janu Drdovi. V březnu 2016 následovala „Mystika bratří Čapků“ – Jak umělec dokáže předvídat a jak doba
reaguje a v říjnu téhož roku beseda o Karlu IV. – „Král
milovaný a ctěný“.

V únoru 2017 paní Kubová připravila pro návštěvníky
přednášku o první dámě zločinu – „Agatha Christie“.
S Dr. Mgr. Věrou Kubovou se setkáme opět v březnu
příštího roku, a jak nám již nyní prozradila, téma bude
velmi zajímavé – o České republice a jejích osudových
osmičkách…
Kateřina Štěrbová
Foto Městská knihovna

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve v rámci tradiční akce

Týden knihoven
na čtení ze vzpomínkové knihy
Jiřího Koláře

„SELSKÝM ROZUMEM“
❧

se spisovatelkou

Lenkou Vlkovou
❧

hudební doprovod

Pavel Kabíček
úterý 3. října 2017 v 16.30 hodin
prostory Městské knihovny
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Cornwellová Patricia – Scarpettová – společně s manželem Bentonem, soudním psychiatrem a neteří Lucy, která si
nedávno založila vlastní firmu na forenzní zkoumání počítačů
a počítačových sítí, se Scarpettová tentokrát pouští do kyberprostoru a možná i příliš živých ulic města za odhalením zprvu
nevysvětlitelné a o to děsivější pravdy
Neuhausová Nele – Sněhurka musí zemřít – jednoho ponurého podzimního dne najdou stavební dělníci na opuštěném
letišti lidskou kostru a jen o něco později někdo shodí neznámou ženu z mostu na silnici…
Riley Lucinda – Levandulová zahrada – vyprávění z francouzské Provence začíná v roce 1998, kdy se Emilia stává
posledním potomkem slavného šlechtického rodu de la Martinieres a dědičkou zadluženého zámku a vinice…
Schönauer Lilly – Tajemství osudu – román z romantického štýrského venkovského prostředí, kde se začíná odvíjet
milostný příběh s nečekanými překážkami
Carroll Steven – Soumrak v Benátkách – Paolovi nenadále vstoupí do života mladá krásná Lucy…
Rowlandová Laura Joh – Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové – slavná autorka odkrývá tajemství, které ji
může stát život…
Clarková Mary Higgins – Syndrom Anastasia – Judith
trápí, že nezná svůj původ… v hypnóze se přenese do minulosti
a musí čelit záhadné síle, jež přímo ohrožuje její existenci
Thomas Sam – Služebná a vrah – historický detektivní
román
Lehmannová Stephanie – Butik Astor Place – podmanivý příběh o síle osudu, zápasu a víře, vyprávěný skrze propletené životy dvou žen z New Yorku, které od sebe dělí přesně sto
let…
Bittnerová Martina – Utajené životy slavných Čechů –
zblízka nahlédnete do životů známých i pozapomenutých, kdysi ovšem významných mužů jako byli např. K. H. Mácha,
Vojtěch Náprstek, Viktor Dyk, J. L. Turnovský, Jakub Seifert
a další…
Bittnerová Martina – Utajené životy slavných Češek –
pět nevšedních ženských osudů, včetně jejich stinných a méně
lichotivých stránek
Quick Amanda – Zahrada lží – když Ursula Kernová najde
svou nejlepší zaměstnankyni a přítelkyni mrtvou, odmítá uvěřit, že to byla nehoda…
Fulvio Luca di – Chlapec, který rozdával sny – New York
1909; zaoceánským parníkem přijíždí z Itálie mladá matka
s malým synkem, aby si v Americe splnili sen o lepším životě,
ale ocitnou se ve zbídačeném ghettu a musí přežít…
Rosburg Helen A. – Vábení pouště – Cecilie, dcera francouze a a pouštní krásky, se po smrti rodičů vydává na nebezpečnou cestu do Damašku, aby vyhledala kmen své matky…
Gounelle Laurent – Muž, který chtěl být š astný – poutavý příběh, který čtenáři otevírá celý svět nových možností
Sharma Robin S. – Mnich, který prodal své ferrari –
příběh čtenáře krok za krokem provází na cestě k sebepoznání
a ke smysluplnému a vyrovnanému životu
Robertsová Nora – Nebe mé lásky – tři sestry, které se navzájem neznají, musí podle závěti svého otce spolu strávit celý
rok na ranči, jinak přijdou o veškeré dědictví
Rose Melanie – Má noc je tvůj den – Jessicu zasáhne
za bouřky blesk a když se v nemocnici probere, všichni jí tvrdí,
že se jmenuje Lauren a je matkou čtyř dětí…
Westerfeld Scott – Mezi dvěma světy – román s trochou
duchařiny
Carterová Mary – Tři měsíce Florencie – Itálie jí vzala to,
co nejvíce milovala……tak proč nezačít znovu právě tam…
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Zelné balíčky v kokosové omáčce
Ingredience: 8 listů bílého zelí, 220 g jasmínové rýže, 200 ml
kokosového mléka, 200 ml zeleninového vývaru, 1 mrkev, 1 jarní cibulka, 3 lžíce nesolených loupaných pistácií, 3 lžíce piniových oříšků, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce oleje, 1 feferonka, 2 stroužky
česneku, 1/2 lžíce hnědého cukru, sůl, koriandr
Postup: Rýži zalijeme 440 ml vody, osolíme a dusíme pod poklicí doměkka asi 17 minut. Omyté zelné listy povaříme 7 minut v osolené vodě, scedíme je, propláchneme studenou vodou,
necháme okapat a pak nožem seřízneme tvrdé středové části
listů. Omyté rozinky překrájíme na drobné kousky. Očištěnou
cibulku nakrájíme nadrobno a lžíci cibulové natě si ponecháme
stranou na ozdobení. Zbylou cibulku zpěníme na lžíci oleje,
přidáme rozinky a najemno nasekaný česnek a krátce osmahneme. Přidáme polovinu nasekaných pistácií a pinií, nadrobno
nakrájenou mrkev a rýži, promícháme a ochutíme koriandrem
a solí. Směs rozdělíme na připravené listy, pevně je stočíme
jako závitky a zajistíme párátkem. Balíčky zprudka opečeme
ze všech stran v kastrolu na zbylém oleji, podlijeme je 200 ml
vývaru, přiklopíme a 20 minut podusíme. Balíčky vyjmeme
a do šávy vlijeme kokosové mléko, najemno nakrájenou feferonku zbavenou semínek, zbylé pistácie, pinie, cukr a sůl.
Omáčku prošleháme a 4 minuty povaříme. Na závěr do ní vrátíme balíčky, necháme je prohřát, rozdělíme na talíře a každou
porci posypeme cibulovou natí.

Krevetová polévka se zázvorem
Ingredience: 1 čerstvá červená chilli paprička, 2 šalotky nebo
menší cibule, 2 lžíce nastrouhaného zázvoru, 1 lžíce citrónové
trávy, 1 lžička krevetové pasty, 1 lžička šafránu, 4 lžíce oleje,
600 g čerstvých krevet, 750 ml vývaru, 500 ml kokosového mléka, 100 g sójových klíčků, 10 lístků máty
Postup: Chilli papričku rozmixujeme s cibulí, zázvorem, citrónovou trávou, krevetovou pastou, šafránem a 2 lžícemi oleje.
Krevety opečeme na 1 lžíci oleje, až jsou sytě červené. Rozmixovanou pastu opečeme ve woku na 1 lžíci oleje. Přilijeme
vývar a kokosové mléko. Zvolna vaříme 5 minut. Přidáme krevety a okapané sójové výhonky a prohřejeme. Polévku rozdělíme do misek, ozdobíme mátou a podáváme.

Asijský stir-fry s lososem
Ingredience: kůra a šáva z 1 limetky, 4 lžíce teriyaki omáčky, 300 g lososa, rýžové nebo jiné oblíbené nudle, 300 g barevné
zeleniny, olej, sójová omáčka při podávání
Postup: V misce smícháme teriyaki omáčku s nastrouhanou
kůrou z limetky. Vložíme kousky lososa, důkladně je omáčkou
obalíme a necháme asi 10 minut marinovat. Rozehřejeme wok
nebo pánev a nalijeme 1 lžíci rostlinného oleje. Lososa vyndáme z marinády a opékáme 2–3 minuty z každé strany, pak
ho vyjmeme a odložíme stranou. Nudle uvaříme podle návodu
na obalu. Do woku přidáme marinádu spolu se zeleninou a opékáme 3–4 minuty. Uvařené nudle slijeme, necháme okapat
a přidáme do woku. Navrch položíme kousky lososa.
Pokapeme limetkovou šávou a můžeme dochutit sójovou
omáčkou.

Nudle na asijský způsob
Ingredience: 500 g oblíbených nudlí, 500 g kuřecích prsou,
sůl, čerstvě namletý pepř, 2 lžíce teriyaki nebo sójové omáčky,
2 lžíce oleje, 2 mrkve, 5 cm kousek zázvoru, 2 stonky citrónové
trávy, 1 pórek, 200 g jidášova ucha, 80 g sójových výhonků, čerstvý koriandr
Postup: Nudle uvaříme podle návodu. Kuřecí maso nakrájíme
na nudličky, osolíme, opepříme a zakapeme teryiaki omáčkou.
Orestujeme na oleji. Přidáme na nudličky nakrájenou mrkev,
kousky zázvoru, citronovou trávu, pokrájené houby, pórek a vše
podusíme. Nakonec smícháme s nudlemi, sójovými výhonky
a koriandrem.
Připravila Marcela Burdová
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PROSTORY BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE JSOU TU PRO VÁS
Městské muzeum v Březnici se po odmlce dlouhé několik desetiletí představilo expozicí Loutkářství na Březnicku. Stálá výstava je umístěna v přízemí východního
křídla budovy bývalé jezuitské koleje. O významném postavení Čech jako „klasické země loutek“ svědčí dlouhá
tradice. Březnická expozice představuje fantaskní svět
loutek spojený především se jménem Arnošty Kopecké,
vnučky známého loutkáře Matěje Kopeckého.

Dokončený sál v prvním patře je připraven na koncerty,
přednášky a besedy.

Vystavované loutky z počátku 20. století patří k obdivovaným exemplářům.
Celkově je expozice koncipována tak, aby zaujala dospělého i dětského návštěvníka. Každá ze tří místností
je originální, liší se od sebe ztvárněním i instalací sbírkových předmětů. Dohromady však působí uceleně a radost udělá všem milovníkům dřevěných hrdinů.

expozice. Restaurují a připravují se sbírkové předměty.
Bu me upřímní, během uplynulých desetiletí se mnoho
předmětů ztratilo a rozbilo. Stalo se to díky laxnímu
přístupu, který jsme si vytvořili nejen k historickým
událostem, ale také k životu našich předků. Co se podařilo zachránit je cennou vzpomínkou na „staré časy“,
které vám chceme v připravované expozici přiblížit. Doufáme, že vzniklé muzeum bude plnit nejen výchovnou
a vzdělávací úlohu, ale stane se místem, které nás dokáže emocionálně a esteticky obohatit.
Petra Bartoníčková
Foto: odbor kultury, František Slaník

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 13. října 2017 od 16 hodin
V dubnu letošního roku bylo v budově bývalé jezuitské
koleje otevřeno infocentrum. Návštěvnost je rekordní
a potvrdila opodstatněnost jeho přestěhování.
Letošní rok se nese v duchu dalších příprav. V nově
dokončené části severního křídla postupně vznikne muzeum regionálního charakteru. Rádi bychom ukázali
historii místa, kde žijeme, přiblížili důležité dějinné události, které po staletí Březnici formovaly a zobrazily
„příběhy“ historie, které jsou velmi často spjaty s vírou
a církvemi. Pod odborným vedením Ing. Arch. Mga.
Ondřeje Kamenického postupně vzniká scénář budoucí

v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
háček, vlnu, nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
V prostorách Městské knihovny v Březnici probíhá
do konce měsíce října výstava rukodělných výrobků.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Odbor kultur y města Březnice
zve v rámci cyklu
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Odbor kultury města Březnice a

PODZIM PRO TĚLO I DUŠI

Spolek divadelních
ochotníků Petrovice

ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 17 hod.

uvádí hru Nikolaje Vasiljeviče Gogola

NÁŠ ŽIVOT

REVIZOR

O životní rovnováze,
radosti ze života
a jeho naplnění
bude přednášet

Kamila P
olák
ová ,
Polák
oláková
l ektorka alternativního způsobu léčby a životního stylu
stylu..

Vše v našich životech souvisí s tím, jaké rozhodnutí jsme
udělali ve své minulosti, které bylo na nevědomé úrovni
našich emocí. Povíme si, jak emoce ovlivňují naše konání,
naše zdraví a jak s nimi správně pracovat.
Co znamená žít v přítomnosti a proč je to důležité.
Jak si vědomě řídit svůj život skrze pochopení sebe sama,
jak být více a více sami sebou, a tak naplnit svůj život
radostí a rovnováhou. Čas bude také na vaše dotazy.
společenský sál v bývalé jezuitské koleji v Březnici

v Kulturním domě Březnice
pátek 13. 10. 2017 od 19 hod.
Osoby a
Hejtman - Richard Kolín
jeho žena - Marie Křížová
jejich dcera - Eva Bartošová
Chlestakov - Pavel Kubíček
jeho sluha - Vladimír Čanda
Dobčinskij - Pavel Kdolský

obsazení:
Bobčinskij - Jan Kubíček
Školní inspektor - Jiří Divoký
Soudce - Jaroslav Fedas
Správce - Jaroslav Kloud
Poštmistr - Jaroslav Šnajdr
Číšník - Aleš Hejhal

Světla, zvuk: Ondřej Hobzek
Režie: Ivana Talaváňová a Jaroslav Kloud

vstupné 50 Kč

Vstupné 50 Kč

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

|

mail: info@rcpampeliska.cz

ŘÍJEN 2017

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00
– 12.00 hod.

úterý 3. 10. Háčkování s Jiřkou Nešvarovou od 9.00 hodin
středa 11. 10. od 10.00 hodin Povídání o včelách,
včelím životě a včelích produktech - Rodinné včelařství
Šálkovi z Vysoké

pondělí
od 10.00
úterý
od 19.00
středa
od 09.30
čtvrtek
od 16.00

TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
PILATES

středa 18. 10. od 10.00 hodin Zdravotní přednáška Plochá dětská noha - se Zuzkou Bělkovou

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ s Ivetou Kravarčíkovou

pátek 20. 10. Chlebopečení, povídání o kvásku od 18.00
hodin
středa 25. 10. od 10.00 hodin Aromaterapie s Marií
Prüglovou
úterý 31. 10. od 9.00 hodin Podzimní dílna - dekorace
z přírodnin
PŘIPRAVUJEME: Putování za Dobromilem Dubínkem
9. 11. 2017 od 17.00 hodin

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 začátečníky
s Eliškou Moravcovou
od 15.15 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
čtvrtek
od 18.00 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

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)

VÝHRY VÝTVARNÉHO OBORU 2016 - 2017
ZUŠ Březnice, Náměstí 2, 262 72 BŘEZNICE
1. a) „Březnické noviny“ - listopad - vytištěný obrázek
- Andrea Štěpánová, Anna Fiřtíková, Kristýna
Kurfiřtová, Petr Fencl
1. b) „Březnické noviny“ - prosinec - vytištěný obrázek
- Andrea Štěpánová, Antonie Pešková, Jindřich
Sikora, Kateřina Geregová, Lenka Jedličková,
Martin Svozil, Laura Michvocíková, Štěpán Čížek
1. c) „Březnické noviny“ - únor - vytištěný obrázek
- Jindřich Sikora, Natálie Pacltová, Petr Fencl,
Klára Kostková
1. d) „Březnické noviny“ - březen - vytištěný obrázek
- Laura Michvocíková a Tea Ottová, Valerie
Viktorová, Pavel Pavlík, Kristýna Kurfiřtová
1. e) „Březnické noviny“ - duben - vytištěný obrázek
- Ondřej Sikora
1. f) „Březnické noviny“ - červen - vytištěný obrázek
- Štěpán Čížek, Petr Fencl, Magdaléna Fenclová,
Valerie Viktorová, Kristýna Kurfiřtová, Pavel
Pavlík, Martina Sýkorová, Jonáš Teska

1. a) „Blatenské listy“

- prosinec - vytištěný obrázek
- Jonáš Teska
listopad - vytištěný obrázek
- Pavel Pavlík
leden
- vytištěný obrázek
- Pavel Pavlík
březen - vytištěný obrázek
- Pavel Pavlík
květen - vytištěný obrázek
- Pavel Pavlík
2. „ČT - Duháček 2016“ - výhra - kolektiv ZUŠ
3. „Plný talíř malování“ - 3. místo - Martina Sýkorová
4. „Hurá ven“ - Žaneta Králová - 13 let - výtvarné
potřeby + pozvánka na pobyt
- Kristýna Kurfiřtová - 13 let - výtvarné
potřeby + pozvánka na pobyt
- Lukáš Veselý - 14 let - výtvarné potřeby
+ pozvánka na pobyt
- Lenka Jedličková - 10 let - výtv. potřeby
(pokračování na str. 14)
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VÝHRY VÝTVARNÉHO OBORU 2016 - 2017
5. „ČT - Duháček 2016 - Lichožrout“
- výhra - Sýkorová Martina
6. „Nakresli obrázek a vyhraj knihu“
2. kategorie: 1. místo Magdaléna Fenclová
1. místo Barbora Sinkulová, 6 let
3. kategorie: 1. místo Martin Svozil, 7 let
2. místo Petr Fencl, 7 let
2. místo Kateřina Geregová, 10 let
2. místo Jakub Štěpánek, 10 let
3. místo Lenka Jedličková, 10 let
3. místo Tea Ottová, 9 let
Pochvalný list Pavel Pavlík, 8 let
Jonáš Teska, 8 let
Tereza Sinkulová, 10 let
4. kategorie: 1. místo Kristýna Kurfiřtová, 13 let
1. místo Anna Fiřtíková, 11 let
2. místo Laura Michvocíková, 11 let
2. místo Andrea Štěpánová, 11 let
3. místo Martina Sýkorová, 14 let
Pochvalný list Antonie Pešková, 11 let
7. „DDM Damián - říjen 2016“
- umístění - Andrea Štěpánová
8. „Prázdniny - Blatná 2016“
- 3. místo - Sýkorová Martina
9. „DDM Damián - listopad 2016“
- umístění - Antonie Pešková
10. „DDM Damián - prosinec 2016“
- umístění - Anna Fiřtíková,
Andrea Štěpánová
11. „Strašidla 2016“
2. místo - Petr Pavlík
3. místo - Andrea Štěpánová
12. „DDM Damián - leden 2017“
- umístění - Tea Ottová
13. „Tříkrálové pomáhání 2017“
- umístění - Valerie Viktorová
14. „Mandaly 2017“
- umístění - Anna Fiřtíková
15. „Kladenská Veverka“
2. místo - Tea Ottová
3. místo - Martin Svozil
čestné uznání - Jonáš Teska
16. „České Švýcarsko“
1. místo - Martina Sýkorová
3. místo - Klára Kostková
čestné uznání - Kateřina Geregová
17. „DDM Damián - březen 2017“
- umístění - Jonáš Teska
18. „Požární ochrana očima dětí 2017“
místní kolo
1. místo - Pavel Pavlík,
Martina Sýkorová
2. místo - Bára Poslušná,
Antonie Pešková
3. místo - Jakub Štěpánek
Kristýna Kurfiřtová
„Požární ochrana očima dětí 2017"
krajské kolo
1. místo - Magdaléna Fenclová
19. „Přehlídka ZUŠ - krajské kolo 2017“
bronzové pásmo - Martin Svozil
bronzové pásmo - Pavel Pavlík
bronzové pásmo - Jonáš Teska

ZUŠ / ZÁMEK
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(dokončení ze str. 13)

bronzové pásmo - Andrea Štěpánová
Labyrint - film postoupil do celostátního kola
20. „Knihožrout 2017“ 3. místo Anna Fiřtíková
21. „Terezín 2017“
2. místo Martin Svozil
6. místo Andrea Štěpánová
22. „Reflexní děti“
1. místo Barbora Sinkulová
2. místo Pavel Pavlík
3. místo Kateřina Geregová
ostatní diplom za účast
23. „Western klub“ - Semifinalisté - Petr Fencl,
Martina Sýkorová, Žaneta Králová
24. „Příroda Blatenska“ 2. místo Pavel Pavlík
čestné uznání - Valerie Viktorová
25. „DDM Damián - květen 2017“
- umístění - Andrea Štěpánová, Anna Fiřtíková
26. „Bu blíž k přírodě“ - 1. místo - Magdaléna Fenclová
ostatní zájezd do záchranné stanice - Makov
http://zus-vv-breznice.euweb.cz
uč. Hana Vydrová

10/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

ZŠ

15

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE, příspěvková organizace
Rožmitálská 419, Březnice
tel. 318 682 165, fax 318 683 608 | e-mail: skola@zsbreznice.cz
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Uvítací slovo ředitele školy
Vážení rodiče, žáci, kolegové, přátelé a partneři školy,
vítám Vás ve školním roce 2017/2018. S prvním zazvoněním a s kroky prvních žáků se opět začíná psát další
kapitola velkých témat „výchovy a vzdělání“, ale také
úchvatné a jedinečné životní příběhy. S otevřenými dveřmi školy v novém roce se otvírají nové příležitosti, naděje a cesty všech, kteří jsou s ní spojeni. První školní den
mi vždy připomíná úžasný karnevalový rej – svou jedinečnou směsicí výrazů ve tvářích, barev, tónů, hlasů
i zvuků inventáře, všudypřítomného mihotání a kvaltování. Je to životodárný koktejl bytostí, jejich emocí, slov
a pohybů, který s nádechem slavnostních okamžiků vyhání strnulé ticho a prázdnotu ze všech koutů naší školy.
Jistě by se nyní hodilo říci, že jsme na nový školní rok
zcela připraveni, avšak v oblasti práce s lidmi není pro
domýšlivost místo. S pocity zadostiučinění snad mohu
upřímně říci, že jsme v době prázdnin nezaháleli a díky
zájmu a práci mnoha lidí se mnohé podařilo a škola zcela jistě neztrácí krok s ostatními školami naší vlasti.
Nic z toho však ve výchově a vzdělání nezaručuje
úspěch, nic z toho není garancí pro ideální výchovu
a vzdělání k osobní a sociální zralosti, k individuálnímu
zdraví a zejména ke skutečné lidskosti v její nejčistší
podobě. Před námi všemi stojí v úvodu roku výzva stejně krásná, jako obtížná, tedy příprava a výchova dětí
pro svět, ve kterém žijeme, ale který tak úplně neznáme,
pro svět, který nemá hranic a který se vyznačuje nebývale rychlými změnami. Nikdo z nás, ani já, ani moji
kolegové, rodiče, ani slovutní odborníci, nikdo nevlastní
kuchařku na dokonalou a zcela vyváženou výchovu či
manuál na šastný život. Ale tam, kde panuje pracovní
nálada a vzájemná solidarita, kde je chu tvořit, odvaha
zkoušet a nebát se chyb, tam je příležitost a naděje. Již
dávno současnému člověku nestačí jen naučené znalosti, a je jejich rozsah sebevětší, či předem naučené dovednosti. Ale stále lze naše děti a dospívající učit tvořivosti, schopnosti hledat nová řešení, být otevřený novým objevům a postupům, to vše s respektem k tradici
a draze zaplaceným zkušenostem. Stejně jako výchova
samotná, ani škola není všemocná. Věřím však, že dokáže s pomocí rodičů a širší veřejnosti vést žáky k tomu,
aby se naučili vyrovnat se složitostí a rozporností budoucího světa – prostřednictvím kritického rozumu
a současně snášenlivosti. Žáka je třeba učit tomu, aby
uměl zkoumat skutečné a odlišit jej od zdánlivého, ale
současně byl schopen si uvědomovat, že se sám může
mýlit a že je nutná tolerance k názorům druhých. Úkolem pro nás dospělé je vychovávat děti emoční jistotě
a hodnotové pevnosti. Nejde přitom jen o výchovu
záměrnou, ale především o nepřímé působení vzorem
a skutečnými činy.
Závěrem bych rád doplnil, že vyjma prostředků vynaložených na zkvalitnění prostor a vybavení školy, kromě
optimalizačních řešení organizace a komunikace bude
nejvíce úsilí věnováno v naší škole tento rok tomu, aby
působení autorit bylo přirozené, autentické, a především
ušlechtilé, jemné a mravné…

Přeji Vám všem, aby nadcházející školní rok 2017/2018
byl rokem šastným a úspěšným, aby se nám dařilo
v zájmu žáků spolupracovat a nadcházející okamžiky
byly protkány radostí z dobře vykonané práce, úsměvem
a pocity ryzího štěstí.
Mgr. Miroslav Bělka

Ohlédnutí za létem
Pomalu se blíží podzim, ale v mnohých z nás ještě doznívají vzpomínky na léto a prázdniny, kdy jsme mohli
každý po svém či v organizovaných skupinách podnikat
různé výlety a pobyty. Naše tradiční výprava s názvem
„LÉTOVÁNÍ“ se uskutečnila v týdnu od 16. 7. do 22. 7.
v Úborsku u Klatov v počtu 42 březnických školáků.
Prostředí rodinného penzionu U Jandů se stalo pro
nás všechny velmi oblíbeným, a tak jsme se i letos moc
těšili. Bývá již pravidlem, že týdenní pobyt s výtvarným
zaměřením je obsazen jak těmi nejmenšími školáky, tak
třeba i nastávajícími devááky. Z činností, které Létování nabízí, si každý vybere ty, které ho nejvíce baví,
a jsou to nejrůznější výtvarné techniky nebo aktivity
sportovní. Letos jsme pletli košíky a srdíčka z papírových roliček, vyráběli polštáře, zdobili trička sítotiskem,
vytvářeli smaltované šperky a hodně času jsme strávili
se zažehlovacími korálky.
Letošní celodenní výlet jsme naplánovali na vodní
hrad Švihov a do nedaleké vesnice Chudenice, kde se
nachází Americká zahrada a rozhledna Bolfánek.
(pokračování na str. 16)
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Ohlédnutí za létem
(dokončení ze str. 15)

Na Švihově někteří z nás nebyli poprvé, ale historii hradu si vždy znovu rádi připomeneme. Bílou paní jsme
na hradě nepotkali, přesto nás navštívila poslední večer
v Úborsku v rámci večerní procházky, kterou zajistili
nejstarší školáci. Nebylo překvapením, že se strachovali
hlavně největší zlobilové.
Úborsko 2017 jsme si všichni pěkně užili a těšíme se
na další ročník.
Za pedagogický dozor Jarmila Hlaváčová

Věšín 2017
Ve středu 13. září jsme se ráno vypravili společně na
vzdělávací pobyt šesáků do Věšína. Celý den nám počasí naštěstí přálo (další dny často pršelo), a tak jsme
zvládli mnoho zajímavých aktivit.

ZŠ
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Naučili jsme se poskytovat první pomoc, v lese jsme
viděli, jak se kácí stromy a jak se za pomoci těžké techniky vytahují osekané kmeny z lesa k dalšímu zpracování. Pan inženýr Hrubý nám vysvětlil celý postup a ukázal nám, jak se dělá les. K večeři jsme si dali výborné
jahodové taštičky a těšili se na palandy do vyhřátých
chatiček.
Ve čtvrtek ráno jsme se rozdělili do tří týmů - Vlci,
Medvědi a Lišky. Sbírali jsme v lese různé přírodniny,
tvořili z nich barevné palety, a hlavně si povídali o životě v lese. Po obědě přijel pan Ing. Josef Hrdina, který
nás seznámil s tím, jak je potřeba se starat o les. Ukázal nám fotky zvířat, se kterými se u nás můžeme potkat
v lese. Večer nás čekala vytoužená diskotéka.
V pátek jsme se sbalili a po dopoledním programu jsme
odjeli domů. Přestože počasí nebylo úplně ideální, moc
se nám tady líbilo.
Žáci 6.a a 6.b

SBĚR PAPÍRU v ZŠ BŘEZNICE
Vážení rodiče a občané města Březnice,

dovolujeme si oznámit, že v úterý 3. října 2017 se bude konat MIMOŘÁDNÝ SBĚR
PAPÍRU na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu
u školní jídelny po celý den od 7.00 do 18.00 hod.
Výtěžek půjde na podporu školních i mimoškolních aktivit žáků
Základní školy. Z a v a š i p o d p o r u v e l i c e d ě k u j e m e !
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Březnici

10/2017
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NÁŠ ADAPŤÁK
Dne 5. 9. 2017 se naše třída 1.BV s třídou 1.AS vydala
na adaptační kurz do rekreačního zařízení Štědronín
Plazy. Zde jsme strávili výživné tři dny a dvě noci. Dny
byly plné úkolů i her a my se nestíhali ani zastavit.
Hned při prvních úkolech jsme si vyzkoušeli, jak dokážeme spolupracovat, měli jsme pomocí lina, které představovalo kameny, překonat imaginární řeku. Druhá
třída vyhrála, ale my jsme se za to hodně pobavili, když
mě kluci po kamenech nosili na zádech. Další úkol spočíval v tom, jít s mapou v ruce po určené trase, plnit
úkoly, lovit tzv. lišky, a poté se vrátit do rekreačního
zařízení a splnit poslední dva úkoly zde. Vzpomínám,
že spočítat počet nohou v autobuse, kde sedí řidič, 7 děvčat a každá má asi milion koček s koaty, se podařilo jen
třem skupinám. Ze šesti skupin se dvě ztratily a bohužel
zase i našly. Večer probíhaly divadelní scénky. Např.:
Titanik, Shrek, Kruh, Výměna manželek adt. A po tomto představení bylo koupání v řece, Shrek by ze sebe
nános zelené barvy ve sprše těžko dostával. Další den
byl pro nás připraven závod La Mans, při kterém jsme
závodili v pěti disciplínách. Pro některé byly hodně náročné a někteří si jen potvrdili, že když chtějí, dokáží
běhat i se svázanýma nohama. Po obědě jsme měli
za úkol dojít na hrad Zvíkov a tam plnit úkoly ve hře
Zvíkovský rarášek. Skupina plná ajáků a jedna šikovná agračka si vždy poradí. Kluci nás museli poslouchat
na slovo a velmi nám pomáhali, takže nebyl problém
všechny úkoly splnit a vrátit se zpět. Ale nebylo by to
ono, kdyby se další skupina neztratila. Tentokrát se ale
našla rychle a ani moc nezmokla. Po návratu jsme měli

sportovní hodinku. Hrála se přehazovaná, tenis i fotbal.
Kdo nechtěl hrát hry, tak připravoval táborák k večernímu posezení a opékání buřtů a klobás. U ohně jsme
původně měli hrát hry na další seznámení, ale to jsme
po pár minutách hovoru zavrhli a rozhodli se, že si raději budeme povídat a poznávat se sami a po svém.
Poslední den bylo vyhodnocení všech soutěží. Naše třída byla chválená a oceňovaná stejně jako třída druhá
(ale my přeci jen o něco více). A te jen doufat, že klukům vydrží chu nosit mě na zádech i na rukou další
čtyři roky až do maturity.
Natalie Šedivá 1.BV

Na adaptačním kurzu, druhý den po příjezdu, jsme hráli hru s názvem "Hon na lišku". Byli jsme rozřazeni
do 6 skupin po 5 až 6 lidech. Hra spočívala v tom, abychom plnili úkoly. Každá skupina měla mapu a musela se jí
řídit do cíle, abychom se neztratili, a jelikož ne každý má dobrý orientační smysl, tak nám k tomu ještě pomáhaly
barevné fáborky. Trasa byla dlouhá cca 10 km a odehrávala se v lese. Já sama jsem byla ve 4. skupině, která si to
ztížila svým 2 hodinovým blouděním, a po těchto 2 hodinách, když už jsme byli konečně na té správné cestě, byly
všechny fáborky posbírané. Praktikantka, která šla za poslední skupinou, fáborky nacpala do batohu, protože si
myslela, že jsou všichni na trase před ní. My samozřejmě děkujeme Adél, protože se za námi na start vrátila a doprovodila nás na místo, kde ještě fáborky nebyly posbírané. Přes to, že jsme měli takové zpoždění, jsme dorazili
do cíle jako 4. a jelikož se plnili úkoly, za které se dostávaly body, tak se vše změnilo. Naše skupina vyhrála hru
"Hon na lišku", jelikož jsme měli nejvíce správných odpovědí a my si vzali z toho jedno velké ponaučení, abychom
hned neházeli flintu do žita.
Simona Pinkasová

VOŠ A SOŠ BŘEZNICE OPĚT ZÍSKALA GRANT
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ERASMUS+
registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035486_1
název projektu: Creative Paths for Young Social Entrepreneurs (Tvořivé cesty pro mladé podnikatele
v sociální sféře); realizace projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019
Na začátku školního roku 2017 odstartoval na VOŠ
a SOŠ Březnice již druhý mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ klíčová akce KA2 – Strategická partnerství škol. Nový
dvouletý projekt s názvem „Creative Paths for Young
Social Entrepreneurs“ si klade za cíl seznámit mladé lidi
s možnostmi podnikání v sociální sféře. Během projektu
se studenti budou setkávat s lidmi, kteří založili firmy,
jež působí v sociální sféře, a některé z těchto podniků
pak navštíví, a to nejen v našem regionu, ale i v zahraničí. Dále se budou učit, jak vypracovat podnikatelský
a marketingový plán pro „sociální“ podnikání, jak si vytvořit vlastní webové stránky a pracovat efektivně s ICT

nástroji. Studenti budou také zkoumat, jaké jsou sociální potřeby a problémy v jejich okolí a regionu. Na základě svých zjištění pak v průběhu druhého roku projektu vytvoří vlastní fiktivní sociálně prospěšnou firmu.
Na těchto úkolech budeme spolupracovat s našimi projektovými partnery, kterými jsou střední školy z Řecka,
Itálie, Španělska, Rakouska a Portugalska. Při mezinárodních vzdělávacích aktivitách budou mít naši studenti
možnost se setkat se svými vrstevníky z jiných zemí
a poznat tak nové lidi, jiné školní prostředí, jinou kulturu a rozvíjet své jazykové schopnosti.
Mgr. Simona Luftová
koordinátor projektu
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V pátek 15. 9. 2017 se žáci oboru Agropodnikání VOŠ
a SOŠ v Březnici zúčastnili „Dne otevřených dveří
v ZD Krásná Hora nad Vltavou“. Po příjezdu se nás ujal
bývalý absolvent naší školy, technik rostlinné výroby,
pan Daniel Polák, který nás provázel celým družstvem
a postupně nás předával svým kolegům technikům
na jednotlivých provozech.
Velmi zajímavá byla prohlídka mechanizačních prostředků, kde nás zaujaly zejména stroje na zpracování
půdy s ukázkou půdoochranné technologie systému
StripTill. Tato technologie se uplatňuje na erozně
mírně ohrožených pozemcích, kdy díky této technologii je umožněno pěstovat kukuřici i ve vyšších nadmořských výškách a rozšířit tak lokality
pro pěstování této plodiny s omezením odtoku povrchové vody a vlastní eroze půdy.
V této souvislosti byl zajímavý i stánek Výzkumného
ústavu zemědělských meliorací v Praze-Zbraslavi, který
zde měl praktickou ukázku sledování právě eroze a povrchového odtoku vody v závislosti na použitých technologiích zpracování půdy v rozličných nadmořských
výškách. Pochlubili se i spoluprací právě se ZD Krásná
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Hora s uveřejněním výsledků použitelných i pro ostatní
zemědělské podniky.
Dále jsme si prohlédli stáje různých kategorií skotu.
Zajímavostí pro nás byly obojky krav, které snímají jejich životní funkce na počítač s možností regulace přísunu krmiv a řešení zdravotních problémů zvířat v jejich
zárodku. Poměrně dlouho jsme se zdrželi ve stáji telat.
Telata byla roztomilá a neradi jsme se s nimi loučili.
Krátce jsme též navštívili i bioplynovou stanici, kde
jsme se seznámili s částmi provozu. Na závěr nás zaujala expozice Zemědělského svazu ČR, který nachystal zábavné naučně vědomostní soutěže o nezbytnosti zemědělské výroby s odkazem na produkci potravin a potřebu
přitáhnout mladé lidi do zemědělství. Zkusili jsme si zde
mj. poznávání semen plodin, krmiv a plemen hospodářských zvířat a odnesli si s sebou kromě poznatků i zajímavé publikace.
Exkurze se nám velmi líbila a rádi se s provozem ZD
Krásná Hora seznámíme více při naší provozní praxi,
která nás čeká ve 4. ročníku studia.

KOLIK UMÍŠ JAZYKŮ…
7. září 2017 se v Příbrami sešla skupina nadaných angličtinářů, kteří
v roce 2016/2017 navštěvovali kurzy od Evropského centra jazykových
zkoušek. Přišli sem sklidit plody své celoroční (a mnohdy i delší) práce
v podobě certifikátů na úrovni KET, PET a FCE. Z našich studentů
VOŠ a SOŠ Březnice se slavnostního ceremoniálu účastnili Iva Borzyková, která získala osvědčení PET, odpovídající úrovni B1, a Pavel Soukal, který si jako jediný z přítomných přišel pro potvrzení o své jazykové úrovni B2, tedy pro FCE. Pavlovi Soukalovi jsem položila několik
otázek.
Kde ses naučil tak dobře anglicky, Pavle?
No, na to je těžké odpovědět. Spousta lidí si myslí, že anglicky se lze
naučit třeba pouze doučováním, ale on je to výsledek více faktorů
a hlavně je to o tom chtít.
Jaké bys dal tipy lidem, kteří se chtějí v angličtině zlepšit?
Rozhodně nezoufat nad tím že se jim zpočátku nedaří, a zkoušet různé
přístupy. Někomu pomůže sledovat filmy, někomu číst, ale co pomáhá
většinou je mluvit. A nemusí se kvůli tomu nutně vycestovat, i když to
je asi nejlepší, ono stačí komunikovat kdykoliv je příležitost. Já například jsem na základní škole mluvil s několika spolužáky o přestávkách
pouze anglicky.
Pavle, je pravda, že jsi měl na základní škole v jednom roce z angličtiny čtyřku?
Ano, to pravda je, bylo to v 5. třídě.
A te jak nad tím přemýšlím tak je docela vtipné, že za 4 roky jsem už byl
jeden z nejlepších na škole.
A poslední otázka: co plánuješ se
svou angličtinou dělat v budoucnu?
Tak určitě udělat zkoušky na C1. Pak
určitě cestovat, tento rok by se mělo
konat další setkání Erasmus+, takže
toho bych rád využil, po škole asi někam vycestovat, uvidím, kam mě život
zavede.
Mgr. Eliška Houzimová

10/2017
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13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO UMĚLECKÉHO LÉTA
MLÁDEŽE JUGENDKUNSTSOMMER 2017
VE FLECKEN ZECHLINU
Jako poslední letní projekt realizovaný v rámci partnerské spolupráce německého města Lindow a města
Březnice se uskutečnil v době od 20. 8. – 25. 8. 2017
projekt Mezinárodní umělecké léto mládeže Jugendkunstsommer ve Flecken Zechlinu. Studenti VOŠ a SOŠ
Březnice se jej zúčastnili již posedmé. V letošním roce
byl projekt dotován Česko-německým fondem budoucnosti v Praze.

80. výročí založení Sdružené obce baráčnické „Bozeň“,
které se budou konat dne 18. června 2018.
Projekty výměny dětí a mládeže si získávají každým
rokem stále větší oblibu. „Dětské léto 2018 – Jugendaustausch 2018“ a „Kinderkunstsommer 2018“ se budou
konat již v červenci a projekt „Jugendkunstsommer
2018“ v srpnu příštího roku. Termíny oznámíme příští
měsíc a již nyní se mohou děti i mladí lidé z Březnice
přihlásit k účasti.
Alice Fořtová

JUGENDKUNSTSOMMER 2017 aneb Vím,
že se sem vždy rád vrátím!

Letošního Jugendkunstsommer se zúčastnilo 80 mladých lidí mnoha národností z Evropy i světa. Téma uměleckého léta znělo „Člověk!?“ a všechny workshopy
měly za úkol toto téma svým způsobem ztvárnit. Pod
vedením umělců – profesionálů dokázali mladí lidé vytvořit během několika dnů úžasná díla, která potom
předvedli na veřejné prezentaci. I letošní prezentace
měla obrovský úspěch a dle názoru přihlížejících byla
„nejlepší“ ze všech. To ostatně dosvědčí i dojmy účastníků, které si můžete přečíst níže.
Partnerská spolupráce mezi městy Březnice a Lindow
se tak úspěšně rozvíjí a má odezvu hlavně u mladé generace, což je také naším cílem.
V příštím roce navštíví Březnici zástupci Landfrauen
a partnerského sdružení Lindow u příležitosti oslav

„I tento rok se v srpnu uskutečnilo Léto mládeže
v německém Flecken Zechlinu. Letos jela skupina jedenácti studentů plus dva učitelé jako doprovod. Odjíždělo se
v neděli brzy ráno, což zrovna pro mě byl po absolvování hudebního festivalu malinko oříšek. Z Příbrami jsme
jeli autobusem do Prahy, odkud jsme vyrazili vlakem do
Berlína. Cesta utekla a my konečně spatřili zase po roce
hotel nedaleko Flecken Zechlinu, kde budeme týden ubytovaní. Po přivítání jsme si rozdělili pokoje, dostali barevné náramky podle věku a šli na prezentace workshopů. Letos jich bylo v nabídce osm - divadelní, filmový,
hudební, sochařský, taneční, Freestyle, dřevovýroba
a graffiti. Každý si zvolil, jaké tři workshopy by absolvoval nejradši, a podle počtu uchazečů nás rozdělili.
V pondělí ráno jsme hned začali pracovat v našich
skupinách a těšili se na první oběd, které tu jsou vždy
vynikající. Po obědě byla vždy pauza a poté se pokračovalo ve workshopech až do večeře.
Workshopy měly stejný harmonogram až do čtvrtka.
Odpoledne a večer se pořádaly individuální aktivity jako
plavba na lodi, kánoe, soutěže, sport anebo jen relax
a odpočinek.
Ve čtvrtek probíhala závěrečná prezentace workshopů
spojená s rozlučkovou párty, která započala nejlépe, jak
mohla - grilováním. Lidé z jednotlivých workshopů nám
(pokračování na str. 20)
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ukázali, co se naučili za celý pobyt, a celou prezentaci
uzavřel skvělý hudební workshop, který nám zahrál
malý koncert. Páteční ráno bylo krušné vstávání, zakončené srdceryvným loučením a hurá domů! Já si dal tradičně Fish and Chips na berlínském nádraží.
Tento týden mě zase o něco obohatil, získal jsem nové
přátele a osvěžil si angličtinu. Jako pokaždé vím, že se
sem vždy rád vrátím!“
Lukáš Bagr Novotný
„V srpnu 2017 to bylo podruhé, co jsem se zúčastnila
Mládežnického léta v Německém Flecken Zechlinu.
Pro tento rok jsem se rozhodla vyzkoušet jiný workshop, než jsem měla minulé léto, a sice workshop „Freestyle“. Odvedli jsme úžasnou práci pod vedením profesionálních instruktorů. Je to příležitost vyzkoušet něco
nového a poznat zajímavé lidi.“
Aneta Červená

„Na konci léta jsme se s malou skupinou mladých lidí
vydali na mezinárodní umělecké léto do Německa
do Flecken Zechlinu. Zúčastnili se také lidé z Polska,
ze všech koutů Německa i světa. Náplní projektu na celý
týden bylo 8 zájmových workshopů s různým zaměřením. Na výběr byly graffiti, tanec, Freestyle, hudební,
filmový, sochařský, divadelní a stavební workshop. Vybrala jsem si hudební workshop, který vedl Alex
Weißheit. Nacvičování skladeb bylo sice velmi náročné
a opravdu jsme tvrdě dřeli, ale stálo to za to! Při nacvičování jsme si také
užili spoustu legrace
a i přes jazykové bariéry jsme se snadno
domluvili. Komunikovali jsme převážně
v angličtině. Ve volném čase jsme chodili
na procházku kolem
jezera, do obchodu,
koupat se, večer jsme
pořádali táboráky,
nebo jsme jezdili na
lo kách po jezeře.
Závěrečné vystoupení
se nám vydařilo, a
pokud budu mít možnost jet příští rok,
moc ráda se opět zúčastním.“
Šarlota Lakomá

10/2017
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„Bylo to velmi zajímavé a také poučné se celý týden
snažit mluvit anglicky. Jsem opravdu ráda za tuto příležitost a zkušenost prožít po boku úžasných lidí mnoho
nezapomenutelných zážitků. Nejlepší bylo poznávat
nové lidi a také krásné místní prostředí. Oceňuji u všech
zúčastněných jejich píli a trpělivost v jejich práci. A nejvíce si vážím týmové práce, které jsem se ze začátku
bála, ale nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Velice
se těším na příští rok. A nakonec bych chtěla poděkovat
paním učitelkám za jejich usilovnou práci a za to, že pro
nás takové skvělé akce pořádají, a tím nám poskytují si
na vlastní kůži vyzkoušet, jak se v praxi domluvit v cizí
zemi. Mají můj obdiv a uznání k tomu, jak k těmto akcím přistupují. A také Vám děkuji za to, že vše děláte
naplno a s láskou. Opravdu děkuji za tuto milou a příjemnou a přínosnou šanci reprezentovat naši školu na
tak významné celosvětové akci.“
Iveta Vávrovská
„JKS je pro mě místem, na kterém se setkávají lidé
různé národnosti a povahy, lidé s různou jazykovou vybaveností, odlišnými osobními příběhy a pohledy na
svět. Přesto se mezi sebou dokáží domluvit a vytvořit
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úžasnou atmosféru, navázat přátelství a dokonce i společně něco vytvořit. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a ostatním mohu jen doporučit, aby neváhali, odložili
jakékoli obavy a příští rok jeli taky! Opravdu to stojí
za to!“
Mgr. Eliška Houzimová

KINDERKUNSTSOMMER 2017, aneb Jak se mi v Německu líbilo
Letos v létě jsem navštívila letní projekt „Kinderkunstsommer 2017“ v německém Flecken Zechlinu. Nejprve jsem nevěděla, co mne čeká, ale přesto jsem se velmi těšila. Na místě nás čekaly různé aktivity, jako např.
jízda na kánoích, na kolech, koupání, nakupování
a hraní různých her. Poznali jsme zde nové kamarády
a nikdy tam nebyla nuda. Nejvíce mne zaujalo tvoření
soch. Dokonce jsem si jednu takovou sochu vytvořila,
vážila necelých 9 kg. S větší námahou se mnou přicestovala domů do Čech. Bylo to náročné, ale všichni jsme se
vrátili domů v pořádku. Sochu mám vystavenou doma
a vždy mi připomíná, co jsem prožila. Tento krásný
pobyt mohu všem jen doporučit.
Terezka Sinkulová, 5. B
Bylo dne 30. 7. a já se svými nejlepšími kamarádkami
jsme jely do Německa. Cesta byla sice dlouhá, ale zábavná. Hráli jsme hry a tak dál. Dojeli jsme až tak za 4 – 5
hodin.
Hotel byl zvenku krásný, a když jsme se šli ubytovat,
uvnitř byl ještě hezčí. Uložili jsme si zavazadla a učitelky nás svolávaly na seznámení s Udem a ostatními. Pak
ten den utekl jako voda.
Navečeřeli jsme se, došli na pokoj a šli spát. Další den
přijely děti, s kterými jsme se seznámili. Ten den jsme si
rozdělili dílny. Já jsem měla mandaly. Na mandalách
jsme měli hodnou paní učitelku. Ale mandaly nebyly jediný workshop, také tam bylo sochařství, malování, tanec, pantomima a komiksy.
Ostatní dny ubíhaly jako voda, ale to, co bylo na nich
nejlepší, byly zážitky z plavání v jezeře, plavba na lodi,
grilování a diskotéka, ta byla super.
Už se blížil konec. Ráno jsme si dobalili věci a šli
na snídani. Poté jsme si odnesli kufry do auta a vyrazili
na vlak. Dorazili jsme na vlakové nádraží, rozloučili se
a jeli domů. Moc se mi to líbilo a příště bych jela zase.
Valentýna Vlčková, 6. B
(pokračování na str. 22)
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Letos o prázdninách jsme jeli vlakem do Německa
s mojí maminkou. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká, ale
těšili jsme se úplně všichni. Když jsme se to dozvěděli,
čekaly nás různé zábavné hry a workshopy. Také jsme
jezdili na kánoích, nakupovali, jezdili na kole, skákali
na skákacím hradě, jeli jsme několikrát na lodi a koupali se. Měla jsem se dobře, bylo to fajn. Byl to super
tábor.
Dianka Kotrbatá, 4. A

Pobyt v Německu
30. července 2017 v neděli ráno jsme odjížděli na letní
pobyt do Flecken Zechlin do Německa. Jeli jsme vlakem
z Březnice do Prahy a z Prahy do Berlína a ještě byly
další přestupy. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se
ubytovali a šli se podívat po okolí. Druhý den přijely
německé děti, se kterými jsme si vybrali dílny. Měli jsme
na výběr z pantomimy, tance, mandaly, sochařství a komiksů. Dílny jsme měli každý den dopoledne a odpoledne. Mohli jsme také hrát různé hry, jezdit na kole nebo
se koupat v jezeře. Poslední den jsme předvedli, co jsme
vytvořili v dílnách. Ten den německé děti odjely a my
jsme naposled přespali a ráno odjeli zpátky do Březnice.
Celý pobyt se mi moc líbil.“ Andrea Štěpánová, 6. B
Na konci července jsme vyrazili do Německa na jazykový pobyt. Naše cesta začala v Březnici na vlakovém
nádraží. Jeli jsme cca 5 hodin, ale cesta nám utekla velmi rychle. Když jsme přijeli, ubytovali jsme se a šli na
večeři. Poté nám vedoucí šli ukázat městečko. Druhý
den už přijely německé děti, takže jsme se seznamovali.
Odpoledne proběhlo představování workshopů, kde jsme
měli na výběr tanec, mandaly, sochařství, komiksy a pantomimu. Ostatní dny jsme měli dopoledne workshopy,
a jelikož bylo moc pěkné počasí, skoro celé odpoledne

jsme byli u jezera. Dostali jsme možnost jezdit na kánoích a plout
na lodi. Poslední den
jsme ostatním předváděli naše práce ve
workshopech, které se
nám moc povedly. V sobotu ráno jsme odjížděli domů. Celkově jsme
si to moc užili a nechtělo se nám vůbec domů.
Anežka Neklová, 6. B
Ve Flecken Zechlinu
se mi líbily pokoje. Vedoucí byli moc milí.
Také se mi líbily workshopy, vycházky, plavba na lodi a kánoi, plavání v Černém jezeře i jízda v sanitce. Jídlo nám moc chutnalo.
Příští rok bych rád jel znovu.
Jan Mládek, 7. B

10/2017
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ROSENTHAL REKAPITULUJE, ALE NEKONČÍ
Rok 2017 se pomalu blíží do finále a skupina Rosenthal v něm prožívá opět nabitou sezonu.
Tímto článkem chceme poděkovat všem dosavadním podporovatelům a také upozornit
na to, co nás ještě čeká.
První akcí roku se stal Třemšínský poklad (29. –
30. 4. 2017), tedy víkendová terénní hra pro děti na
téma husitských válek. Zábavnou formou jsme účastníkům přiblížili reálnou historii jejich rodného města
a okolí. Setkali jsme se s místními vladyky, vesničany
i nadpřirozenými bytostmi. V létě jsme se pak zúčastnili
několika akcí cizích skupin, např. bitvy u nedaleké Slivice, ale na domácí půdě jste nás mohli vidět (10. 6.
2017) na neckyádě v Březnici. Ve spolupráci s panem
Petrem Voříškem jsme postavili plavidlo s názvem Hydra,
které za plavby vypouštělo rakety. Vrcholem rožmitálského léta je pak Slavnost královny Johanky – letos
se uskutečnila 24. 6. 2017 s tímto novým názvem. Rosenthal si díky rozšiřující základně mladých členů, pod
vedením Vítka Filipovského, vzal na starost dopolední
hry v zámecké zahradě. Všichni dospělí členové se pak
chystali na velkolepou bitvu o Třemšín, která proběhla
v rámci hlavního programu a na níž se sjeli naši spřátelení šermíři z Čech i Německa. Dohromady se tak sešlo
na straně dobyvatele Jana Žižky i obránce Jana Zajíce
na 60 šermířů. Další letní akcí, kterou tradičně připravujeme a věnujeme jí energii, bývá letní dětský příměstský tábor. Ten se však letos pro nezájem veřejnosti nekonal. Závěr léta patřil oslavě, jelikož další z našich členů padl do chomoutu.
V rámci podzimu 2017 nás čeká ještě historický
čundr, který letos povede opět přes Brdy a přiblíží
našim dospělákům život v době středověku – nástrahy
běžného života i těžkou práci kupců a zbrojnošů při putování krajinou.
V říjnu se také rozběhne příprava natáčení. Ptáte se
čeho? Pozorně sledujte naše webové stránky, kde budeme postupně odhalovat novinky.
A v prosinci s námi můžete spolu se svými ratolestmi
prožít Čertovské hrátky v Březnici. I na ně budeme na
stránkách i facebooku průběžně upozorňovat.
Závěrem článku mi dovolte poděkovat našim sponzorům, bez kterých by tyto skvělé akce neprobíhaly, my se
nemohli realizovat a rozšiřovat pro vás nabídku aktivit
v rožmitálském okolí. Předně děkujeme městu Rožmitál

a přidruženému Infocentru za projevenou důvěru a možnost podílet se na pořádání Slavnosti královny Johanky.
Dále je naším stálým partnerem firma Kaiser s.r.o., která přispěla např. materiálem na stavbu třemšínského
hradu na zmíněných slavnostech a podporuje vždy i dětské hry. Zázemí pro naše akce poskytuje často RC Pampeliška a KG Březnice, i jim patří velký dík. V neposlední řadě nás pak podporují skauti z Rožmitálu, kteří upozorňují na naši činnost a půjčují nám svou hájovnu.
Díky posíláme také našim spřáteleným šermířským skupinám, skupině Rolling, grafikovi Janu Málovi, našim
rodinám a hlavně vám, kteří na akce chodíte, a využíváte tak nabídku místní kultury naplno.
Rosenthal z. s.
www.rosenthalci.cz

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 neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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BOZEŇ – Přátelé města Březnice, z.s.
V souvislosti s novými legislativními
požadavky
došlo
k tomu, že původní
občanské sdružení
Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice
se v nedávné době
přejmenovalo na Bozeň – Přátelé města
Březnice, z.s., vše
ostatní zůstává v podstatě beze změny.
Nový název se jistě
záhy vžije.
První akcí pod novým názvem, která se
konala ve spolupráci
s březnickými farníky
a Farním úřadem
v Březnici, byla bohoslužba připomínající
někdejší svatohorská
procesí, která Březnicí procházela nebo
přímo z Březnice na
Svatou Horu směřovala. Bohoslužba se
konala v sobotu dne
16. 9. 2017 a sloužil ji
P. Zdeněk Metoděj Kozubík OPraem. Průběh bohoslužby měl

připomenout původní ráz zastavení někdejších poutníků
na jejich cestě na Svatou Horu. Přítomní zazpívali několik písní a pan farář vzpomenul na dávné poutníky,
kteří místem po několik staletí procházeli. Díkem bylo
vzpomenuto na všechny, kteří se o nedávnou obnovu pěti
kapliček Svatohorské poutní cesty zasloužili.
Závěrem pan Stanislav Mottl připomněl potřebu
duchovní péče pro duševní vyrovnanost člověka žijícího
v této době.
MUDr. Jiří Beran
Farář Zdeněk M. Kozubík OPraem
během bohoslužby.

BARÁČNICKÁ SVATBA
Dne 19. 8. 2017 tetička Kristková a Jiří Cihlář uzavřeli
sňatek na Radnici. Na obřad dorazila většina členů naší
obce.

Pamětník svatohorských procesí
Stanislav Mottl vzpomíná.
Foto F. Slaník

AVÍZO VÝZVY MAS PODBRDSKO
MAS PODBRDSKO, z.s. plánuje vyhlásit Výzvu MAS k předkládání Žádostí o podporu v souladu s pravidly Programu
rozvoje venkova schválenými Ministerstvem zemědělství, v rámci operace 19.2.1., a v souladu se schválenou Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko
Termín vyhlášení Výzvy MAS: prosinec 2017
Číslo
Fiche

Název Fiche

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

1.

Podpora rozvoje stávajících podniků
a podnikatelských aktivit

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

2.

Podpora šetrných forem zemědělského
využívání krajiny, služeb a obchodu

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

3.

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

4.

Péče o krajinu

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

Veškeré informace a pravidla k Výzvě MAS Podbrdsko budou vkládány v průběhu října a listopadu 2017 na internetové
stránky www.maspodbrdsko.cz - DOTACE A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav!
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SDH BŘEZNICE –
Děkujeme za podporu
Začátkem letošní sezóny se událo v březnické hasičské
zbrojnici mnohé, avšak největší změnou a vylepšením je
dozajista koupě nového stroje pro sportovní družstvo
mužů.
Sportovní tým muži ,,A“ již na soutěžích dosahoval se
svou původní stříkačkou nevídaných výsledků a bylo
všem jasné, že lepších časů už je možné dosáhnout jen
s výkonnějším strojem. Nastalo velké shánění a oslovování dárců a sponzorů a poté muži vyrazili pro novou
mašinu až do moravských Pasohlávek, vzdálených přibližně 250 km a stotisícový poklad si odvezli domů, kde
se s ním již od samého příjezdu seznamovali.
Slabší požární stříkačku tedy zdědil nově vzniklý tým
žen, který touto formou chce vzkázat velké díky našim
,,sporákům“, kteří si za neustálou pomoc a pevné nervy při našich tréninkách a soutěžích zasluhují poděkování veliké. Dívčí družstvo začalo trénovat v dané sestavě teprve koncem května, a tak je zatím naše účast na
závodech hlavně sbíráním zkušeností. Naše sportovní
zážitky můžete shlédnout na internetu www.youtube.com
SDH Březnice, facebook „hasiči Březnice“, fotky a poháry na nástěnce vedle železářství na náměstí.
Tímto článkem chceme mnohokrát poděkovat všem
sponzorům, kteří pomohli ke splnění snu nejednoho člena týmu a tak za celý sbor děkujeme radě města Březnice, firmě WSM-Czech Republic s.r.o., Nadačnímu
fondu pro Březnici a Kadeřnictví Kateřina Kostková v Kostce za finanční příspěvky na zakoupení nové
soutěžní požární stříkačky. Moc jste nám pomohli a my
Vám tímto slibujeme reprezentaci na soutěžích, kde se
budou obě naše krásky vyjímat. A za to díky Vám! Moc
si této pomoci vážíme a jsme rády, že se tento sport na
březnicku začíná víc a víc rozrůstat, k čemuž VY pomáháte. Za pomoc a podporu veliký dík také paní Anně
Suchopárové, Hedě Fořtové, Vla ce Oncirkové, mamce
proudařky Verči, pánům Radkovi Letovi, Milanovi Kří-

žovi, Pepovi Kostkovi a dalším našim rodinným příznivcům za finanční podporu, za půjčování káry a auta
s koulí kdykoliv bylo potřeba, za výrobu topinek s tatarákem a dopravou až na trénink a další dobré skutky. Ještě jednou moc děkujeme všem.
Za sportovní tým SDH Březnice ženy
Klára Kottová a Katka Kostková

BŘEZNICKÉ HASIČKY - Sezona 2017
Na začátku letošního května se nám
povedlo poskládat
tým nadšených, odhodlaných a všehoschopných dívek a
žen a vznikl tak úplně nový tým SDH
Březnice – ženy.
Vzhledem k tomu, že
naše závodní sezona
začala první červnový víkend, nebylo
mnoho času na učení a děvčata se na svých nových pozicích zdokonalovala doslova za běhu. Trénovaly jsme
každé úterý téměř do tmy a závodily každý víkend, často i v sobotu i v neděli. Pro zajímavost – letos jsme absolvovaly 20 odpoledních tréninků, 2 celodenní, zúčastnily jsme se 18 závodů. Čas našeho prvního soutěžního
útoku 3. 6. v Hlubyni byl 27 vteřin. V průběhu sezony
se časy našich útoků postupně snižovaly, až jsme se dopracovaly ke krásnému osobnímu rekordu 19.12 vteřin

25. 8. na nočních závodech v Tochovicích, odkud jsme si
zase po letech odvezly obrovský putovní pohár.
Časů pod dvacet vteřin se nám v průběhu sezony povedlo více. V Narysově jsme zvítězily s krásným časem
19.61 vteřin na široké hadice, za což jsme sklidily velký
obdiv našich kluků, kteří se ten den zúčastnili závodů
v rámci Benešovské ligy a nám do Narysova přijeli fandit.
(pokračování na str. 28)
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(dokončení ze str. 27)

Na Brdské lize, které jsme se zúčastnily, jsou časy
pod dvacet vteřin také krásné, ale je to série závodů našlapaná tak kvalitními týmy, že často takový čas nestačí
ani na postup do play off. Je tedy naším cílem ještě nějakou tu vteřinku ubrat. Na závěr naší sezony jsme si
vybojovaly 1. místo na nočních závodech v Blatné.
Ráda bych Vám představila tým Březnických hasiček.
Prožily jsme super léto. Nebylo to vždy úplně jednoduché se sejít na tréninkách a závodech, dovolené, rodinné
a pracovní záležitosti musely často stranou. Kluci nám
pomáhali, co jim síly stačily. - Nasazení holek bylo
úžasné, zapojeni byli i rodiče (o tom jsem se zmiňovala
v předchozím článku) a až na malé vypjaté chvilky nás
celým létem provázela dobrá nálada.
Vodu nám celou sezonu nabíraly na koši ELIŠKA
KOTTOVÁ, na spoji savic MÍŠA TESKOVÁ, na stroji

KATEŘINA KOSTKOVÁ, béčka spojuje smíšek KAČKA KŘÍŽOVÁ, s rozdělovačem bojuje KLÁRKA KOTTOVÁ a na terče stříkají KRISTÝNA LETOVÁ,
VERONIKA MILLEROVÁ a JANA VÍTKOVÁ.
Bylo to fajn hasičské léto a těšíme se na další. -

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
PLAMEN 2017 – 2018
Vážení čtenáři začal nám nový školní rok a s ním
i 46. ročník hry Plamen. První soutěž na sebe nenechá
dlouho čekat, a proto musíme pilně cvičit. V sobotu 7. října nás čeká v Sedlčanech štafeta 400 m s překážkami
CTIF a štafeta 4 x 60 m s překážkami, ale tím to nekončí.
Po skončení mladších a starších družstev nastoupí dorostenci, ve kterých budeme mít zástupce jak dívek, tak
chlapců, kteří budou zápolit v jednotlivcích a jako disciplínu budou mít dvojboj.
Svatopluk Koňas

Dorostenci

ROZRŮSTÁME SE!
Léto se nám chýlí ke konci a zbytek airsoftové sezóny
uteče jako voda. Žoldáci z Březnice nemusí mít však
obavy, že by něco nestihli. Náš roční plán plníme již
nyní téměř na 100 %. Největší airsoftové bitvy máme
úspěšně za sebou. Letošní léto jsme navštívili také tři
dětské tábory, včetně tábora Kolektivu mladých hasičů
SDH Březnice, kde jsme předvedli své zbraně, výstroj a
děti nechali zastřílet na různé terče. Jeli jsme se podívat
na 15. tankový den v Lešanech, kde byly představeny
tanky od 1. republiky až po současnost. Také jsme byli
na nespočtu outdoorových pochodů, které máme čím dál
tím více v oblibě. Nejdůležitější věcí, která se u nás ve
spolku změnila, je, že se náš tým rozrůstá. Během léta
se k nám přihlásilo dalších 5 členů, kteří mají zájem se
stát členy našeho týmu. Takových zájemců bylo ovšem
více, ale s našimi nároky, které by měl každý Žoldák
splňovat, se jen tak s někým nespokojíme. Prozatím si
vedou nováčci velmi dobře, tak doufáme, že jim nadšení
vydrží. Tým se rozrostl také o první holku. Je to spíše
dáma v nejlepších letech a v ušlechtilém stavu. Splnili
jsme si tím i takový sen, na kterém má i zásluhu město
Březnice, které nám přispělo dotací z místního rozpočtu.
Naše dámička se jmenuje „Vétřieska“, která spatřila
světlo světa v roce 1980 a většinu života strávila v české
armádě. Velké zásluhy na celém pořízení a provozu má

náš člen „Ryba“, kterému bych zde chtěl
za celý tým poděkovat. V současné době
dáváme „Vétřiesce“
novou tvář. I když
jsme ji koupili ve velmi zachovalém stavu,
téměř jako novou a
v původním vzhledu,
nějaké šrámy za svou
službu se ji podepsali
na vizáži. Proto přes
zimu budeme většinu
volného času trávit
v garáži umazaní od
oleje a barvy. Dokonce jsme ji hned po pořízení stihli pokřtít prvními boji v Oldřichově u Písku,
kde jsme objevili kvality toho úžasného stroje. Videa
z tohoto křtu můžete najít na našich facebookových
stránkách www.facebook.com/zoldacibreznice, kam dáváme veškeré příspěvky o naší činnosti. Airsoftu zdar!
Mgr. František Pinkava
Předseda spolku Základna airsoftu Březnice z.s.
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FOTBALOVÝ KEMP – SK BŘEZNICE 1918, z. s. - starší přípravka
Ve dnech 15. – 19. 8. 2017 proběhlo na fotbalovém stadionu v Březnici prázdninové soustředění družstva starší přípravky. Celkem se fotbalového kempu zúčastnilo
10 chlapců a jedna slečna pod vedením Martina Brňáka
a Pavla Sedláčka. Ubytováni byli všichni ve společném
stanu a o pravidelnou stravu a zázemí se vzorně postaraly Jitka Klimtová a Iveta Faitová.
Na programu byl samozřejmě hlavně fotbal ve formě
dvoufázového tréninku, ale připraveny byly i další aktivity, děti měly k dispozici pingpongový stůl a navštěvovaly i místní koupaliště.
Hned první večer, na uvítanou, se konalo posezení
u ohně s rodiči a pak museli malí účastníci absolvovat
bobříka odvahy. Po setmění se vydali ve dvojicích na trasu okolo stadionu, kde se na určených stanovištích museli podepsat a občas na ně čekalo i překvapení. Z výpravy se vrátili všichni, i když jeden tým si trasu neplánovaně prodloužil.
Ve středu po tréninku se zkoušelo, zda se fotbalisté
trefí i jinam než do branky. Pod vedením tatínků děti
střílely na terč a plechovky ze vzduchovky. Odměnou
pro nejlepšího střelce byl polárkový dort.
Čtvrtek byl naplánován jako fotbalově oddychový
a jelo se do Parku Mirákulum v Milovicích. Ani tam nebyla nouze o sportovní vyžití na různých atrakcích.
Nejen děti, ale i trenéři a přítomní tatínkové ocenili jízdu v BVP (pro ženy - v bojovém vozidle pěchoty) na místním tankodromu. Protože počasí výletu přálo, mohli si
zábavu užívat až do večera.
V pátek pak na malé fotbalisty čekal zápas s účastníky sousedního příměstského tábora Animák. Malí „ani-

máci“ je pak na oplátku pozvali na večerní promítání
vlastnoručně vyrobených filmů. K zakončení kempu
v sobotu dopoledne byl naplánován KOLI turnaj a protože naši borci trénovali poctivě, nezbylo jim nic jiného,
než zvítězit.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a vedení
kempu podíleli a byli ochotni věnovat část své dovolené
mládeži. Děti si užily nejen sport ale i společné zážitky
a legraci a upevnily si vzájemné přátelské vztahy. Zlepšila se jejich týmová spolupráce, fotbalová technika
i fyzická kondice, na světě je také nový týmový pokřik.
Jak ukazují výsledky z prvních odehraných zápasů
podzimní části sezony 2017/2018, letní příprava se více
než vyplatila. Všechny zápasy zatím družstvo starší přípravky vyhrálo. Zveme srdečně všechny příznivce fotbalu nejen na utkání starší přípravky, přij te si užít napětí ze hry a fandit všem březnickým fotbalovým týmům.
Jarmila Korecká

NÁBOR HRÁČŮ DO MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV
starší žáci rok narození 2003 – 2004
mladší žáci rok narození 2005 – 2006
starší přípravka rok narození 2007 – 2008
mladší přípravka rok narození 2009 a mladší

trenér Štěpánek Roman
trenér Palivec Vít
trenér Brňák Martin
trenér Harant Václav

Mladí zájemci o fotbal se mohou hlásit v říjnu v úterý 3. a 10. nebo čtvrtek 5. a 12. od 17.00 do 17.30 hodin
na březnickém stadionu. Přijte rozšířit naše řady, staňte se členy SK Březnice 1918, z.s.
B l i ž š í i n f o r m a c e u s e k r e t á ř e S K – Te s k a R o m a n 7 2 4 2 2 7 9 4 5 .

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

dorost

1. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10.
15. 10.
21. 10.
22. 10.
28. 10.

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

10.15 Bř. - Jesenice
10.15 Petrovice - 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.

16.00 Dublovice - Bř.
15.30 Bř. - Bohutín

st. žáci
13.45 Drahlín - Bř.
13.45 Jince - Bř.

ml. žáci

st. přípravka

13.30 Spartak Pb B - Bř. volný los
11.30 Bř. - Rožmitál
14.00 Bř. - 1.FK Pb
10.30 Podlesí - Bř.
10.00 Bř. - Milín

10.15 Rožmitál - Bř.
15.30 Sedlč. C - Bř.
14.30 Bř. - Pičín

13.30 Milín - Bř.
12.30 Bř. - Bohutín

10.15 Bř. - Kovohutě
volno

ml. přípravka
4.10. 17.00 1. FK - Bř.
9.30 Bř. - Bohutín

26.10. 16.30
Podlesí - Bř.

10.00 Obecnice - Bř.
14.00 Bř. - Bohutín
25.10. 16.30
Rožmitál - Bř.

11.30
Bř. - Spartak Pb B

14.00 Bř. - Milín

14.00 Bohutín - Bř.

15.00 Spartak Pb - Bř.
9.30
Bř. - Spartak Pb B

volno
předehráno 19. 9.
10.15 Bř. - Nová Ves

10.30 Bř. - 1. FK Pb

10.30 Bř. - Obecnice
10.15 D. Hbity - Bř.

10.00 Pičín - Bř.
předehráno 12. 9.

10.15 Jesenice - Bř.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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 do 31. 10. 2017:
PO zavřeno,
ÚT 17 - 20 hod., ST 17 - 22 hod.,
ČT 17 - 20 hod., PÁ 17 - 24 hod.,
SO 17 - 24 hod., NE 17 - 20 hod.
- rezervaci akcí (drobné srazy atd.), cca 40 míst,
lze domluvit na tel. 737 953 040
- rezervaci lze dopředu dohodnout i mimo
otevírací dny
- je možné sledovat fotbalové přenosy anglické
Premier League a španělské La Ligy
- sportovní klub bude otevřen i v případě
zajímavých sportovních přenosů zejména fotbalu,
hokeje i v zavírací dny (zda je sportovní klub
otevřen lze ověřit na tel. 723 474 659)
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TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Rozvoj sportovních a pohybových aktivit
dětí a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitality Březnice z.s. ve spolupráci
s Tenisovou školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný
projekt pro rok 2017/2018 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen
pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 14 let a je zaměřen na
sportovní míčové hry (tenis, fotbal, florbal, házená atd.)
a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou
pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období: 26. 10. 2017 – 29. 3. 2018
Termín: každý čtvrtek 14.30 – 15.30 (děti 4 – 8 let)
15.30 – 16.30 (děti 9 – 14 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky:

v průběhu října, listopadu a prosince
na tel. čísle 776 634 047,
777 161 922, nebo
na e-mailu: info@tenisova-skola.cz

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze
sportovní oblečení a čistou obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality Březnice z.s., Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého
tenisového svazu a města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality
Březnice z.s.

SÁRA TEŠKOVÁ, HRÁČKA TC VITALITY BŘEZNICE z. s.,
se probojovala na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v BABYTENISU
Devítiletá hráčka našeho klubu a rodačka z Blatné Sára Tešková dosáhla začátkem září
významného úspěchu.
Na krajském kvalifikačním
turnaji v babytenisu (do 9 let)
v Příbrami vybojovala 2. místo a kvalifikovala se na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BABYTENISU
koncem září v Rakovníku.
Sára se dlouhodobě připravuje v našem klubu a v Tenisové škole Jiřího Veselého,
která s klubem spolupracuje.
V letošním roce skončila Sára
na individuálních celostátních
a krajských turnajích v babytenisu 3x na 1. místě, 4x na 2.
místě a 3x na 3. místě.
Sáro velká gratulace!!!
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu
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CENÍK INZERCE v BN
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 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).
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 listopadového čísla BN
ve čtvrtek 19. 10. 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRONAJMU byt 1+0 v Březnici tel. 704 128 984.

■

PRODÁM 100 litrový kameninový sud s poklicí (těžítkem) na nakládání zelí. Tel. 737 826 521.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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HOTOVOSTNÍ PŮJČKA
společnost JET MONEY, s r. o.
> registrovaná u ČNB
> nabízí půjčky od 5.000 Kč až 70.000 Kč
Kontakt: BEZPLATNÁ INFOLINKA

840 111 777
> pracuji pouze pro jednoho poskytovatele
KONTAKT NA VOZ:

721 603 407

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

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč

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

• 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.

Osedlejte si koně či dítěti poníka

KONTAKT:
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

Kontakt: 605 901 922
e-mail: sovaro@sovaro.cz • www.sovaro.cz
fb: JK Sovaro Nestrašovice

Březnice, tel. 732 705 057
Roman Polívka

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

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Životní a úrazové pojištění
Podílové fondy
Pojištění motorových vozidel
Pojištění domova a nemovitosti
Spoření na důchod
Cestovní pojištění

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

PŘIJME

Kontaktní telefon: 601 390 326
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PRACOVNÍKY
na domácí práci
(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)
INFORMACE osobně
nebo na tel. č. 607 049 998

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

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
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

ŘÍJEN 2017

Začátek představení v 18 hodin

18. 10. Klubová středa v 18.00 hod.

1. 10. neděle v 18.00 hodin

KŘIŽÁČEK

ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Dramatická komedie, Itálie, Francie, 2016, české
titulky
Beatrice je bájivá lhářka a samozvaná miliardářka. Donatella je potetovaná zamlklá introvertka,
která v sobě skrývá tíživé tajemství. Obě ženy
jsou pacientkami v moderní psychiatrické klinice. Společně z léčebny utečou a snaží se ve světě
venku během své bláznivé cesty najít štěstí, které obě ztratily. Režie: Paolo Virzi
Hrají: Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena,
Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti a další
Vstupné 55 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

Historické drama, ČR, Slovensko, 2017, české znění
Film se odehrává v době vrcholného středověku
a je inspirován romantickou básní Jaroslava
Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn legendami
o dětských křížových výpravách utíká z domova
a jeho otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na
takřka marnou pou za jeho nalezením.
Režie: Václav Kadrnka
Hrají: Karel Roden, Aleš Bílík, Matouš John, Jiří
Soukup, Michal Legíň, Jana O hová a další
Vstupné 40 Kč



90 minut



Přístupno

22. 10. neděle v 18.00 hodin

4. 10. středa v 18.00 hodin

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

UTEČ

Komedie, Francie, Belgie, 2017, české titulky
Respektovaný literát žije ve svém světě po boku
bohaté manželky a je dokonale odtržen od reality. V televizní debatě představuje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi, lidem bez domova, na útěku.
V přímém přenosu veřejně vyzve jakoukoliv
romskou rodinu ke společnému soužití u nich
doma. Večer zadrnčí zvonek a za vraty stojí
usměvavý Babik se svou početnou rodinou…
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elsa Zylberstein, Ary
Abittan, Cyril Lecomte, Nanou Garcia a další

Mysteriózní thriller, USA, 2017, české titulky
Mladá dívka jede rodičům představit svého černošského přítele a samozřejmě to není jen tak.
Všichni se sice tváří, že se nic neděje, ovšem podivnosti v jejich chování vytvářejí napjatou atmosféru. To, co následuje, překoná nejčernější noční
můry a všem divákům v kinosále připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.
Režie: Jordan Peele. Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones a další
Vstupné 50 Kč



103 minut



Přístupno od 15 let

8. 10. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 50 Kč

EJZENŠTEJN V GUANAJUATU

25. 10. středa v 18.00 hodin

Životopisná komedie, Mexiko, Nizozemsko, 2015,
české titulky
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce
1931 do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek
A žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato,
kde se ho ujme místní průvodce Palomino. Tady
Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké propojení
mezi láskou a smrtí. Dny prožité v Mexiku ho
trvale ovlivnily a formovaly.
Režie: Peter Greenaway
Hrají: Elmer Bäck, Stelio Savante, Lisa Owen,
Maya Zapata, Luis Alberti, Rasmus Slätis a další

NA MLÉČNÉ DRÁZE

Vstupné 50 Kč



105 minut



Přístupno od 12 let

11. 10. středa v 18.00 hodin

ŠMOULOVÉ:
Zapomenutá vesnice
Animovaný rodinný film, USA, 2017, české znění
V tomto novém filmu o Šmoulech se Šmoulinka
po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády na vzrušující a napínavou pou Zakázaným lesem plným kouzelných
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou
vesnici. Režie: Kelly Asbury
Vstupné 36 Kč



88 minut



Přístupno

15. 10. neděle v 18.00 hodin

DRUHÁ STRANA NADĚJE
Komediální drama, Finsko, 2017, české titulky
Stárnoucí podomní obchodník udělá velké rozhodnutí: opustí svoji ženu alkoholičku i uvadající
živnost. Po epizodní kariéře pokerového hráče
zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. Brzy se ukáže, že nepřístupná slupka málomluvného hrdiny skrývá veliké srdce – nabídne práci o poznání mladšímu
muži, který se dílem osudu nachází ve zdánlivě
bezvýchodné situaci. Režie: Aki Kaurismäki
Hrají: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Tommi
Korpela, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula a další
Vstupné 50 Kč  98 minut  Přístupno od 12 let



92 minut



Přístupno od 12 let

Romantické drama, Srbsko, Velká Británie, 2016,
české titulky
Kosa vozí uprostřed válečné zóny mléko na oslu
a při jedné ze zastávek se seznámí s okouzlující
ženou, která se ukrývá uprostřed země nikoho
před svým zlověstným nápadníkem. Stačí chvilka a oba k sobě zahoří téměř pohádkovou náklonností. Lovestory Na mléčné dráze je nostalgickým ohlédnutím po předminulé dekádě
a okouzluje příběhem o lásce v době, která jí nepřeje.
Režie: Emir Kusturica
Hrají: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej
Trifunović, Zoran Cvijanovic, Sloboda Micalovic
a další
Vstupné 55 Kč



125 minut



Přístupno od 15 let

29. 10. neděle v 18.00 hodin

VÁŽENÝ OBČAN
Komediální drama, Argentina, Španělsko, 2017,
české titulky
Spisovateli Danielu Mantovanimu leží svět
u nohou. Právě získal Nobelovu cenu za literaturu,
ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina.
Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem
oficiálních listů nalezne nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova, odkud kdysi
utekl. Přijíždí do rodného města a z jeho návštěvy se rychle stává groteska.
Režie: Gastón Duprat, Mariano Cohn
Hrají: Oscar Martínez, Nora Navas, Iván Steinhardt, Dady Brieva, Andrea Frigerio a další
Vstupné 55 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:
4. 10. středa v 9.00 hodin

MIKEŠ HRDINA
Vstupné 10 Kč
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program
ŘÍJEN 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. 10. do 29. 10. pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hodin.

KONCERTY:
sobota 21. října, hudební sál
od 19.00 hodin

Argentinské tango

Duo Manera
Soňa Vimrová – kytara,
Miroslav Žára – kytara
pátek 27. října, hodovní síň
od 19.00 hodin

literární večer

Cti otce svého, a miluj ženu svou –
příběh tajné svatby
ukázky z románu Antonína Polácha
o životě Ferdinanda
II. Tyrolského a jeho vztahu s Filipínou Welserovou čte
Martin Myšička
Kateřina Valášková – harfa
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 10. Čtení ze vzpomínkové
knihy s Ing. L. Vlkovou
Městská knihovna
 16.30 hodin
7. 10. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
10. 10. Podzimní schůze MO STP
KD  14.30 hodin
10. 10. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
12. 10. Podzim pro tělo i duši
Bývalá jezuitská kolej
 17.00 hodin
13. 10. Divadelní představení
Revizor
KD  19.00 hodin
14. 10. Taneční kurz - prodloužená
KD  14.00 hodin
28. 10. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
28. 10. Kačeři
KD  20.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 11/2017 vyjde 31. 10. 2017 –
uzávěrka čísla je 19. 10. 2017 (ve 12 hod.)  ročník XV.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny
jsou k zakoupení v Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor kultury e-mail:
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