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Vážení spoluobčané,
s příchodem podzimu, pro někoho sychravě nevlídného či naopak období krásných a neustále se měnících barev
přírody, se zamýšlíme nad právě uplynulým obdobím. Z pohledu vynaložených investic do přivaděče, úpravny vody,
sběrné jímky, úpravy prameniš a vodojemů, je rok 2017 velmi důležitý pro trvalé zajištění pitné vody v Březnici.
Investice přesahující částku 30 mil. Kč, není nijak vidět, pro nás uživatele se nic nemění, přesto je velmi zásadní.
Současná úpravna vody, která je za Lihovarem, bude po zkušební době nového díla definitivně odpojena a nahradí
ji kompletně nová úpravna s moderní technologií. Tato nová úpravna vody na Stráži vznikla přístavbou patra
na části nového vodojemu a provoz zařízení je plně automatizován. Součástí díla je i sběrná jímka, která bude umístěna naproti Černému mostu, kam bude svedena surová voda z prameniště Obora a Martinice. Odtud bude čerpána
do nové úpravny a vodojemu na Stráž. Náš třetí zdroj vody, prameniště Nouzov I a II, přitéká gravitačně také
na Stráž, do starého vodojemu. Oba vodojemy jsou propojeny a celkový objem pitné vody je 1300 m3 nový vodojem
a 220 m3 starý vodojem. Aktuální denní spotřeba vody v Březnici je cca 400 m3. Součástí stavby je také odkanalizování nové úpravny (odvádí vodu potřebnou pro praní filtrů), kdy dimenze páteřního řadu počítá s budoucí
zástavbou v této lokalitě. Ve stejné trase byl položen v délce 480 m nový přivaděč pitné vody do města, který nahradí přesluhující eternitový.
Další sledovanou stavbou je I. Etapa rekonstrukce elektroinstalace ve staré budově základní školy. Práce jsou
rozděleny do tří etap, kdy výsledkem bude kompletní výměna elektrorozvodů i všech osvětlovacích bodů. Plánovaná
další modernizace školy je závislá i na úspěšných žádostech o dotaci, v současné době do IROP, následně MAP.
V současné době probíhají práce na opravě vyhořelé části areálu Technických služeb. Předpokládaný termín ukončení prací je do konce tohoto roku, kromě vnějšího pláště, který vzhledem k nadcházející zimě bude proveden
na jaře 2018.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 8.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
2. Dopis ředitele MěZZ Březnice týkající se provozu rentgenového zařízení. Zastupitelstvo města ukládá OSM vypracovat
ve spolupráci s ředitelem MěZZ Březnice poptávku na dané
zařízení a dále ukládá FO zařadit částku 500.000 Kč do rozpočtového opatření č.7.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi Městem Březnice a Obcí Počaply dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
2. Dodatek č. 1 o dotaci na zajištění sociálních služeb na rok
2017 e. č. S-0175/SOC/2017/1 a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené dne 26. 9. 2013
s obchodní společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
4. Rozsah prací související s realizací vodovodního přivaděče
a nové úpravny vody na Stráži za předpokládanou cenu
5.498.659 Kč bez DPH. Částka bude hrazena z předplaceného nájemného za rok 2018 a 2019 ve dvou splátkách. V roce
2017 bude uhrazena částka 3.298.659 Kč bez DPH a v roce
2018 částka 2.200.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města
ukládá OSM vypsat na tyto práce Veřejnou zakázku malého
rozsahu (VZMR) v souladu s platnou směrnicí města. Dále
ukládá FO zařadit částku 3.298.659 Kč bez DPH do rozpočtu města na rok 2017 formou rozpočtového opatření a částku 2.200.000 Kč bez DPH zařadit do rozpočtu na rok 2018.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
5. Dodatek č. 16 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku Města Březnice ze dne
26. 4. 2005 a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 16.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
6. Zadat realizaci akce ,,20171405 - Česká pojišovna - poj. událost č. 6127932 – požár - Březnice" firmě RIOS Příbram spol.
s r.o., za cenu 3.780.939,80 Kč bez DPH (tj. 4.574.937,16 Kč
včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
7. Proplacení faktury č. 170018 firmě Kaiser spol. CZ s.r.o.,
Praha, ve výši 146.601,75 Kč bez DPH, tj. 177.388,11 Kč
včetně DPH, za práce realizované nad rámec smlouvy o dílo
při rekonstrukci skateparku a ukládá FO zařadit částku
do rozpočtu města na rok 2017 formou rozpočtového opatření.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
8. Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

konaného dne 12. 9. 2017

9. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 2246, ostatní plocha, o výměře 70 m2, v k.ú. a obci Březnice, za cenu 142 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 13, 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 částí pozemku p.č. 2246, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice, o výměře
31 m2 a 58 m2, za cenu 142 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 943/1 o výměře 621 m2 za cenu 100 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, panu
M. N., Březnice a panu M. H., Březnice. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 21. 8. 2017 do 6. 9.
2017. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
12. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 384/3 o výměře cca 92 m2 za cenu 121 Kč/m2 včetně DPH v k.ú. Přední
Poříčí a obci Březnice, paní K. K., Březnice. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 21. 8. 2017 do 6. 9.
2017. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
13. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1055/47 o výměře
1.400 m2 za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, panu Ing. V. Š., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 21. 8. 2017 do 6. 9. 2017. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej části
pozemku p.č. 193/8 - trvalý travní porost o výměře cca 60 m2
v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
2. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej
pozemku p.č. 491/3 – ostatní plocha, o výměře 417 m2 v k.ú.
Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ovsík Josef v.r.
Vácha Roman v.r.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
přebírací místo Březnice
Okrsky

Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

% platných

celkem

zpr.

v %

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

23

23

100,00

5 563

3 407

61,24

3 405

3 391

99,59

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v %

1

Občanská demokratická strana

267

7,87

2

Řád národa - Vlastenecká unie

1

0,02

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

1

0,02

4

Česká str. sociálně demokrat.

330

9,73

6

Radostné Česko

7

0,20

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

343

10,11

8

Komunistická str. Čech a Moravy

370

10,91

9

Strana zelených

29

0,85

10

ROZUMNÍ - stop migraci,diktát.EU

29

0,85

12

Strana svobodných občanů

37

1,09

13

Blok proti islam. - Obran. domova

4

0,11

14

Občanská demokratická aliance

2

0,05

15

Česká pirátská strana

310

9,14

17

Unie H.A.V.E.L.

1

0,02

19

Referendum o Evropské unii

4

0,11

20

TOP 09

140

4,12

21

ANO 2011

1 027

30,28

22

Dobrá volba 2016

1

0,02

23

SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka

9

0,26

24

Křes. demokr. unie - Čs. str. lid.

115

3,39

25

Česká strana národně sociální

1

0,02

26

REALISTÉ

22

0,64

27

SPORTOVCI

5

0,14

28

Dělnic. str. sociální spravedl.

9

0,26

29

Svob. a př. em. - T. Okamura (SPD)

311

9,17

30

Strana Práv Občanů

16

0,47
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DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Středočeský kraj poskytl v roce 2017 dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany
Oblast podpory Vybavení jednotek JSDH obcí izolovanými dýchacími přetlakovými přístroji. Dotace Středočeského
kraje činila 154.479 Kč, spoluúčastí města Březnice 15.284 Kč. Byly zakoupeny 4 ks dýchacích přístrojů PSS 3000
komplet včetně 4 ks nosičů, plnicí automatiky, masky, lahve a ventily.

Středočeský kraj poskytl v roce 2017 dotaci z Fondu kultury
a obnovy památek
v rámci Tematického
zadání Obnova památek ve výši 62.033 Kč,
se spoluúčastí města
Březnice 41.356 Kč.
Byla provedena oprava
křížové cesty z Březnice na Svatou Horu –
kaplička II.
Odbor
správy majetku
města Březnice

Sňatek v Březnici uzavřeli:
30. 9. 2017
Březnice – část Dobrá Voda,
zahrada u domu čp. 6
Jakub Hruška, Praha
Klára Doubková, Praha

Redakce BN se omlouvá pozůstalým za neuveřejnění
vzpomínky v říjnovém čísle.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 19. 10. 2017 tomu byl rok, kdy nás náhle
a bez rozloučení opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Fiala z Boru.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcery s rodinami.

Životní výročí slaví:
80 let – Juliana Žáková, Březnice 245
75 let – Marie Pacltová, Dobrá Voda 11
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 13. 11. 2017 si připomeneme 6. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava Stupková.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana
a Pavlína s rodinami.

11/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

5

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby všechny
své nedoplatky neprodleně uhradili. Místní poplatky na letošní rok jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky
nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. Poplatek za komunální odpad na rok 2017 je ve výši 450
Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce
podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně
Města Březnice, Blatenská č. p. 53 (budova bývalého
Finančního úřadu Březnice):
pondělí a středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00 hodin
pátek
10.00 – 12.00 hodin

Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním
odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu,
variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat
platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky
po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného
zástupce (na základě novely zákona).
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru
MěÚ Březnice

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM GARÁŽÍ
v lokalitě nad cihelnou u prodejny NORMA v Březnici
Vážení vlastníci garáží v lokalitě nad bývalou cihelnou, město Březnice obdrželo od některých vlastníků
garáží v lokalitě nad cihelnou (vedle prodejny NORMA)
informaci o tom, že existuje v některých případech určitý nesoulad mezi evidovaným vlastnictvím v katastru
nemovitostí konkrétního pozemku s garáží a faktickým
užíváním takové nemovitosti. Jinými slovy – vlastník
pozemku s garáží užívá ve skutečnosti jiný pozemek
s garáží než ten, který má jako své vlastnictví evidován
v katastru nemovitostí. Je možné, že tento nesoulad má
kořeny již v době kolaudací těchto garáží v 80. letech
minulého století, přičemž aktuální vlastníci a jejich
právní předchůdci tento nesoulad nezaregistrovali,
zejména v důsledku toho, že si neověřili, zda nabývají
pozemek s garáží, který číselně odpovídá zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Vážení rodiče!

Připravujeme VÍTÁNÍ DĚTÍ
(podzimní část)

Přestože město Březnice nenese žádnou odpovědnost
za tyto případné nesoulady, v zájmu informovanosti občanů
zveřejňuje toto upozornění s tím, aby si dotčené osoby,
tj. vlastníci těchto pozemků s garážemi, ověřili, zda skutečně stav právní (evidence v katastru nemovitostí) odpovídá i stavu skutečnému (tj. faktickému užívání konkrétního pozemku s garáží) a poté případně podnikli právní
kroky k nápravě. K bezplatnému ověření těchto skutečností lze využít např. webové stránky Státní správy zeměměřictví a katastru www.cuzk.cz v sekci „Nahlížení
do katastru nemovitostí“, ve které lze znázornit po zadání potřebných údajů, jak vlastnické vztahy, tak na příslušné mapě umístění konkrétního pozemku se stavbou
garáže (postup: www.cuzk.cz – nahlížení do katastru
nemovitostí – vyhledat parcelu – katastrální území: Březnice – Parcela, parcelní číslo: 352/97 – vyhledat).

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také
na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 20. 11. 2017.
Na základě přihlášky Vám pošleme osobní pozvánku
s přesným termínem obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

..................

........................................................................

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

.............................

........................................................................

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec:

č. p.

......

.................................................................

Datum vítání:

......................................................

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 19. září havarovala v ranních hodinách v katastru obce
Koupě 27letá žena. Na rovném úseku z dosud nezjištěných příčin uvedla vozidlo značky Škoda Fabia do smyku, přejela na
pravou krajnici, kde následně levým bokem auta narazila do
vzrostlého stromu. Poté se vůz přetočil přes střechu a zůstal na
louce v konečném postavení na kolech. Řidička utrpěla lehké
zranění. Hmotná škoda byla ve výši 50 tisíc korun.
Škoda ve výši 120 tisíc korun vznikla při dopravní nehodě, která
se stala dne 24. září mezi obcemi Březnice a Počaply. Šestačtyřicetiletý řidič začal předjíždět vůz před sebou, ale nevšiml si,
že je sám již předjížděn. Při nehodě byla poničena tři vozidla.
V Březnici policisté zastavili dne 25. září asi hodinu
po půlnoci automobil, který řídil 26letý motorista. Dechová
zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila
hodnota 1,55 promile alkoholu. Řidič se nyní bude zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 30. září v odpoledních hodinách došlo k dopravní nehodě
v katastru obce Třebsko. Jednadvacetiletý řidič osobního auta
začal předjíždět vůz před sebou, ale nevšiml si, že je předjížděn motocyklem značky Honda. Při bočním střetu byla motorka odhozena ještě na svodidla. Motocyklista utrpěl poranění
lehčího charakteru. Škoda činila 175 tisíc korun.

Policejní hlídka prováděla dne 7. října v odpoledních hodinách
silniční kontrolu v obci Březnice. Nejdříve u 47letého muže
zjistila, že má v dechu 0,38 promile. Nedlouho poté se u 34letého motoristy ukázalo ovlivnění návykovými látkami. Test byl
u něj pozitivní na pervitin a kokain. Oběma řidičům byla další
jízda zakázána a na místě jim byl zadržen řidičský průkaz.
Dne 11. září odcizili neznámí pachatelé v prodejně v Březnici tři
lahve alkoholických nápojů v celkové hodnotě pěti set korun.
Vlastním šetřením se policistům podařilo zjistit pachatele, jedná se o 47letého a 37letého muže. Dne 3. října bylo mladšímu
z nich sděleno podezření z přečinu krádeže, již v minulosti byl
totiž za obdobnou trestnou činnost souzen a trestán. Jeho spolupachatel bude řešen pro spáchání přestupku proti majetku.
Vážná dopravní nehoda se odehrála dne 14. října kolem třetí
hodiny ranní v katastru obce Hvož any. Čtyřiadvacetiletý motorista při projíždění zatáčky nezvládl řízení, najel na krajnici
a poté přejel vlevo mimo vozovku, kde bočně narazil do vzrostlého stromu. Jeho spolujezdce přepravil vrtulník s velmi těžkým zraněním do pražské nemocnice. Druhý jeho spolujezdec
utrpěl poranění lehkého charakteru. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 50 tisíc korun.
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 6. prosince 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.
Zájemci o plavenky v ceně 15 Kč/za 1 vstupenku,
z řad členů, hlaste se u paní Marie Konvicové nebo
u paní Hany Schořovské.

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 24. listopadu 2017 - odjedou naši členové i ostatní
zájemci do Velkého divadla v Plzni na operu Antonína Dvořáka
Rusalka. Odjezd: v 16.40 Horosedly, 16.45 Mirovice,
16.55 KOVO a 17.00 autobusové nádraží Březnice. Cena:

450 Kč a 480 Kč. Začátek představení je v 19.00 hodin.
Příjezd: kolem 23.00 hodiny.
Dne 29. listopadu 2017 (st) – tento den jedeme na veřejnou
generální zkoušku do divadla A.Dvořáka v Příbrami. Hra podle
Agáty Christie nese název A nezbyl ani jeden. Odjezd:
8.40 Tochovice, 8.50 KOVO, 8.55 domov důchodců, 9.00 autobusové nádraží Březnice, 9.15 Mirovice, 9.20 Horosedly. Cena:
100 Kč včetně lístku, začátek představení je v 10.00 hodin.
Příjezd: předpokládáme kolem 12.00 hodiny.
Sledujte vitrínku, jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Další akce: 2. 12. 2017 Dalskabáty a 3. 12. 2017 pozn. výlet na
hrad Loket a do Vánočního domu v Doubí u Karlových Varů.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

Poděkování členům Svazu tělesně postižených v ČR,
z. s., místní organizace v Březnici
Díky všem členům místní organizace STP v Březnici, kteří jste pletli/háčkovali
čtverce na výrobu dek pro děti z Afriky.
Ve spolupráci s dalšími členy Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, pobočky v Příbrami a členy STP v ČR, z. s., místní organizace
v Rožmitále p. Tř. a Sedlčanech se vám podařilo vyrobit 1 066 ks čtverců.
Spolu s dalšími upletenými/uháčkovanými čtverci z řad jednotlivců nebo
různých zařízení a skupin bylo do Afriky odesláno celkem 1 800 ks
čtverců a 50 ks rukaviček, které se z těchto čtverců dají jednoduše
vyrobit. Balíky celkem vážili cca 44 kg a poštovné vyšlo na 4 962 Kč.
Zásilka čtverců už zdárně dorazila na místo, což lze ověřit na internetových stránkách projektu Knit
A Square.
Všichni, kdo se nějakým způsobem podíleli, se tak postarali o cca 51 dětí v Africe.
Charita Rožmitál p. Tř. (tel. 604 954 867, 728 241 715)
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Listopad 2017
. . . nejen jednou větou. . .
před 45 lety došlo ve Zdravotním středisku v Březnici na základě podkladů získaných při sčítání
lidu k úpravě zdravotnických obvodů ve městě. Z obvodu MUDr. Velebného do obvodu MUDr. Zadáka byla převedena část města po levé straně silnice na Bubovice zvaná „Pod Stráží“, která stejně
do tohoto obvodu patřila zubní péčí již odedávna a 3 věžové domy čp. 123, 124, 125. Toto opatření
bylo provedeno na podnět ředitelství OÚNZ Příbram.
10. 11. 1617 před 400 lety zemřela Eva z Lokšan, první manželka Jiřího Sádovského ze Sloupna, ochránce
Českých bratří, který o deset let později 1627 odešel s Komenským z vlasti.
21. 11. 1937 před 80 lety byl založen Klub filatelistů v Březnici. Jeho prvním předsedou byl MUDr. Jan Strnad,
který tuto funkci zastával plných 25 let. První akcí klubu byla výstava poštovních známek 12. 12.
1937, při které bylo použito příležitostné poštovní razítko. Za dobu trvání klubu získali jeho členové mnoho úspěchů na domácích i zahraničních výstavách a reprezentovali tak město Březnici.
23. 11. 1687 před 330 lety nastoupil úřad rektora jesuitské koleje P. Jiří Havelka, který byl znamenitý hudebník.
25. 11. 1680 před 337 lety bylo znovu otevřeno březnické gymnásium, nebo mor v městě již pominul.
29. 11. 1940 před 77 lety bylo vysázeno v novém parku u Kolovratova pomníku 40 topolů.
listopad 1972 před 45 lety Klub přátel poezie v Březnici připravil přednášku o životě a díle V. Nezvala, spojenou
s recitací básní a přehrávkami gramofonových desek.
V roce 1857 před 160 lety se z Březnice odstěhoval krajský rabín Menachem Mendl Polák, který zde působil
v letech 1834 - 1857 a obnovil v Lokšanech vyšší talmudistickou školu. S učeným rabínem Polákem
se koncem roku 1848 setkal v Březnici německý básník Moric Hartmann a psal zde hanlivé články
proti březnickým měšanům. Ti mu za to uspořádali pod oknem pořádnou „kočičinu“, načež Hartmann Březnici hned opustil. Rabín Polák zemřel ve Strakonicích 29. srpna 1866.
1. 11. 1972

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

Alena Heverová

Městská knihovna Březnice a ZŠ Březnice zvou na

výstavu obrázků, které vznikly v rámci projektu

72 HODIN pro lidi, přírodu
a místo, kde žiješ
Městská knihovna v Březnici
od 2. 11. do 30. 11. 2017
Do výzvy se zapojili žáci školního
parlamentu společně s klienty
Domova Březnice.

Výsledné práce si můžete prohlédnout
v průběhu měsíce listopadu v prostorách
městské knihovny.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■
■

Vyhlášení 7. ročníku vánoční soutěžní výstavy
„O nejkrásnější adventní věnec“
Tematická výstavka knih – Pečení
2. – 30. 11. 2017 výstava obrázků ZŠ Březnice

V úterý 28. 11. 2017 – Městská knihovna
z provozních důvodů uzavřena.

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Historie oblékání – beseda pro 7. ročníky
JENSEPTEJ – Příběhy knižních skřítků – čtení pro
2. ročníky
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Hedvika Fořtová

Podzimní tvoření na dětském oddělení knihovny
Foto Městská knihovna

V rámci tradiční celorepublikové akce Týden knihoven
proběhlo 2. října v podvečer v březnické knihovně čtení
ze vzpomínkové knihy pana Jiřího Koláře ze Zbenic
„Selským rozumem – názory, rozhovory, vzpomínky“.
Úryvky posluchačům četla dcera autora spisovatelka
a mirovická knihovnice Lenka Vlková a o hudební doprovod se postaral bývalý ředitel příbramské knihovny
Pavel Kabíček.
Kateřina Štěrbová
Foto Městská knihovna

Během měsíců září a října si návštěvníci mohli v Městské
knihovně prohlédnout výstavu dámského pletařského kroužku
„Šikovné ruce“.
Foto Městská knihovna
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Městská knihovna Březnice
vyhlašuje VII. ročník vánoční soutěže
pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ, RC i širokou veřejnost

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ
ADVENTNÍ VĚNEC“

Své výtvory přineste do Městské knihovny
do čtvrtka 30. listopadu 2017.
Tvůrci adventních věnců s nejvíce hlasy budou
odměněni.
Na Vaše výrobky se těší
Kateřina Štěrbová a Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Maurier Daphne du – Dům na pobřeží – příběh, v němž
se prolíná fantazie s realitou a tajemství s vášní…
Carlisleová Helen Grace – Krev mé krve – zdánlivě prosté vyprávění v sobě skrývá přesně vyváženou směs tvrdé životní reality, sentimentu a věčné, ničím nezničitelné mateřské
lásky
Kubešová Jitka – I v ráji může pršet – humorný příběh
o ženách, které se vyrovnávají s kily navíc, s problémovými dětmi, nevěrnými manžely…
Adamová Žofie – Dům nad řekou – mladá redaktorka
Kateřina si koupí vysněný dům nad řekou v malebném městečku Malešín, ale místo poklidného zabydlování ji čeká
šok……na břehu řeky je nalezenou tělo místního lékaře, s nímž
se seznámila na malešínském plese…
Brown Sandra – Dům s minulostí – Laura Nolanová
po smrti otce zjišuje, že zdědila pouze dluhy, a tak jí nezbývá
než prodat dům, ve kterém rodina žila po mnoho generací…
Hawkins Paula – Dívka ve vlaku – skvělý, napínavý a mrazivý román
Lindsay Jeff – Dexter je mrtvý – život Dextera Morgana až
dosud naplňovala horečná aktivita – byl policejním analytikem
krevních stop, manželem, otcem, sériovým vrahem……a celou
dobu tušil, že ho jeho temné činy nakonec přivedou do pasti,
kterou si sám připraví…
Fenwick Liz – Dům v Cornwalu – Maddie se po smrti manžela přestěhuje z Londýna do domu v Cornwalu, který jí odkázala neznámá osoba a sní o klidném životě, ale realita se
od jejích představ velmi liší…
Sarenbrant Sofie – Dům na prodej – Cornelie a Hans chtějí prodat svou vilu, protože se rozvádějí a ona si najde byt a chce
se do něj přestěhovat i s dcerou Astrid, jenže poslední noc ve
starém domě najde dcera otce brutálně zavražděného a podezření padne na matku…
Benková Jana – Malinový sen – sexy román plný života,
lásky, jiskřivých a svěžích dialogů
Parková Yeonmi – Abych přežila – Můj útěk ze Severní
Koreje – příběh dívky, která utekla ze Severní Koreje, aby si
zachránila holý život……na cestě viděla na vlastní oči takové
hrůzy, které dokáže člověk udělat člověku…
Lindsay Jeff – Dexterův poslední záběr – Dexterův život
se ocitá vzhůru nohama, místo aby se stěhoval se ženou a dětmi do nového domu, zamiluje se do přitažlivé herečky a plánuje, že s ní odjede do Hollywoodu……jenže místo zářivé budoucnosti ho čeká pád do nejtemnějších hlubin
Eco Umberto – Nulté číslo – ztroskotaný spisovatel dostane
nabídku šéfovat deníku Zítřek a zároveň má o přípravě jeho
zkušebních nultých čísel napsat knihu, v níž odhalí zákulisí
současných masových médií
David Petr, Soukup Vladimír – Brdy známé i neznámé –
zrušením vojenského výcvikového prostoru Brdy se od 1. ledna
2016 nejvyšší české vnitrozemské pohoří znovu otevřelo veřejnosti; tato kniha je užitečnou inspirací i spolehlivým průvodcem
Červenák Juraj – Ohnivé znamení – kapitán Stein a notář
Barbarič pátrají po běsnícím přízraku
Varhaník Jiří – Orlík – kniha z edice Zmizelé Čechy připomíná prostřednictvím mnoha fotografií hluboké proměny míst,
kde je dnes Orlická přehrada, místa skrytá pod hladinou, která
jsou v pravém slova smyslu zmizelá
Nazarov Petr – Jižní Afrika – Namibie, Svazijsko, Lesotho,
Jihoafrická republika – cestovatel a dobrodruh Petr Nazarov
v knize působivě přibližuje kulturu navštívených zemí, krásy
africké přírody i lidských duší
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHOVNA / VOLNÝ ČAS
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Vepřová panenka se švestkovou omáčkou
Ingredience: 800 g vepřové panenky, olej, sůl, pepř, snítka
rozmarýnu
švestková omáčka: 30 g másla, 4 lžíce švestkových povidel, hrst
sušených švestek, 200 ml portského vína, chilli, sůl, čerstvě
namletý pepř, citronová kůra, skořice
šouchané brambory: 6 brambor, sůl, bylinky (pažitka, šalvěj,
petrželka, bazalka, oregano), máslo, smetana
Postup: Panenku očistíme, nakrájíme na větší špalíčky, potřeme olejem a necháme odstát 30 minut při pokojové teplotě.
Sušené švestky naložíme na půl hodiny do portského vína.
Panenku osolíme, opepříme a opečeme z obou stran. Přemístíme do pekáčku, přiložíme lístky rozmarýnu a dopečeme při
180 °C asi 10 minut. Na omáčku rozpustíme máslo, vmícháme
povidla, pokrájené sušené švestky i s portským vínem, ochutíme chilli, mletým pepřem, citronovou kůrou, skořicí a solí.
Za průběžného míchání vaříme 20 minut. Když bude třeba,
podlijeme vodou. Nakonec omáčku rozmixujeme do hladka.
Brambory nakrájíme a uvaříme v osolené vodě. Uvařené brambory scedíme, přidáme máslo a rozšoucháme. Vmícháme
nadrobno nakrájené bylinky dle chuti, zjemníme smetanou
a případně dosolíme. Panenku podáváme se švestkovou omáčkou a šouchanými bramborami.

Hovězí steak s pepřovou omáčkou
Ingredience: 800 g hovězí svíčkové, sůl, pepř, olej
pepřová omáčka: 50 g másla, 2 lžíce zeleného nakládaného
pepře, 50 ml koňaku nebo brandy, 200 ml masové šávy nebo
silného vývaru, 200 ml smetany, sůl
šouchané brambory: 6 brambor, sůl, bylinky (pažitka, šalvěj,
petrželka, bazalka, oregano), máslo, smetana
karamelizovaná cibulka: 2 cibule, 50 g másla, 1 lžíce olivového
oleje, 1 lžička třtinového cukru
Postup: Ze svíčkové nakrájíme silnější plátky a jemně je prohněteme prsty. Necháme odstát asi hodinu při pokojové teplotě, teprve potom opepříme a osolíme. Pánev rozehřejeme nasucho, pak přidáme kapku oleje a vložíme maso, které opečeme
ze všech stran. Vyndáme stranou do mísy, přikryjeme alobalem
a necháme odpočinout. Na rozehřátém másle osmahneme okapaný pepř, zastříkneme koňakem, dolijeme silným masovým
vývarem, smetanou a necháme redukovat. Jakmile dosáhneme
konzistence omáčky, dochutíme solí. Brambory nakrájíme
a uvaříme v osolené vodě. Uvařené brambory scedíme, přidáme máslo a rozšoucháme. Vmícháme nadrobno nakrájené
bylinky dle chuti, zjemníme smetanou a případně dosolíme.
Máslo a olej rozehřejeme na pánvi, přidáme cibuli nakrájenou
na půlkolečka a opékáme 10 minut do zlatova. Vmícháme cukr
a ještě asi 5 minut opečeme. Steaky podáváme s pepřovou
omáčkou a šouchanými bramborami zdobenými karamelizovanou cibulkou.
Steak má mít šířku dvou tří palců. Pak je dobré nechat maso
hodinu "odstát", aby se zahřálo. Na pánvičku či gril by se nemělo dávat přímo z lednice. Dostane šok! Kvalitní maso není třeba nakládat, ztratila by se tím jeho pravá chu.
Jak moc krvavý?
Raw – Steak má tenkou křupavou kůrku, uvnitř je syrový,
avšak teplý. Jde lehce zmáčknout prstem.
Rare – Na povrchu je hnědý, uvnitř růžový, syrový a krvavý.
Prstem lze zmáčknout jen prostředek masa.
Medium – Maso je uvnitř růžové, ale ne krvavé. Když zatlačíme prstem, lehce pruží.
Well done – Steak je celý propečený, má křupavou hnědou
kůrku, při dotyku lehce pruží.
Připravila Marcela Burdová
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KALENDÁŘ MĚSTA
BŘEZNICE
PRO ROK 2018
Také v letošním roce jsme pro vás připravili vydání
kalendáře. Tentokrát je věnován 100. výročí vzniku
Československa. S každým otočením stránky na vás
dýchne vzpomínka na staré časy. Na historických fotografiích a pohlednicích nahlédnete do života našich
předků a připomenete si místa, která se v průběhu
doby změnila k nepoznání. Fotografie a pohlednice
jsme hledali v archivu městského muzea a vybírali
jsme dlouho… Na několika stránkách nelze zachytit
vše, co se v průběhu těchto let v Březnici událo
a změnilo. Březnice v tomto období procházela nebývalým rozvojem a všechny obrázky jsou toho dokladem. Touto cestou chceme poděkovat PhDr. Jaroslavu
Kozlíkovi za úvodní slovo a odbornou pomoc,
Ing. Františku Slaníkovi za technickou pomoc,
Mgr. Jarmile Hlaváčové za jazykové úpravy a paní
Aleně Heverové za mravenčí archivní práci. Doufáme,
že se vám kalendář bude líbit a jeho vydáním potěšíme všechny, kteří si tyto „staré časy“ rádi připomenou. Kalendář si můžete zakoupit v Infocentru, pravděpodobně od konce listopadu.
Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 10. listopadu 2017 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu

vánoční dílna
s paní Jitkou Sikorovou

„Patchwork bez jehly“
Vyrobíme si vánoční věneček patchworkovou
technikou, materiál v ceně kurzovného. Cena 90 Kč.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

D

E
Březnických hudebních večerů 2017

2017

Město Březnice - odbor kultury Vás zve koncert

Proč já si s rozkoší zpívám, když prší...
aneb Kainar převážně vesele a s písničkou
Večerní nahlédnutí do tvorby JOSEFA KAINARA,
českého básníka, textaře, dramatika
a překladatele, který se věnoval mimo jiné také hudbě, ilustraci
a působil rovněž jako novinář.
Jeho texty doprovázené slavnými melodiemi učarovaly mnoha známým interpretům,
mezi nimiž vynikají Eva Olmerová, Jiří Suchý, Karel Hála, Waldemar Matuška,
Vladimír Mišík a Michal Prokop. Kainarův smysl pro zveršování swingových melodií
dal rovněž vzniknout písňovému albu Karla Plíhala „Nebe počká“, na němž zpívá Kainara
i Zuzana Navarová. Není to ale jen písňová „textařina“, která do dnes oslovuje
množství čtenářů a posluchačů bez ohledu na věk.
Připomeňte si Josefa Kainara, člena umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice,
výběrem z toho nejzajímavějšího, co nám zanechal.

V hudebně laděném pořadu věnovaném Josefu Kainarovi, kterému by letos bylo přesně 100 let,
vystoupí: Markéta Potužáková, Přemysl Rut a Filip Sychra.

sobota 11. 11. 2017 od 19 hodin
❧

radnice - náměstí

E

reprezentační sál MěÚ Březnice

D

BŘEZNICKÉ NOVINY

12

KULTURA

11/2017

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

KONCERT
Tomáš Kočko & ORCHESTR

NEDĚLE 3. prosince 2017

v rámci adventního turné

Náměstí  16.00 hodin
Vánoční vytrubování v podání žáků ZUŠ
Vystoupení dětí 1. MŠ a 2. MŠ
Vystoupení žáků ZŠ
Vystoupení pěveckého Sboru sv. Ignáce
17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo starosty města a pana faráře

Bývalá jezuitská kolej  15.00 hodin

PONDĚLÍ 11. PROSINCE 2017

Vánoční tržiště, občerstvení
15.00 hodin
„Vánoční příběh“ v podání loutkového divadla KRAB
Společenský sál v koleji

od 18 hodin v Kulturním domě Březnice

Infocentrum  15.00 hodin
Městská knihovna  16.00 hodin
Výstava adventních věnců

Budova ZUŠ  16.00 hodin
Tradiční jarmárek SRPŠ

Kromě repertoáru z CD "Koleda" zazní průřez tím
nejlepším ze všech doposud vydaných alb skupiny
včetně ukázek z novinkového pohádkového alba
pro děti! Skupina žánrově staví na moravské lidové
hudbě, kterou ale svým jedinečným přístupem
posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek,
který respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje
současnost a široké spektrum posluchačů.
Dvě alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“ (2012)
získala ocenění Anděl.
VSTUPNÉ 80 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru, V Koleji čp. 1
od 20. listopadu 2017.

Změna programu vyhrazena.
Město Březnice

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

VĚNEČEK

závěrečný ples tanečního kurzu 2017
25. listopadu 2017 od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
K poslechu a tanci hraje

Orchestr Tomáše Bláhy.

Prodej vstupenek od soboty 4. listopadu v KD, dále v Infocentru,
V Koleji č. p. 1.
Vstupné 100 Kč
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Odbor kultur y města Březnice zve v rámci cyklu

PODZIM PRO TĚLO I DUŠ
DUŠII
6 . a 23
ve čtvrtek 1
16
23.. listopadu 2017 vždy od 17 hodin

AR
TETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
ARTETERAPIE
poznejte sami sebe pomocí výtvarného vyjádření
Ka m i l a P
o l á kko
o v á,
Po
lektorka alternativního způsobu léčby a životního styl
u
stylu
Jedná se o sebepoznávací kurzy pro dospělé, kde formou výtvarného vyjádření
poznáme sebe sama a své místo ve světě. Není potřeba výtvarného nadání!
Jen chu tvořit. Tato relaxační dvouhodina nás naladí na nás samotné, s pomocí různých
postupů pomůže vyrovnaně aktivovat naši psychiku a podpoří náš osobní růst.
Vše probíhá s maximálním přihlédnutím k osobnosti a individualitě každého účastníka kurzu.
Budeme si také povídat, poslouchat relaxační hudbu, meditovat, uvolňovat psychické bloky,
pracovat s našimi pocity. Půjde o proces výtvarné tvorby, ne o výsledek.
Vhodné pro všechny, kteří si chtějí udělat čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat
a popřemýšlet o sobě, svém životě a něco se o sobě dozvědět.

prostor y výtvarné dílny v bývalé jezuitské kkoleji
oleji v Březnici
vstupné 60 Kč
Pohodlné oblečení, tužk
y, pastelk
y s sebou. P
apír y budou k dispozici.
tužky
pastelky
Papír
Počet míst je omezen. Ti, kteří nejsou objednáni, si musí rrezervovat
ezervovat
místo předem na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

13. prosince 2017 v 17 hodin
v prostorách společenského sálu v koleji

TĚLO A DUŠE Z POHLEDU
ANAL
YTICKÉ PSY
CHOLOGIE
ANALYTICKÉ
PSYCHOLOGIE
PJÉR LA ŠÉZ
vlastním jménem P
etr Knotek
Petr
Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.
Třináct let působil jako pedagog ve vyšším a univerzitním školství, nakonec
však opustil systém školství, stejně jako opouští všechny systémy, které
okrádají člověka o jeho původní přirozenost a duchovní sílu.
Vstupné 150 Kč
Vstupenk
y v předprodeji od 10. listopadu 2017 v Infocentru, V K
oleji 1.
Vstupenky
Koleji
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INFOCENTRUM

TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?
Najděte si chvilku a přijte na akce pořádané Infocentrem.

Ozdobíme si společně vánoční stromeček
v týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2017 v Infocentru v Březnici (V Koleji 1).
Každý si může přinést jednu vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu, řetěz, perníček… - určitě máte hodně inspirace,
tak se podělte s ostatními na výzdobě. Stromeček bude připraven na ozdobení v chodbě před vstupem do Infocentra.
Ozdobu na vánoční stromeček může přinést každý, kdo se chce připojit k slavnostní výzdobě stromečku, rádi tvoří
a těší se na adventní čas.
Stromeček bude rozsvícen první adventní neděli 3. 12. 2017 a bude zářit v prostorách před Infocentrem každý den
– v pracovní době Infocentra.
Až si nasvítíme stromeček, tak začneme přemýšlet, co si přejeme od Ježíška. I na toto jsme v Infocentru mysleli
a připravili jsme Ježíškovu poštovní schránku.
Každý z nás si jistě pamatuje, jak psal svá vánoční přání Ježíškovi, dával je za okno a netrpělivě čekal, zda budou
splněna. Do dnes tuto tradici většina dětí dodržuje a chodí kontrolovat, zda si Ježíšek jejich dopis vyzvedl. Jiní
posílají dopis na Boží Dar a čekají na odpově .
V letošním roce se nově zřízené Infocentrum v Březnici rozhodlo ulehčit práci Ježíškovi a připravilo „Ježíškovu
poštovní schránku“. Ta bude od 3. 12. do 21. 12. 2017 umístěna v chodbě před vstupem do Infocentra, V Koleji 1
(bývalá jezuitská kolej) - v otevírací době Infocentra.
Do Ježíškovi schránky mohou vhodit svůj dopis vaše ratolesti, ale též každý, kdo má svá tajná přání a také píše
Ježíškovi. Nezapomeňte napsat zpáteční adresu, aby Ježíšek věděl komu a kam má dárky doručit.
Vzkaz pro rodiče: dopisy a přání vhozená do schránky budou připraveny k vyzvednutí následující den v Infocentru,
V Koleji 1.
Těšíme se na dopisy a přání pro Ježíška a věříme, že budou všechna splněna.
Schránku pro tuto příležitost vyrobilo truhlářství Wallenfels, Zadní Poříčí.
Těšíme se na vás v Infocentru – Marie Kováříková, Irena Měřínská

Ozdobíme si společně

vánoční stromeček
Najděte si chvilku a přijte
v týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2017
do Infocentra v Březnici (V Koleji 1)
na společné zdobení vánočního
stromečku.
Přinést si můžete svoji vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu,
řetěz, perníček… a následně ji budete moci zavěsit na stromeček.
K slavnostní výzdobě vánočního stromečku se může připojit každý,
kdo rád tvoří a těší se na adventní čas.

Stromeček bude rozsvícen první adventní neděli 3. 12. 2017.
Těšíme se na vás v Infocentru - Marie Kováříková a Irena Měřínská
obrázek – zdroj: Internet
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JEŽÍŠKOVA POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
3. – 21. 12. 2017 Infocentrum

NAPIŠ DOPIS JEŽÍŠKOVI
Napište nebo nakreslete Ježíškovi svá tajná přání,
co si nejvíce přejete najít pod vánočním stromečkem.
Dopis vložte do obálky nebo jen složte.
Nezapomeňte napsat své jméno, příjmení a adresu kde bydlíte, aby Ježíšek věděl
komu a kam má dárky doručit.
A vy, kdo ještě neumíte psát, poproste rodiče, babičku, dědu, starší sourozence
nebo paní učitelku a oni vám určitě rádi pomohou adresu napsat.
Svá přání, vzkazy a dopisy pro Ježíška potom vhote sami nebo se svými rodiči
do speciální Ježíškovy poštovní schránky,kterou najdete v chodbě před vstupem
do Infocentra, V Koleji 1 (vedle kostela na náměstí).
Potom už budeme všichni čekat, zda se nám naše přání a sny vyplní.
Infocentrum - Marie Kováříková a Irena Měřínská
obrázek – zdroj: Internet

HÁČKOVANÉ CHOBOTNIČKY
PRO NEDONOŠENÁ MIMINKA
Na háčkované čepičky u malinkých miminek jsme už zvyklí
i v českých porodnicích, ovšem háčkované chobotničky?
Personál v porodnici v Pool Hospital v anglickém Dorsetu
přišel s průkopnickým výzkumem, který naznačuje, že právě
chobotnice mají velký vliv na přežití předčasně narozených
dětí.
Chobotničky mají děti po celou dobu hospitalizace u sebe, jsou díky nim klidnější, cítí se víc
v bezpečí a nakonec si je odnesou domů. (zdroj: Internet)
Porodnice potřebují více háčkovaných chobotnic a přijímají jakékoli množství chobotniček.

Infocentrum Březnice se také připojuje k této výzvě a prosíme každého, kdo rád háčkuje,
a se k nám přidá. Chobotničky můžete nosit do Infocentra do konce prosince.
Následně v lednu budou hromadně předány – Gynekologicko-porodnické klinice Neonatologie – jednotka intenzivní péče (JIP): Apolinářská 18, Praha.
Jediná podmínka: chobotničky musí být 100 % bavlněné a chapadla nesmí být delší než 22 cm.
Pokud se chcete zapojit do výroby chobotničky, návod najdete na http://www.breznice.cz/
infocentrum/ nebo je k vyzvednutí v Infocentru (V Koleji 1).
Těšíme se na každou chobotničku, která udělá radost nedonošeným miminkům.
Infocentrum - Marie Kováříková, Irena Měřínská
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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.

Zveme vás a vaše děti na

ČERTOVSKÉ HRÁTK Y

v Březnici

sobota 9. pr
osince 2017
prosince
Pravé peklo a nebe ve sklepech bývalé jezuitské koleje.
16.30 hodin čertovský průvod městem (vychází od radnice)
17.00 hodin zkrate si čas před vstupem do pekelného sklepení tvořivým
a zábavným programem na nádvoří bývalé jezuitské koleje
Každý malý návštěvník obdrží od Mikuláše balíček.
Na průvod a na nádvoří vstup volný. Vstupné do sklepení:
děti (v ceně balíček) 60 Kč, dospělý (doprovod) 20 Kč
Snažíme se o rychlý a hladký průběh večera, proto budou pro lepší organizaci
návštěvníci předem rozděleni do skupin. Každá skupina bude mít svého
průvodce, který ji provede programem na nádvoří a zavede až do sklepa.

Volejte na tel. 606 115 251 nebo pište e-mail: dasanesvedova@seznam.cz
Zde získáte bližší informace, objednáte balíček a sdělíme vám čas vašeho vstupu do sklepení.
Počet míst omezen!
Pořadatelé a partneři: město Březnice – odbor kultury, spolky K.G.B., Rosenthal a celá řada dobrovolníků.
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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

LISTOPAD 2017
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00
– 12.00 hod.
pondělí
od 10.00
úterý
od 19.00
středa
od 09.30
čtvrtek
od 16.00

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

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

Jazykové kurzy
úterý
od 14.30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
středa
od 15.00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků
a příprava na maturitu s Eliškou Moravcovou
od 17.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18.00 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
pátek 3. 11. od 9.00 hodin Zdravé stravování - první
příkrmy s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou

čtvrtek 9. 11. od 17.00 Putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem, nádvoří zámku Březnice
středa 15. 11. od 10.00 hodin Ukázka produktů Just
čtvrtek 16. 11. od 9.00 Drátkování - výroba vánočních
ozdob
pátek 24. 11. od 9.00 hodin výroba adventních věnců

od pondělí 27. 11. do soboty 2. 12. RC Pampeliška otevřena jako kavárna s malou hernou
pro děti od 9.00 do 18.00 hodin
středa 29. 11. od 16.00 hodin - čtení ze šuplíku
čtvrtek 30. 11. od 16.00 hodin - zdobení perníčků
pátek 1. 12. od 16.00 hodin - zpívání koled s Alešem
Hadačem
PŘIPRAVUJEME
8. 12. 2017 Zdravé stravování s Markétou Dvořákovou
- vánoční cukroví, vánoční dílny, divadelní představení,
vánoční nadílka
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)

Rodinné centrum Pampeliška Březnice pro Vás
za laskavé podpory odboru kultury města Březnice otevře

TÝDENNÍ DOBROČINNOU KAVÁRNU

DOBRÁ MYSL
pampelišková herna
od pondělí 27. 11. do soboty 2. 12. 2017
9.00 – 18.00 hodin
Přijte si vypít dobrou kávu a ochutnat domácí koláče a dorty.

Celý výtěžek z kavárny předáme NF Šance onkoláčkům.
Na mlýnku: Brdská káva, kterou věnuje firma 4coffe
www.4coffee.cz
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Rodinné centrum Pampeliška
Březnice, z. s.
pořádá

Putování za skřítkem
DOBROMILEM
DUBÍNKEM
čtvrtek 9. 11. 2017
17.00 hodin
nádvoří Zámku Březnice
tradiční cesta se světýlky
a lampiony zámeckým parkem
Dubínkův
výherní lístek 30 Kč

ZUŠ Březnice – Barbora Sinkulová, 7 let

ZUŠ v Březnici –
obor výtvarný a soutěž
„Maluj a bu Blíž přírodě”
Ve školním roce 2016/
2017 jsme se zúčastnili
výtvarné soutěže „Maluj a bu Blíž přírodě”.
Soutěžící ze třech věkových kategorií malovali
přírodní lokality zpřístupněné Českým svazem ochránců přírody
v rámci programu
NET4GAS Blíž přírodě.
V kategorii děti předškolních tříd mateřských škol obdržela
1. místo Magdaléna
Fenclová (3) ZUŠ Březnice. Hlavní výhrou byl výlet do Záchranné stanice pro handicapované živočichy Makov. Abychom zaplnili autobus, oslovili
jsme Základní školu v Březnici, a tak jsme s sebou vzali na výlet 2.B. pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Duspivové.
Žáčkové se dozvěděli vše o kroužkování ptáků a jak se správně
postarat o handicapované živočichy. Chci poděkovat za všechny
žáky všem organizátorům a lidem ze záchranné stanice za krásný výlet... Kdo by chtěl podpořit Záchrannou stanici Makov
může si prohlédnout její webovky – www.makov.cz. Přeji žákům ZUŠ v Březnici další takové úspěchy ve výtvarné činnosti.
uč. Hana Vydrová
www.zus-vv-breznice.euweb.cz

ZUŠ Březnice – Laura Michvocíková, 12 let
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Přespolní běh
Dne 26. září se konala první a nejspíš fyzicky nejnáročnější soutěž Sportovní ligy, a to závody v přespolním
běhu, které se konají v areálu nově zrekonstruovaného
Nového rybníka v Příbrami. Pro žáky jsou stanoveny
vzdálenosti 1000 metrů, 1500 metrů a 2000 metrů.
Přespolního běhu se zúčastnili tito žáci: A. Hejduková, H. Spendra, J. Kocíková, T. Nesvedová, S. Šoffrová,
M. Havelková, J. Sousedová, E. Štefanová, P. Šoffrová,
T. Krotká, D. Kadlecová, K. Polívková, A. Veselá,
V. Karasová, A. Ranglová, M. Zlatohlávková, P. Korecký, J. Sedláček, Š. Zemek, F. Kostínek, L. Něměc,
J. Mázdra, F. Csicsö, V. Koňas, M. Vitík, M. Fotr, V. Holubka, R. Čížek, D. Hroch, V. Nekl, M. Koňas a T. Jaroš.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

stupové místo. Padalo hodně gólů. Našimi střelci byli:
4x V. Kluk a Š. Vojtech, 2x L. Hartl a 1x J. Stulík a J.
Polák. Naši školu reprezentovali: A. Dítě, J. Fikert, L.
Hartl, J. Kasík, V. Kluk, J. Němec, J. Polák, J. Stulík,
Š. Vojtech a M. Žáček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Minikopaná - okrskové kolo
Dne 10. října se konalo okrskové kolo v minifotbalu.
Ze dvou pětičlenných skupin postupovaly vždy dva týmy.
V základní skupině jsme se postupně utkali se ZŠ Pod
Svatou Horou, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Waldorfská Příbram
a ZŠ Březové Hory. Se soupeři jsme získali dvě výhry
a dvě prohry a se skóre 12:18 jsme obsadili třetí nepo-

Přespolní běh
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Prožitkový kurz pro parlamen áky
V úterý 10. 10. 2017 za námi do Březnice přijel Petr
Bureš, lektor z CEDU (Centrum pro demokratické učení), a strávil s námi celý den. Měl pro nás připravené
aktivity na nastartování spolupráce a prohloubení důvěry, na seznámení s novými členy našeho parlamentu.
Dopoledne jsme se poznali při indiánské hře se jmény,
hledali jsme společné zájmy a koníčky, učili jsme se
představit se, mluvit před větší skupinou lidí, pochválit
se a poradit druhým. V poledne jsme se přesunuli ven,
kde jsme hráli hry podporující komunikaci a spolupráci
– sobolí šlacha, jaderný reaktor, jeřáb. Odpoledne jsme
se zamýšleli nad konkrétními úkoly parlamenáka,
zkoušeli jsme pojmenovat role v parlamentu, radili jsme
se o možnostech, jak předávat informace ve třídách.
Celý kurz jsme si užili, bylo nám spolu prima a těšíme
se, že načerpané nápady přetavíme do nových projektů,
které pro naše spolužáky připravíme v tomto školním
roce.
Parlamen áci ze ZŠ Březnice

ZŠ
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Výtvarné dopoledne v Domově
pro seniory Březnice
V pátek 13. 10. 2017 navštívil školní parlament zdejší
pečovatelský dům v rámci výzvy 72 hodin. Děti společně
se starými lidmi vyráběly koruny stromů. Používali jsme
různé techniky, např.: lepení listů, tiskání houbičkami,
otisky listů, korkového špuntu, kartáčků… Při práci
jsme si společně povídali a bavili jsme se. Parlamenáci
za účast dostali náramky a tetovačky s logem projektu.
Všechny výtvory se nám povedly a den jsme si užili.
Katka Češková
parlamenák ZŠ Březnice

11/2017
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Studentské volby
na VOŠ a SOŠ Březnice
V pondělí 3. 10. 2017 se na naší škole konaly studentské volby. Žáci střední odborné školy měli možnost zkusit si, jaké je to volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohli účastnit jen středoškoláci, tj. ti, kteří ještě nemají možnost volit ve skutečnosti. Tři studenti ze 3. BS se zhostili úkolu vytvořit
volební komisi. Ta měla na starost zajištění správného
průběhu voleb. Volilo se během velké přestávky ve „volební místnosti“. Komise usedla za stoly, kde měla nachystány seznamy žáků a odškrtávala ty, kteří přišli
volit. Rozdávali i volební lístky, na kterých byly uvedené
všechny strany kandidující do PSPČR. Každý volič si
lístek pozorně přečetl a pak se odebral za plentu, kde
zakroužkoval svého favorita. Následně vhodil lístek
do urny a odcházel. Účast byla větší, než jsme očekávali.
I když se zpočátku zdálo, že nikdo nepřijde, nakonec se
opak stal pravdou. Největší volební účast byla ve třídě
1. BV a 2. BS. Svůj hlas vhodili i členové volební komise. Po odchodu všech voličů se vzala urna a začaly se
počítat hlasy. Byl to trochu zmatek, a to hlavně když
nám bylo sděleno, že vše musíme přepočítat dvakrát.
Nakonec jsme se ale dopočítali k jednotlivým hlasům
i k daným procentům. Některé volební lístky byly
neplatné, ale naštěstí jich nebylo moc. Přes počáteční
obavy nakonec proběhlo vše podle plánu a bez jakýchkoliv komplikací. Myslím si, že tato zkušenost nebyla
špatná. Zkusili jsme si něco nového.
Monika Novosadová, 3. BS

DÍKY EXKURZI ZASE VÍME VÍC
V pondělí 9. 10. 2017 se dvě třídy oboru Sociální činnost 3. BS a 4. BS vydaly za doprovodu paní učitelky
Novotné a Horníkové na exkurzi do Sociálně terapeutické dílny a Praktické školy, Základní školy, Mateřské
školy a Odborného učiliště v Příbrami.
Nejdříve jsme se seznámili s chodem sociálně terapeutické dílny, kam dochází lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého hendikepu
nemohou získat uplatnění na trhu práce. Klienti zde vytváří krásné výrobky, které jsme si neváhali zakoupit
v „krámečku", jenž je součástí dílny, a zároveň tak přispět například na nákup materiálu pro další tvořivé
aktivity. Klienti zde mají také relaxační místnost „snoezelen", která jim umožňuje znovu nabrat síly po pracovních činnostech.
Následně naše kroky vedly na příbramskou ZŠ speciální, kde jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením.
V jedné třídě jsme se zúčastnili výuky a paní učitelky
nás seznámily s tím, co taková výuka s dětmi obnáší.
Dále jsme měli možnost nahlédnout do jednotlivých tříd
ZŠ praktické, kde se vzdělávají děti s lehkým mentálním
postižením. Každá třída byla přizpůsobena tak, aby dětem s hendikepem vyhovovala k výuce. Na závěr nás
pan ředitel informoval o způsobu vzdělávání žáků na
odborném učilišti a praktické škole.
Exkurze nás obohatila o zjištění, že vzdělávání mentálně postižených má smysl pro jejich každodenní samo-

statný život a že lidé s mentálním postižením jsou zruční
a mohou vytvářet krásné výrobky.
Tereza Traplová, 3. BS
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Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1. 8. 2017
až 31. 7. 2020 finanční prostředky z ESF na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby
o děti do 15 let. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění
péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin
přispět ke sla ování pracovního a rodinného života, předcházet
sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost
na trhu práce. Hlavní aktivitou projektu je realizace série příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem.
O letošních prázdninách byl realizován první tábor z této
série, a to ANIMÁK. Program tábora byl zaměřen na animovanou tvorbu, děti v průběhu tábora vymyslely a vyrobily vlastní
animovaný film. Vzniklo tak několik originálních a obdivuhodných krátkých animovaných spotů a kluci natočili krátké adrenalinové video, ve kterém předvedli své „parkour“ kousky.
Všechna dílka začínajících filmařů byla promítnuta veřejnosti
v letním kině na starém kluzišti. Závěrečné projekce byly spojeny
se slavnostní show a předáváním filmových cen malým tvůrcům.
Všichni si s radostí posledního večera užili a společně se nám
podařilo vytvořit atmosféru skutečného filmového festivalu.
Většina aktivit tohoto tábora probíhala venku (na starém
kluzišti). Malá část programu byla situována do salonku kulturního domu. Děti měly po celou dobu tábora samozřejmě
zajištěno také stravování a pitný režim. Partnerem projektu byl
(a po celou dobu trvání bude) Kulturní Gang Březnice, z.s.
Tábor naplnil své cíle beze zbytku. Kromě spokojených rodičů, kteří se mohli i v době školních prázdnin naplno věnovat
pracovním povinnostem bez zbytečných starostí o své děti, byly
výsledkem také spokojené děti, které na táboře navázaly nová
přátelství, užily si pobyt venku, osvojily si nové dovednosti, ale
hlavně si vyzkoušely zajímavé věci a techniky, které se pro ně
mohou stát impulsem k dalším vlastním kreativním počinům.
Asi nejlépe to vystihuje popis jedné z účastnic tábora, který
otiskujeme.
Tábory s různou tématikou budeme pořádat i v dalších letech. Pro více informací můžete kontaktovat přímo manažera
projektu – Dášu Nesvedovou, tel. 606 115 251. Informace lze
nalézt také na webových stránkách RC Pampeliška či na stránkách partnera projektu Kulturního Gangu Březnice.

KULTURA
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Jak se mi líbil Animák
Jmenuji se Adina Kazdová, jsem z Březnice, je mi 10 let a se
svojí sestrou Lindou jsem letos o prázdninách byla na příměstském táboře ANIMÁK. Moc se nám tam líbilo, protože jsme se
naučily něco, co jsme dosud neuměly. Bylo to zajímavé a naučné. Už víme, jak se dělají animované filmy a jeden jsme tam
společně se sestrou samy vytvořily. Jmenuje se HOUBÁČCI,
protože naše hlavní hrdiny a kulisy jsme vyrobily z houbiček
na nádobí. Musely jsme pečlivě a trpělivě postavičkami hýbat
a nafotit spoustu fotek. Vznikl filmeček, ze kterého máme
obrovskou radost a všichni doma nás velice pochválili. Pracovali jsme především venku, ale také jsme sportovali, koupali se
v blízkém koupališti a zažili s kamarády spoustu legrace.
Adina Kazdová, Březnice

Symbolicky akce pořádáme v listopadu a chceme si tak připomenout, jak je pro nás důležité žít ve svobodě a mít možnost se volně umělecky i jinak vyjádřit.

LISTOPADOVEJ UNDERGROUND
VE SKLEPĚ
Spolek Kulturní Gang Březnice působí ve městě již řadu let.
Svou občanskou aktivitou se snaží rozšířit kulturní nabídku
města tak, aby život na malém městě byl atraktivnější a pestřejší. Mimo jiné se také snažíme probudit k novému životu
stará a nevyužívaná místa, která už pozbyla své funkčnosti.
Proto již počtvrté ožije alternativními hudebními projekty
i sklepení bývalé jezuitské koleje. Syrové prostředí sklepa
dává vždy akci nezaměnitelnou a neopakovatelnou atmosféru. Letos vám opět představíme kapely, které nelze zařadit
do žádných žánrových škatulek a pro něž je živé hraní tím
hlavním, proč muziku dělají.

Vystoupí kapely:
3. 11. 2017
• Květoslav Láska (Příbram) – fotograf a taky originální
hudebník
• Pawnshop (Příbram) – tentokrát akusticky a navíc
premiéra nového klipu
17. 11. 2017
• Knírek – big – beat z Příbrami
• Vasilův Rubáš – folk – punk z Prahy – drsná kapela jemných mužů anebo jemná kapela drsných mužů? – zkrátka
uslyšíte dva chlapíky hrající na kytaru, akordeon a djembe...
nenechte si ujít!
Oba večery otevřeno od 19.00 hod. Občerstvení i teplo
zajištěno.
Aktivity spolku podporuje
Nadace Život
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PŘEDPLATNÉ PRO ROK 2018 DO PŘÍBRAMSKÉHO DIVADLA
UŽ JE NACHYSTANÉ
Prodej předplatného zahájí Divadlo A.
Dvořáka Příbram 1. listopadu 2017.
Tentokrát můžete vybírat ze třinácti
skupin v různých cenových kategoriích
podle představení, které obsahují.
„Pro následující rok jsme pro vás připravili nabídku titulů, která zahrnuje
jak dramatizace oblíbených příběhů
známých z knih i filmů, tak jedno z nejslavnějších českých klasických dramat.
Dále i retro-muzikál, původně filmový,
který dostane divadelní podobu a také
jedu naprostou novinku – českou premiéru současné divadelní hry,“ říká Milan Schejbal, umělecký šéf a režisér příbramského divadla.
Zakoupením předplatného získáte mnoho výhod. Kromě výrazné slevy oproti cenám vstupenek ve volném
prodeji je i to, že svoji permanentku můžete půjčit nebo
darovat. V hledišti máte stálé místo, které si sami vyberete a v případě změny či zrušení představení budete
vždy informováni. Předplatitelé mají zdarma i šatnu.
Z jednotlivých kategorií můžete vybírat na webových
stránkách divadla www.divadlopribram.eu nebo z brožurky, kterou seženete na všech našich prodejních místech. Kromě premiér jsou v nabídce skupiny seniorské,

balíček na představení pro děti a generální zkoušky, ale
i na hostující představení. Divadlo dále zajišuje možnost dopravy z vesnic a měst v okolí Příbrami.
„Těšíme se na Vás v hledištích obou scén, na setkání
během všech vystoupení i na vaše reakce formou dopisů
a e-mailů, které jsou pro nás vždy inspirující. Za projevenou přízeň vám všem jménem celého uměleckého souboru dekuji.“ říká Milan Schejbal. A ředitel Petr Bednář
dodává: „Budu velmi rád, když i nadále budete mít své
divadlo rádi a budeme se v něm často potkávat.“

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50 místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.

Kulturní dům - tel. 318 682 153

24

BŘEZNICKÉ NOVINY

MAS / REGION

11/2017

PODBRDSKÝ TRH V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM
se v sobotu 23. 9. 2017 nad očekávání povedl!
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdským muzeem
pořádala v sobotu 23. září Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Akce velmi vydařená proběhla již třetí rok
v areálu Podbrdského muzea a na rožmitálském náměstí. Po zamračených zářijových dnech se na nás usmálo
štěstí, nejen že nepršelo, ale dokonce vysvitlo slunce
a bylo příjemné teplo po celý den. Přišly stovky návštěvníků, kteří mohli ochutnat několik druhů březnického
piva Herold, dobroty sladké i slané, zakoupit mnoho
krásných výrobků od 40 prodejců a řemeslníků. Svým
uměním potěšilo Divadlo Buřt, umělecký kovář i kapela

Robert Jíša Band. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet
v nejrůznějších dílnách práci se dřevem, zdobit perníčky
či vyrábět různé drobnosti pro radost.
Jsme velmi rádi, že Podbrdský trh opět přijeli zpestřit
prodejci s výrobky, které vyrábí obyvatelé Nalžovického
zámku, textilní dílna Farní charity Starý Knín Rukama
Nohama a další. Moc děkujeme za pomoc s dětským programem Rodinnému centru Pampeliška z Březnice a rožmitálskému Mateřskému centru Rozmarýnek. Zároveň
děkujeme za pomoc s přípravou trhu Technickým službám města Rožmitál, za půjčení stánků obci Hvož any,
Milín a městu Rožmitál a za zapůjčení zemědělských
strojů od místních zemědělců, z obce Hvož any a města
Rožmitál.
Těšíme se na viděnou při Podbrdském farmářském
a řemeslném trhu v sobotu 28. dubna 2018 v Březnici!
MAS Podbrdsko

POZVÁNKA NA POZNÁVACÍ VÝLET

DO PRAHY
DNE 10. LISTOPADU 2017
Navazujeme na již dříve pořádané návštěvy Prahy
spojené s prohlídkou méně známých
a méně dostupných míst našeho hlavního města.
Průvodcem bude pan PhDr. Zdeněk Dragoun.
Tentokrát nás mimo jiné zavede na Karlův
a Juditin most.
Zájemci nech se hlásí v cukrárně Zlatý časy.
Doprava vlastní,
prohlídka v rozsahu 10 – 13 h zdarma.

PŘEDPRODEJ NA OÚ TOCHOVICE

Pořádá spolek Bozeň – přátelé města Březnice, z.s.
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Uhlířské Janovice
Již podruhé se účastníme závodů v běhu na 60 m
s překážkami v Uhlířských Janovicích. Tyto závody se
tradičně konají ve svátek sv. Václava 28. září. Stejně
jako v loňském roce vezeme na závody dva členy našeho
kolektivu - Matěje Koňase a Antonína Mrázka. Ve velké
konkurenci celkově 29 závodníků končí Antonín Mrázek
na krásném čtvrtém místě a Matěj Koňas na místě šestém.

Sedlčany 2017
V disciplíně „dvojboj“ cinkly čtyři drahé kovy.
V sobotu 7. října se opět v Sedlčanech konalo první
kolo hry Plamen a dorostu. Bohužel se nám rozstonaly
děti, tak na Plamen letos nejely. Do Sedlčan jsme dorazili jen s dorostem. Dorostenci zápolili ve dvojboji, který
spočívá v tom, jak co nejrychleji proskočit oknem a poté
přenést hasicí přístroj na vzdálenost 20 metrů. Ve středním dorostu nás zastupovali Matěj Koňas, který první
část vyhrál a Antonín Mrázek, který se umístil na třetím místě se ztrátou 3 setin na místo druhé. Je jasné, že
tyto první závody ještě nic neznamenají a my se budeme
muset dobře připravit na dvě jarní kola, ve kterých se
rozhodne, zda se opět podíváme na kolo krajské. Dále
nás reprezentovaly tři dorostenky v kategorii starší dorost. Také zde cinkaly drahé kovy. Kristýna Letová se
umístila na druhém místě a stejně jako u kluků se
za ní o tři setiny vteřiny na místě třetím umístila Vítko-

vá Jana. Křížová Kateřina obsadila místo páté. Ani zde
nejsou výsledky konečné a rozhodovat budou kola
na jaře. Chtěl bych všem moc poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru a města.

60 m s překážkami – přebor jednotlivců
V neděli 15. října se na březnickém stadionu již po
páté konala soutěž, která je jediná tohoto druhu na
okresu Příbram. Za krásného slunného počasí k nám
dorazilo 56 závodníků z osmi sborů, kteří závodili v šesti kategoriích. V kategorii starší hoši předvedli suverénní výkony domácí závodníci. Matěj Koňas s časem 13:41
kategorii vyhrál a ještě o 41 setin zlepšil dosavadní rekord Aleše Lesáka, který ho s časem 13:82 držel minulý
rok. Antonín Mrázek s časem 14:55 obsadil druhé mís(pokračování na str. 26)
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60 m s překážkami – přebor jednotlivců

Poděkování

(dokončení ze str. 25)

Chtěli bychom poděkovat městu Březnice a hotelu
Equitana Martinice za podporu této soutěže. Děkujeme
i obsluze stadionu a všem těm, kteří se na přípravě a realizaci soutěže podíleli.

to, místo třetí obsadil Lukáš Mulač z Kosovy Hory.
U holek zvítězila Johana Jarolímková, druhé místo
obsadila Aneta Šimečková, obě z SDH Kojetín a třetí
místo obsadila Hana Soběslavská z Malé Hraštice.
V mladší kategorii u kluků vyhrál Jan Stibor a druhý
skončil Václav Bartůněk, oba z SDH Kojetín, místo třetí obsadil Mikuláš Blajer z Březových Hor. U dívek vyhrála Jana Soběslavská z Malé Hraštice, místo druhé
Kateřina Stiborová a místo třetí Kateřina Štemberková,
obě SDH Kojetín. V té nejmenší kategorii u kluků vyhrál Patrik Jelič z SDH Malá Hraštice, druhý byl Matěj
Šimeček z SDH Kojetín. Více chlapců v přípravce nesoutěžilo. U dívek vyhrála Zuzana Šimečková, na druhém
místě Veronika Hejhalová a na třetím místě byla Johana Mendlíková, všechny SDH Kojetín.
Za Březnici dále závodili Lukáš Vrablic, Lukáš Břicháček, Jakub Vrablic, Josef Zemek, Václav Šejna, Martin
Vodička, Vojtěch Košta a Lucie Lajbnerová. Všem moc
děkuji za reprezentaci.

Equitana Cup
V letošním ročníku závodů na 60 m s překážkami přibyla doplňková soutěž Equitana Cup, do které postupovali první čtyři z kategorie starší chlapci a první čtyři
z kategorie starší dívky. Chlapci a děvčata zápolili mezi
sebou formou vyřazovacích běhů čili play off. U kluků
vyhrál s časem 12:85 Matěj Koňas, SDH Březnice
a u děvčat s časem 15:15 Aneta Šimečková, SDH Kojetín.

Děkujeme všem, kteří nám fandí. Nezapomeňte,
že 12. 11. 2017 se koná Memoriál Marty Habadové,
což je III. část Českého halového poháru. Přij te nás
podpořit!
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

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 hod.
(děti 4 – 8 let)
15.30 – 16.30 hod.
(děti 9 – 14 let)

Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky:

v průběhu 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.

Vítězové Equitana Cupu
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Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili klíč v zámku?
Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.

VIADRUS, SLOKOV, OPOP
Fa HANÍK

S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.

- TOPENÍ, VODA, PLYN
Tel. 606 842 009 732 151 811

Služba NON STOP

Tel. 732 217 023

PRONÁJEM

PRONAJMU BYT

výrobních
a skladovacích prostor

1+KK, 30 m2
(včetně soc. zařízení)

v Březnici.

Blatenská 55, BŘEZNICE

Více informací
na tel. 720 755 963

Kontakt na tel.

CENÍK INZERCE v BN
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

UZÁVĚRKA prosincového čísla BN

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

v pondělí 20. 11. 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

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

732 855 178

BŘEZNICKÉ NOVINY také na
www.breznice.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

K O U P I M garáž v Březnici, ne u Normy.
Tel. 606 482 009.

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.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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BAŽANTNICE
Simínský mlýn
- Martinice

h l e d á brigádníky
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

na listopad a prosinec

Al. disky 16, 17, 18

Jedná se o nenáročnou práci pro muže
i ženy, studenty i aktivní důchodce.

Dodávka, MPV, 4x4

Více info na tel. č. 702 07 45 30

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
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Osedlejte si koně či dítěti poníka

JK Sovaro Nestrašovice
nabízí
vyjíždky do krásné krajiny Březnicka
jízdárenskou práci a voltiž
specializujeme se již na ty nejmenší
Cena 250 Kč/h, permanentka 2000 Kč/10 h
Kontakt: 605 901 922
e-mail: sovaro@sovaro.cz • www.sovaro.cz
fb: JK Sovaro Nestrašovice

HOTOVOSTNÍ PŮJČKA

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

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

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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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

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

BŘEZNICKÉ NOVINY

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

PŘIJME
PRACOVNÍKY
na domácí práci
(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)
INFORMACE osobně
nebo na tel. č. 607 049 998

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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KINO BŘEZNICE
1. 11. středa v 18.00 hodin

PASAŽÉŘI
Romantické sci-fi, USA, 2016, české titulky
Při vesmírné cestě k novému domovu jsou
dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve,
než bylo plánováno. Vzniká mezi nimi cosi
více než přátelství… ale přijde okamžik, kdy
odhalí, že se celá lo ocitá v obrovském nebezpečí.
Režie: Morten Tyldum
Hrají: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora
Perrineau a další
Vstupné 55 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

5. 11. neděle v 18.00 hodin

SVATBA
Drama, Francie, Belgie, Pákistán, 2016,
české titulky
Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si
je velmi blízká se všemi členy své rodiny
až do dne, kdy jí začnou nutit do tradičního
sňatku. Mladá dívka rozpolcená mezi požadavky rodičů, svým západním způsobem
života a touhou po svobodě spoléhá na pomoc
svého důvěrníka, staršího bratra Amira.
Režie: Stephan Streker
Hrají: Lina El Arabi, Sébastien Houbani,
Bábak Karímí, Olivier Gourmet, Nina Kulkarni a další
Vstupné 50 Kč



98 minut



Přístupno od 12 let

8. 11. středa v 18.00 hodin

LISTOPAD 2017
během kongresu obviňuje vládu ze zrady
Komunistické strany, za což jej prezident
zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt
pověřen básníkovým zatčením. Neruda se
pokouší uprchnout ze země se svojí ženou,
malířkou Deliou del Carril, to se mu však
nepodaří a oba jsou nuceni se více než rok
skrývat. Inspirován dramatickými událostmi svého nového života Neruda sepisuje
epickou sbírku básní Veliký zpěv. V Evropě
mezitím legenda o pronásledovaném básníkovi sílí a umělci, vedeni Pablem Picassem,
se dožadují Nerudova osvobození.
Režie: Pablo Larraín
Hrají: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Mercedes Morán, Pablo Derqui, Michael Silva a další
Vstupné 50 Kč



118 minut

Přístupno



22. 11. středa v 18.00 hodin

ŽIVOT ZA ŽIVOT
Drama, Francie, Belgie, 2016, české titulky
Tři mladí surfaři vyjedou na rozbouřené
moře. O několik hodin později dochází k nehodě a jeden z nich zůstává odkázán na lékařské přístroje. Mezitím v Paříži čeká žena
na transplantaci orgánu, který jí přinese
druhou šanci na život. Provokující, napínavý a prozíravý snímek mistrně nahlíží do
srdcí a duší hlavních postav.
Režie: Katell Quillévéré
Hrají: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner,
Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool Shen,
Monia Chokri a další

ZKRÁTKA KRAŤAS

Vstupné 50 Kč

Animovaný povídkový film pro dospělé,
Česko, Slovensko, Ma arsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, 2017
Režie: Jan Saska, Marek Náprstek, Dávid
Štumpf, Natalia Krawczuk, Mitja Manček,
Daria Kopiec, Milán Kopasz, Andrea Guizar,
Jelena Oroz, Nádja Andrasev, Attila Bertóti

26. 11. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 40 Kč



69 minut



Přístupno od 12 let

12. 11. neděle v 18.00 hodin

BÁBA Z LEDU
Komedie, ČR, 2017, české znění
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní
život, který se doposud točil výhradně kolem
jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch,
že každý z hrdinů má nějaké tajemství.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový,
Daniel Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Alena Mihulová
a další
Vstupné 55 Kč



106 minut



Přístupno od 12 let

15. 11. Klubová středa
v 18.00 hodin

NERUDA
Životopisné drama, Chile, Argentina, 2016,
české titulky
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla
k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda



104 minut



Dobrodružné fantasy, USA, 2017, české znění
V dalším pokračování fantastického dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských
duchů pod vedením strašlivého kapitána
Salazara.
Režie: Joachim Ronning, Espen Sandberg
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally, Golshifteh Farahani
a další


90 minut



Přístupno

29. 11. středa v 18.00 hodin

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný dobrodružný film pro děti,
USA, 2017, české znění
Čeká vás setkání se všemi známými hrdiny
z minulých dílů a také spoustu překvapení a
báječného dobrodružství.
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Vstupné 36 Kč



90 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
1. 11. 2017 středa v 9.00 hodin

Král a skřítek
Vstupné 10 Kč

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

LISTOPAD 2017
Připravujeme
prosincový koncert:
sobota 9. 12. 2017
v hudebním sálu od 19.00 hod.

adventní koncert
Březnických hudebních
večerů
Ludmila Juránková – klavír
Jan Pohořalý – trubka
Karolína Žmolíková – soprán
vstupné: 120 a 100 Kč
vstupenky možno zakoupit v předprodeji na zámku nebo na internetu:
http://npuvstupenky.colosseum.eu/
breznice/list
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
www.zamek-breznice.cz

Přístupno od 12 let

PIRÁTI Z KARIBIKU:
Salazarova pomsta

Vstupné 55 Kč

11/2017

KULTURA

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
4. 11. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
11. 11. Taneční kurz –
prodloužená
KD  14.00 hodin
11. 11. Koncert BHV
Reprezentační sál MěÚ
 19.00 hodin
16. 11. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
18. 11. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
19. 11. Soutěž v kondiční
kulturistice
KD  14.00 hodin
25. 11. Věneček – závěrečný
ples tanečního kurzu
KD  19.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 12/2017 vyjde 30. 11. 2017 –
uzávěrka čísla je 20. 11. 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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