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Advent je časem klidu,
pohody a očekávání krásných Vánoc.
Přestože tato doba tomu příliš nepřeje,
určitě je jen na nás, zda se pokusíme
alespoň na chvíli zastavit a trávit čas s rodinou, blízkými.
Dovolte mi, abych Vám popřál, aby se to povedlo právě Vám.
Petr Procházka, starosta
Foto František Slaník

Vážení spoluobčané,
čas Vánoc se přiblížil mílovými kroky, a tak mi dovolte,
abych u této příležitosti pár větami zhodnotil pomalu
odcházející rok 2017. Již vloni započaté práce na přivaděči a úpravně vody byly dokončeny v termínu, stále
však ještě probíhá výstavba sběrné jímky a následného
vystrojení, včetně nového vystrojení vrtů v prameništi
Martinice. Termín do konce roku je reálný, následně
bude probíhat zkušební provoz. Tyto další fáze výstavby
se obejdou bez odstávky dodávky pitné vody, tudíž neohrozí ani čas předvánočních příprav a úklidů. Jak jsem
již informoval, neustále trvá trend klesající spotřeby
vody domácností, a to technicky úspornými opatřeními
i v důsledku dalších soukromých „průzkumných“ vrtů.
Pro udržení stejné ceny vodného a stočného se tedy
musí snižovat také režijní náklady, což se nám investicemi do infrastruktury daří. Přesto se zastupitelé rozhodli
na svém listopadovém zasedání zvýšit cenu vodného
o 2,74 % tj. 47,85 Kč, a cenu stočného o 2,64 % tj. 35,53 Kč
včetně DPH. Veškerý zisk bude investován zpět do dalšího rozvoje infrastruktury.

V listopadu byla také úspěšně dokončena kompletní
oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v ulici
Ludvíka Kuby a také finální úprava povrchu okolí kulturního domu. Proběhla také oprava v pořadí druhé
kapličky na Svatou Horu, výměna střešní krytiny na
pivovaru, kde je město partnerem pro získanou dotaci.
Výstavba cyklostezky, napojení na skatepark a stadion
je připravena jak projektově, tak i finančně a pokud nám
to počasí dovolí, proběhne ještě v tomto roce. O dalších
investicích jsem Vás informoval průběžně a z tohoto pohledu hodnotím uplynulý rok jako dobrý. Akční plán
pro rok 2018 je připraven a jeho aktuální verze bude
přijata po schválení rozpočtu města.
Přeji Vám všem svým jménem, jménem rady, zastupitelů a jménem Městského úřadu v Březnici, hezké vánoční
svátky, dobrou mysl, správné vykročení do nového roku,
a především pevné zdraví.
Na Nový rok 2018 Vás zvu na Stráž, kde se již tradičně odpoledne setkáváme ve 14 hodin.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
12. 9. 2017 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Návrh plánu investic, vytvořený na základě odstavce 6. bod
6.3. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Březnice společností Vodovody
a kanalizace Beroun a.s.
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Práce nad rámec smlouvy o dílo na akci „Úprava a vydláždění okolí KD Březnice“ firmě KAMONO - GRANIT s.r.o., Praha v hodnotě 468.028 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města
ukládá FO zařadit částku do rozpočtu města Březnice.
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Zadat realizaci akce „Březnice – Náměstí 16, výměna oken“
firmě TRUHLÁŘSTVÍ Petr Kaiser s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem za cenu 492.860 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy.
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2215/7 - ostatní plocha
o výměře 653 m2 v k.ú. a obci Březnice, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, Praha, s právem hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Praha na město Březnice. Tento pozemek vznikl
geometrickým plánem č. 1425-102/2017 vyhotovený Š. V.
a ověřený Ing. M. K. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2243/6 - ostatní plocha o výměře 459 m2 a p.p.č. 2243/7 - ostatní plocha o výměře 249 m2
oba v k.ú. a obci Březnice, který je ve vlastnictví města Březnice, na Středočeský kraj, Praha, s právem hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Praha. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

MěÚ Březnice – úřední hodiny (vánoční svátky)
22. 12. 2017 jen podatelna
27. 12. 2017 pokladna

8.00
8.00
12.00
ostatní
8.00
12.00
28. 12. 2017 jen podatelna 8.00
29. 12. 2017 jen podatelna 8.00

–
–
–
–
–
–
–

12.00
11.00
15.00
11.00
17.00
12.00
12.00 hodin

Krásné a příjemné prožití svátků vánočních
a šastný nový rok 2018
přeje kolektiv Pečovatelské služby.

Životní výročí slaví:
80 let – Silvestr Kříž, Březnice 132
75 let – Miroslav Blovský, Březnice 747
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

konaného dne 10. 10. 2017

6. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny
pozemků p.č. 382/2, ostatní plocha, o výměře 13 m2 ve vlastnictví manželů K. za pozemek města Březnice p.č. 384/6,
ostatní plocha, o výměře 18 m2. Tyto pozemky byly vytvořeny
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků vyhotoveným
Š. V., číslo 208-22/2017, ověřeným Ing. M. K., úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dne 16. 3. 2017 č. 38/2017
a odsouhlaseným KÚ pro Středočeský kraj, Katastr. pracoviště Příbram dne 28. 3. 2017, č. 34/2017, oba v k.ú. Přední
Poříčí a obci Březnice. Finanční dorovnání doplatí manželé
K. ve výši 100 Kč/m2, tj. 5 m2 x 100 Kč celkem 500 Kč.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 1057/6, orná půda, o výměře 1.395 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku parc. č. 1425/1,
v k.ú. a obci Březnice, a to označeného jako parcela p.č. 1425/20,
orná půda o výměře 1.134 m 2 na geometrickém plánu
č. 1431-122/2017, který vyhotovila Š. V. a ověřila Ing. M. K.,
dosud nezapsaného v evidenci katastru nemovitostí J. a M. H.,
Březnice za kupní cenu 713.950 Kč včetně DPH. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Březnice od
21. 8. 2017 do 6. 9. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitého majetku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1516/85
v k. ú. a obci Březnice o výměře cca 280 m2.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r. Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
starosta města
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

Dne 5. prosince 2017 tomu bude rok,
co nás navždy opustil pan Jiří Žid.
Vzpomíná manželka s rodinou

Dne 24. prosince tomu bude 13 let, co nás
opustil pan Jaroslav Schořovský.
Vzpomínají manželka Iva
a synové Jára a Martin

Dne 27. prosince uplyne první smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek
Jaroslav Hudeček, rodák z Hlubyně.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera Tereza
a syn Jakub.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

12/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

3

Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Březnice
(dále jen „Pravidla“)
Preambule
Město Březnice považuje za důležitou činnost nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), které sdružují
jeho obyvatele a které v Březnici prokazatelně a pozitivně působí. Živoucí občanská společnost je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život ve městě a rozvoj všeobecné pospolitosti a společenské soudržnosti. Město Březnice (dále jen „Poskytovatel“) si též uvědomuje svoji roli mikroregionálního centra, jehož rozvinutá sí NNO
nabízí možnosti aktivního trávení volného času i obyvatelům okolních obcí, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu života
na venkově. Z těchto důvodů chce v rámci svých možností a na základě stanovených pravidel finančně podporovat
jejich činnost.

Čl. I
Definice pojmů
1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely těchto Pravidel
význam uvedený v tomto ustanovení:
Člen – fyzická osoba s trvalým pobytem či s trvalým
bydlištěm v obci ve správním území obce s pověřeným obecním úřadem Březnice (obce Březnice,
Chrást, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožany, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice), která splňuje některou z těchto charakteristik:
a) fyzická osoba, která je členem Žadatele a/nebo Příjemce podle jeho platných stanov;
b) fyzická osoba, která nenaplňuje charakteristiku člena
Žadatele a/nebo Příjemce ve smyslu bodu a), ale k vykonávání činnosti v rámci aktivit Žadatele a/nebo Příjemce je povinna provést u něho určitým způsobem
registraci;
c) fyzická osoba, která nenaplňuje charakteristiku člena
Žadatele a/nebo Příjemce ve smyslu bodu a), ale je za
jeho Člena považována ze svého přiznaného statusu;
d) fyzická osoba, která je jakýmkoli ze způsobů uvedených v bodech a) - c) organizována u Žadatele a/nebo
Příjemce se sídlem mimo území města Březnice, který
prokazatelně vyvíjí aktivity na území města Březnice.
Za Člena Žadatele a/nebo Příjemce se nepovažuje taková
fyzická osoba, která je Členem právnické osoby, jež je
členem Žadatele a/nebo Příjemce.
Nahrazená pravidla – Pravidla pro poskytování individuálních dotací společenským organizacím z rozpočtu
Města Březnice, která byla schválena zastupitelstvem
Poskytovatele dne 13. 12. 2016 usnesením č. 161213/4.
Nezpůsobilé výdaje – výdaje, které nemohou být hrazeny z Podpory poskytované ve formě Dotace, protože
nevyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění:
a) odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
b) ostatní osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce;
c) výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním
jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
d) odměny členů statutárních či kontrolních orgánů Příjemce;
e) odstupné, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění;

f) výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování účastníků akce konané v přímé souvislosti
s činností Příjemce;
g) účetně nedoložitelné výdaje.
Podpora – finanční prostředky poskytované z rozpočtu
Poskytovatele podle těchto Pravidel.
Příjemce – právnická osoba, které byla poskytnuta
Podpora podle těchto Pravidel.
Závěrečná zpráva – dokument zpracovaný příjemcem
Podpory ve formě Dotace, který poskytuje Poskytovateli
základní informace o jeho činnosti a hospodaření v roce
poskytnutí Podpory a obsahuje všechny náležitosti
a dokumenty sloužící k vyúčtování Podpory.
Žadatel – právnická osoba, která požádala Poskytovatele o poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel a která
má statistickou právní formu:
• spolek;
• pobočný spolek;
• nadace;
• nadační fond;
• obecně prospěšná společnost;
• ústav;
• církevní organizace a náboženská společnost.
Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že podle těchto Pravidel nelze poskytnout jakoukoli formu finanční podpory fyzickým osobám či právnickým osobám
s jinou statistickou právní formou, než je uvedeno výše.

Čl. II
Základní informace o Podpoře
1. Podpora je poskytována výhradně na pokrytí části
provozních výdajů spojených s veřejně prospěšnou činností Žadatele. Podporu lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě o poskytnutí Podpory a v kalendářním
roce, ve kterém byla Příjemci poskytnuta.
2. Podpora dosahující maximální výše 10.000 Kč se poskytuje výhradně ve formě daru podle příslušných
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Pro vyloučení veškerých pochybností
se stanoví, že tento limit platí též pro roční úhrn finančních prostředků poskytnutých Příjemci ve formě daru
z rozpočtu Poskytovatele. Podpora přesahující tento limit bude poskytována ve formě Dotace podle následujícího odstavce.
3. Podpora přesahující částku 10.000 Kč se poskytuje
výhradně ve formě individuální dotace (dále jen „Dotace“)
(pokračování na str. 4)
1

V částech obce Březnice: Bor, Březnice, Dobrá Voda, Martinice,
Přední Poříčí a Zadní Poříčí

4

BŘEZNICKÉ NOVINY

(dokončení ze str. 5)

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění.
4. Minimální výše Podpory poskytované podle těchto
Pravidel činí 2.000 Kč.
5. Podpora se poskytuje výhradně bezhotovostním převodem na účet Žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí
Podpory. Hotovostní výplata Podpory nebude umožněna.
6. Na poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel není právní
nárok.
Čl. III
Podmínky pro poskytování Podpory
1. Podporu podle těchto Pravidel lze poskytnout pouze
Žadateli, který splňuje současně všechna následující kritéria přijatelnosti:
a) Žadatel musí mít statistickou právní formu uvedenou
v definici pojmu Žadatel;
b) Žadatel musí vykonávat nejméně roční prokazatelnou
činnost na území města Březnice;
c) sídlo Žadatele musí být na území města Březnice; systémová výjimka je poskytována pouze Žadatelům se
sídlem mimo území města Březnice, kteří splňují kritérium uvedené v čl. I, odst. 1, písm. d) těchto Pravidel;
d) Žadatel, ani fyzické osoby, které vykonávají funkci
statutárního orgánu Žadatele, případně které jsou členy jeho statutárního orgánu, nesmějí mít vůči Poskytovateli žádné dluhy po lhůtě splatnosti;
e) Žadatel musí splnit veškeré podmínky smlouvy o poskytnutí Podpory, pokud mu byla poskytnuta Podpora
podle těchto Pravidel, případně podle Nahrazených
pravidel;
f) Žadatel nesmí být spolkem založeným za účelem sdružení vlastníků či nájemců bytových jednotek;
g) je-li Žadatel zapsán ve veřejném rejstříku, musí být ve
vztahu k němu ve sbírce listin vedené veřejným rejstříkem k dispozici minimálně výpis z veřejného rejstříku s uvedením osob oprávněných k jednání za Žadatele a platné stanovy.
2. Podporu lze poskytnout pouze na základě jednotné
žádosti, která je k disposici:
a) v listinné podobě na podatelně a na finančním odboru
Městského úřadu Březnice, Blatenská 53, 262 72
Březnice;
b) v elektronické podobě na internetových stránkách Poskytovatele.
Jednotná žádost o poskytnutí Podpory je přílohou č. 1
k těmto Pravidlům.
3. Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí Podpory v jednom kalendářním roce. Toto
ustanovení se neuplatní v případě, že Poskytovatel stanoví lhůtu pro podávání žádostí o poskytnutí Podpory
na další kalendářní rok tak, že tato lhůta uplyne v kalendářním roce, v němž bude Podpora poskytována.
4. Žádost musí být v termínu stanoveném Poskytovatelem:
a) podána na podatelnu Městského úřadu Březnice, Blatenská 53, 262 72 Březnice;
b) doručena poštou na adresu: Město Březnice, finanční
odbor, Blatenská 53, 262 72 Březnice;
c) doručena Poskytovateli Podpory prostřednictvím jeho
datové schránky ID: javbfb5.
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5. Lhůta pro podání žádosti je obvykle od 1. 8. do
31. 10. roku předcházejícího roku, na který je Podpora
požadována. Informace o příjmu žádostí bude zveřejněna v Březnických novinách a bude vyvěšena na webu
Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn tuto lhůtu změnit, o případné změně bude informovat způsobem uvedeným v tomto odstavci.
6. Žádost o poskytnutí Podpory, informace o výši poskytnuté Podpory a smlouvy o jejím poskytnutí mohou být
Poskytovatelem zveřejněny obvyklým způsobem.

Čl. IV
Administrace Podpory
1. Administraci Podpory provádí finanční odbor Městského úřadu Březnice, který:
a) zkontroluje doručené žádosti z hlediska jejich úplnosti a přijatelnosti podle těchto Pravidel a vyřadí případné nepřijatelné žádosti; oznámení o vyřazení žádosti je Žadateli odesláno do 5 kalendářních dnů
od rozhodnutí o vyřazení žádosti;
b) zkontroluje úplnost přijatelných žádostí a v případě,
že žádost obsahuje odstranitelné formální nedostatky
a/nebo neobsahuje všechny povinné přílohy, vyzve Žadatele k opravě či doplnění žádosti ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy;
c) zpracuje podklady pro projednání přijatelných žádostí
v orgánech Poskytovatele Podpory.
2. Přijatelné žádosti posuzují orgány Poskytovatele Podpory. Tyto žádosti jsou posuzovány zejména podle těchto
kritérií:
a) potřebnost a význam podporované činnosti Žadatele;
b) naléhavost potřeby Podpory pro činnost Žadatele;
c) délka prokazatelné činnosti Žadatele;
d) schopnost Žadatele efektivně využívat vícezdrojové financování;
e) výsledky hospodaření Žadatele;
f) přínos činnosti Žadatele pro Poskytovatele.
3. O poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel rozhoduje rada Poskytovatele, popřípadě zastupitelstvo Poskytovatele, v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Rozhodujícím
kritériem pro určení příslušného orgánu je částka,
o kterou Žadatel žádá.
4. Rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele je rozhodnutím kolektivního orgánu, tudíž není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše schválené
Podpory nebo o zamítnutí žádosti o poskytnutí Podpory.
5. Rozhodnutí o neposkytnutí Podpory je Žadateli odesláno do 15 kalendářních dnů od rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele.
6. Žadatelé, kterým bylo poskytnutí Podpory schváleno,
budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory do 2 měsíců od rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele. Na poskytnutí schválené Podpory ztrácejí nárok Žadatelé, kteří:
a) po podání žádosti o poskytnutí Podpory přestali splňovat některé z kritérií přijatelnosti stanovených těmito Pravidly;
b) neuzavřeli smlouvu o poskytnutí Podpory do dvou
měsíců od doručení výzvy k uzavření smlouvy.
(pokračování na str. 5)
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(dokončení ze str. 4)

Čl. V
Povinnosti Příjemce
1. Příjemce Podpory poskytované ve formě Daru
je povinen dodržovat pravidla publicity stanovená těmito Pravidly.
2. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace
je povinen použít poskytnuté finanční prostředky pouze
v souladu se smlouvou o jejím poskytnutí.
3. Nevyčerpanou část poskytnuté Podpory poskytované
ve formě Dotace je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli ve lhůtě a způsobem stanoveným Poskytovatelem
ve smlouvě o jejím poskytnutí.
4. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace
je povinen předložit Závěrečnou zprávu, která bude
obsahovat zejména:
a) zprávu o činnosti Příjemce v roce poskytnutí Podpory;
b) vyúčtování Podpory způsobem uvedeným v čl. V, odst.
5 těchto Pravidel;
c) účetní výkazy (rozvaha a výsledovka), případně výpisy z jiné evidence příjmů a výdajů k 31. 12. roku,
v němž byla Podpora poskytnuta;
d) informace prokazující dodržení pravidel publicity podle těchto Pravidel.
5. Podpora poskytovaná ve formě Dotace bude vyúčtována ve formě seznamu účetních dokladů, kterými je Příjemce schopen doložit účelovost využití takto vyúčtované části Podpory. Seznam účetních dokladů je povinnou
přílohou Závěrečné zprávy a jeho závazný vzor je přílohou č. 2 k těmto Pravidlům.
6. Lhůta pro předložení Závěrečné zprávy začíná 1. 1.
a končí 31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla
Podpora poskytnuta. Příjemci, kteří Závěrečnou zprávu
nedodají ve lhůtě stanovené těmito Pravidly, budou Poskytovatelem k jejímu předložení vyzváni v dodatečné
lhůtě uvedené ve výzvě.
7. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace je povinen ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy
doplnit chybějící informace či doklady v případě, že Závěrečná zpráva bude Poskytovatelem shledána neúplnou.
8. Použití Podpory poskytované ve formě Dotace podléhá kontrole příslušných orgánů Poskytovatele. Příjemce
Podpory poskytnuté ve formě Dotace je povinen umožnit
pověřeným osobám Poskytovatele provádění kontroly,
zejména pak kontroly vyúčtování využití Podpory, je-li
požadována, kontroly účetní evidence Příjemce (včetně
kontroly originálů účetních dokladů uvedených v seznamu účetních dokladů v Závěrečné zprávě) a kontroly
evidence Členů Příjemce.
9. Příjemce Podpory je povinen přiměřeným způsobem
dodržovat pravidla publicity stanovená těmito Pravidly
takto:
a) na plakátech, v tiskových materiálech určených Členům Příjemce a široké veřejnosti, na webových stránkách Příjemce apod. bude uváděn text „Činnost zde
uvést název Příjemce finančně podporuje město Březnice“;
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b) Příjemce zajistí zveřejnění poděkování v Březnických
novinách (formát min. 1/4 tiskové strany) nejpozději
do 31. 12., ve kterém byla Podpora poskytnuta; poděkování bude zveřejněno bezúplatně.
Příjemce, který nemůže splnit požadavky na publicitu podle čl. V, odst. 9, písm. a) těchto Pravidel, protože zejména nemá webové stránky, nepořádá akce pro širokou
veřejnost apod., naplní pravidla publicity pouze podle
čl. V, odst. 9, písm. b).

Čl. VI
Sankce
1. Pokud bude kontrolou provedenou příslušnými orgány
Poskytovatele zjištěno, že Podpora poskytnutá ve formě
Dotace nebo její část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě o jejím poskytnutí, má Poskytovatel
právo od smlouvy odstoupit a žádat Příjemce o vrácení
poskytnutých finančních prostředků ve výši neoprávněně
použité částky do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny
Poskytovateli ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení. Odvod neoprávněně použité částky a případný úrok z prodlení je Příjemce povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele
č. 521695389/0800, přičemž jako variabilní symbol pro
identifikaci platby uvede své IČO.
2. Pokud Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace
nepředloží řádně a včas Závěrečnou zprávu, je povinen
do 15 dnů od doručení výzvy odvést na účet Poskytovatele č. 521695389/0800 úrok z prodlení ve výši 0,1% denně
z výše Dotace, přičemž jako variabilní symbol pro identifikaci platby uvede své IČO.
3. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí
Podpory ve formě Dotace a v Závěrečné zprávě se posuzuje jako neoprávněné čerpání Dotace se všemi z toho
plynoucími důsledky.
Čl. VII
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Období pro předkládání žádostí o poskytnutí Podpory
na rok 2018 se stanoví od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
2. Ustanovení čl. III, odst. 1, písm. g) těchto Pravidel
nabývá účinnosti od 30. 6. 2018.
3. Tato Pravidla se přiměřeně použijí i pro poskytování
Podpory na základě žádostí o její poskytnutí podaných
mimo období přijímání žádostí oznámené podle těch to
Pravidel a pro poskytování podpory osobám, které nemají právní formu Žadatele stanovenou v čl. I těchto
Pravidel.
4. Na vyúčtování a kontrolu dotací poskytnutých Poskytovatelem podle Nahrazených pravidel v roce 2017 se
uplatní ustanovení Nahrazených pravidel, přičemž lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování dotací a zprávy o průběhu akce či projektu se stanoví do 31. 3. 2018.
Tato změna Nahrazených pravidel bude příjemcům dotace písemně oznámena bezprostředně po schválení těchto
Pravidel.
5. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo Poskytovatele
dne 14. 11. 2017 usnesením č. 171114/2.
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Příloha č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí Podpory

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY na rok 2 0 . .
Základní informace o Žadateli
Název Žadatele
Právní forma
IČO
Sídlo
Bankovní spojení
ID datové schránky
Jména a funkce osob oprávněných jednat
za Žadatele

Jméno kontaktní osoby
Vyplní pouze Žadatel, u kterého je kontaktní osobou
jiná osoba, než osoba oprávněná k jednání za Žadatele.
Telefon

E-mail

Webové stránky

Odůvodnění žádosti
Uvete důvody, ze kterých žádáte o poskytnutí Podpory. Odůvodnění žádosti lze uvést i v povinné příloze
k žádosti o poskytnutí Podpory (Plán činnosti Žadatele v roce, na který je žádána Podpora).
Žadatel tedy zde uvede např. „viz příloha č. … žádosti“.

Účel, na který bude Podpora použita
Účelem může být financování činnosti Žadatele, nebo financování konkrétní akce či projektu. Účel lze popsat
i v povinné příloze k žádosti o poskytnutí Podpory (Plán činnosti Žadatele v roce, na který je žádána Podpora).
Žadatel tedy zde uvede např. „viz příloha č. … žádosti“.

Požadovaná Podpora
Žadatel, který žádá o poskytnutí Podpory ve formě daru,
může žádat maximálně o 10.000,- Kč.
Doba, ve které má být dosaženo účelu
Je-li žádáno o poskytnutí Podpory na financování činnosti
Žadatele nebo není-li Žadateli známo přesné datum konání
konkrétní akce, uvede se 31. 12. kalendářního roku,
ve kterém má být Podpora poskytnuta.
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Informace o počtu Členů a o vedení jejich evidence
Vyplní pouze Žadatel, který má Členy podle čl. I, odst. 1 Pravidel.
Počet Členů mladších 18 let

Počet Členů starších 18 let

Celkový počet Členů

Komentář k údajům o počtu Členů
Kromě komentáře k uvedeným údajům též uvete, zda vedete evidenci členů ve smyslu § 236, odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud ne, uvete komentář k tomu, na základě čeho vykazuje určité fyzické
osoby jako své členy.

Čestná prohlášení a souhlasy Žadatele
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Čestně prohlašuji, že naplňujeme kritéria bezdlužnosti vůči městu Březnice stanovená Pravidly pro poskytování
podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice.
Čestné prohlášení o dodržení pravidel publicity
Vyberte některou z uvedených možností. Vyplní pouze Žadatel, kterému byla poskytnuta Podpora podle Pravidel
pro poskytování podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice.

Čestně prohlašuji, že z naší strany byla dodržena pravidla publicity stanovená Pravidly pro poskytování
podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice a to tímto způsobem:

❑

doloženo fotodokumentací, která je přílohou žádosti

❑

doloženo tiskovými materiály, které jsou přílohou této žádosti

❑

umístěn banner na našich webových stránkách

❑

zveřejněno poděkování v Březnických novinách

Číslo Březnických novin

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v žádosti
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Souhlas se zveřejněním
Souhlasím se zveřejněním informací v rozsahu stanoveném Pravidly pro poskytování podpory nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice.

V .............................................................

Dne .............................................................

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat
za Žadatele, případně razítko
Povinné přílohy:
1. Popis Žadatele a jeho činnosti (předkládá pouze Žadatel, který žádá o poskytnutí Podpory poprvé).
2. Stanovy a výpis z veřejného rejstříku (nepředkládá Žadatel, který není zapsán ve veřejném rejstříku a který není povinen
řídit se při své činnosti stanovami).
3. Identifikace osob, v nichž má Žadatel přímý podíl, včetně informace o výši podílu (předkládá pouze Žadatel, který
má podíly v obchodních korporacích – s.r.o., a.s. apod.).
4. Plán činnosti Žadatele v roce, na který je žádána Podpora (popis činností a aktivit, které Žadatel předpokládá financovat z Podpory).
5. Plná moc v případě zastoupení (předkládá pouze Žadatel, jehož žádost je podepsána osobou zmocněnou k podpisu osobou
oprávněnou jednat za Žadatele).
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Příloha č. 2 – Vzor seznamu účetních dokladů

SEZNAM ÚČETNÍCH DOKLADŮ
Číslo
dokladu

Datum vystavení
dokladu

Výstavce dokladu

Předmět plnění

Částka v Kč

Celkem

V .............................................................

Dne .............................................................

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat
za Příjemce, případně razítko
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Stádo divokých prasat vyběhlo z lesa přímo do jízdní dráhy
osobnímu vozidlu, které jelo dne 16. října v nočních hodinách
od obce Hvož any na Voltuš. Řidič již nestihl zabrzdit a do jednoho zvířete narazil, to po střetu zůstalo na místě usmrcené.
Ve snaze vyhnout se dalším kusům lesní zvěře strhl motorista
řízení a zachytil levým předním kolem o vzrostlý strom. Následně se automobil převrátil na bok. Ke zranění osob nedošlo.
Způsobená škoda byla stanovena na 81 tisíc korun.
Přes zákaz řízení a pod vlivem alkoholu usedla za volant
30letá žena. Dne 18. října navečer ji policisté zastavili v jedné
obci na Březnicku. Na displeji přístroje se při dechové zkoušce
objevila hodnota 1,59 promile alkoholu. Nyní se řidička bude
zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Dne 21. října v ranních hodinách došlo v obci Bor k havárii vozu
značky Škoda. Devětadvacetiletý šofér po projetí mírné zatáčky vyjel vpravo na přilehlou účelovou komunikaci a poté narazil do betonového sloupku zábradlí. Následně auto sjelo do vodní nádrže, kde se až po střechu potopilo. Hmotná škoda byla
odhadnuta na 160 tisíc korun.
V obci Hvož any se stala dne 5. listopadu ráno dopravní nehoda. Motorista za jízdy prý usnul a vyjel vpravo mimo vozovku,
kde narazil do oplocení domu. Nikdo nebyl zraněn. Vzniklá
škoda činí 80 tisíc korun.
Vážná dopravní nehoda se odehrála dne 7. listopadu krátce po
poledni v katastru obce Koupě. Čtyřiapadesátiletý řidič na rovném úseku vyjel vlevo mimo komunikaci, kde bokem nákladního
vozidla značky VW Caddy havaroval do vzrostlého stromu.
Muže museli vyprostit z automobilu hasiči speciální technikou
a následně ho letecká záchranná služba přepravila do nemocnice.
V době od 4. do 7. listopadu poničil zatím nezjištěný vandal
výlohu u prodejny potravin na náměstí v Březnici. Způsobená
škoda byla stanovena na 7,5 tisíce korun. Pachatel se svým jednáním dopustil přečinu poškození cizí věci.
Sedmačtyřicetiletá žena havarovala dne 8. listopadu v odpoledních hodinách v obci Tochovice. Při jízdě dostatečně nesledovala situaci v provozu. Údajně se ohlédla na děti pohybující se
u silnice a následně narazila do auta přes sebou, které při odbočování vlevo bylo nuceno zastavit. Škoda činila 90 tisíc korun.
Třiatřicetiletý motorista čelně narazil dne 9. listopadu navečer
do stromu. Nehoda se odehrála mezi obcemi Březnice a Hudčice. Řidič dostal při průjezdu zatáčkou s vozem značky Škoda
Octavia smyk. Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda se vyšplhala na 150 tisíc korun.
Neznámý pachatel poničil dne 11. listopadu po druhé hodině
ranní vlak, který byl odstavený na nádraží v Březnici. Posprejoval několik vagonů a způsobil tím škodu ve výši 16 tisíc korun.
Věc šetří policisté z obvodního oddělení pro přečin poškození
cizí věci, za což stanovuje trestní zákoník až jeden rok pobytu
za mřížemi.

Do garáže v Březnici se vloupal dosud nezjištěný zloděj během
noci z 9. na 10. listopadu. Ukradl zde čtyři letní a dvě zimní
pneumatiky. Majiteli objektu vznikla škoda, která byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
Ke střetu autobusu a traktoru došlo dne 14. listopadu u obce
Hořejany. Traktor s přípojným pluhem na orbu se při míjení
bočně srazil s protijedoucím autobusem. V hromadném dopravní prostředku v tu dobu seděl jeden cestující, neutrpěl žádné
zranění. Způsobená škoda je ve výši 51 tisíc korun.

Vykrádání chat a chalup
Nastává doba chladnějšího počasí a s tím souvisí menší návštěvnost rekreačních chat a chalup. Majitelé do nich jezdí
v zimním období zřídka, této skutečnosti pak využívají zloději.
Vybírají si především odlehlé a špatně zabezpečené objekty.
Jejich pozornost upoutají i chaty, ke kterým se dá dobře zajet
autem, aby se s lupem tolik nenadřeli.
Pachatelé většinou vypáčí dveře či okna, nebo je rozbíjejí. Jsou
schopni také najít uschované klíče nebo si všimnout nedovřených oken. Kradou a odnáší vše, na co přijdou, většinou různé
nářadí, jídlo, pití, jízdní kola, elektroniku apod.
V silách policie určitě není chránit každé obydlí, i když provádíme namátkové kontroly v rekreačních oblastech. Je vhodné
ale připomenout, že každý sám může přispět k tomu, aby svůj
majetek lépe zabezpečil, např. používáním bezpečnostních
zámků, zodolněných dveří, mříží, uzamykatelných okenic
a bezpečnostních skel. Jde o prostředky, které ztěžují vniknutí
do objektu. Pro vyšší standard ochrany je možno využít elektronické zabezpečení, např. lokální signalizace, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásič.
Pro případ vloupání je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektrických přístrojů.
Cennější věci rozhodně nechce nechávat přes zimu v těchto
obydlích. Důležité je všímat si i pohybu podezřelých osob a vozidel, takovou věc případně nahlásit na bezplatnou linku 158.

Živil se prodejem drog
Kriminalisté obvinili dne 14. listopadu 21letého mladíka z distribuce drog. Od listopadu loňského roku do současné doby prodával zejména na Březnicku a v Příbrami pervitin. Za uvedenou dobu prodal nejméně 55 g metamfetaminu pěti lidem.
Obchod s tzv. tvrdou drogou pro něj byl zdrojem příjmu. K činu
se nakonec doznal.
Následující den po sdělení obvinění ho na Dobříšsku při silniční kontrole zastavila policejní hlídka. Jak se ukázalo, řídil pod
vlivem pervitinu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
Za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy mu navíc hrozí jeden rok až
pět let pobytu ve vězení.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

KALENDÁŘ MĚSTA BŘEZNICE
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 některá místa, která se v průběhu
doby změnila k nepoznání. Doufáme, že se vám kalendář bude líbit a jeho vydáním potěšíme všechny, kteří si
tyto „zašlé časy“ rádi připomenou. Kalendář si můžete zakoupit v Infocentru.
Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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.
Dne 10. října 2017 se konala v kulturním domě v Březnici výroční členská schůze MO STP Březnice. Místa
u stolů byla plně obsazena, a tak si někteří členové, kteří přišli
jako poslední, neměli kam sednout. Členská základna se nám
stále rozrůstá a musíme řešit kam všechny naše členy příště
posadíme! Členskou schůzi zahájila, řídila a ukončila paní Štefanová. V kulturním programu vystoupily děti 2. MŠ a žáci ZUŠ
Březnice. Vystoupení se nám moc líbilo. Děkujeme. Předsedkyně paní Forejtová ve své zprávě zhodnotila činnost MO STP
Březnice v roce 2017 a seznámila přítomné s rozpočtem na rok
2018. Kulturní referentka paní Feitová podala podrobnou
zprávu o kulturních akcích, konaných v roce 2017 a seznámila
přítomné s dalšími připravovanými akcemi. V diskusi vystoupili naši hosté: Markéta Balková, starostka obce Hvož any,
Magda Burianová, předsedkyně OO STP Příbram, Marie Fišerová, předsedkyně OV SNN Příbram, místostarosta města
Březnice pan Jiří Štěrba a paní Krištofovičová, předsedkyně
MO STP Rožmitál pod Třemšínem. Usnesení z členské schůze
bylo všemi přítomnými členy odhlasováno. Poděkování patří
též pivovaru Herold a lékárně Březnice za sponzorské dary
do tomboly a studentům VOŠ a SOŠ Březnice, kteří roznesli
malé pohoštění. Děkujeme.

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 2. prosince 2017 (so) – jedeme na divadelní představení, komedii o 8 obrazech podle české pohádky od Jana Drdy
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert v Čechách. V KD ve Svušicích vystoupí opět divadelní spolek Prácheň. Odjezd: KOVO 16.00 hod., DD 16.05 hod., autobusové
nádraží Březnice 16.15 hod. Další trasa bude zvolena podle
bydliště nahlášených uchazečů. Cena: 100 Kč a 130 Kč.
Návrat: kolem 19.00 hodiny.
Dne 3. prosince 2017 (ne) – jedou zájemci na celodenní výlet do západočeského kraje na hrad Loket nad Ohří a dále navštívíme Vánoční dům v Doubí. Hrad Loket je prodchnut
historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si tu přijdou na
své. Druhou zastávkou v Karlových Varech si navodíme pravou
vánoční náladu návštěvou Vánočního domu na zámečku v městské části Doubí. Můžeme zde hledat inspiraci, zajít si na předvánoční nákupy, zavzpomínat si a nasát opravdovou vánoční
atmosféru. Odjezd: Mirovice (kopec) 6.15 hod., KOVO 6.30

hod., DD 6.35 hod., autobusové nádraží Březnice 6.40 hod.
Cena: včetně vstupů 420 Kč a 450 Kč. Návrat: kolem 19.00
hodiny.
Dne 9. prosince 2017 (so) – odjíždíme autobusem do Nového divadla v Plzni na derniéru muzikálu Kočky. Představení
začíná ve 14.00 hodin. Odjezd: Mirovice 11.30 hod., KOVO
11.45 hod., autobusové nádraží Březnice 12.00 hodin. Cena:
450 Kč a 480 Kč. Návrat: kolem 19.00 hodiny.
Dne 29. prosince 2017 (pá) – KD Tochovice, večer hezké
muziky k tanci a poslechu. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Vstup je pro členy i nečleny naší organizace. Odjezd: autobusové nádraží Březnice 17.45 hod., KOVO 17.50 hod., dále se
jede po trase Nestrašovice, Svojšice, Kletice a dalších přihlášených účastníků. Cena: asi 50 Kč, bude ještě upřesněna.
Návrat: kolem 22.00 až 22.30 hodiny, dle ukončení zábavného
večera v KD.
Touto poslední akcí zakončíme naší kulturní činnost v roce
2017 a těšíme se na nové kulturní zážitky v následujícím roce
2018.
Sledujte vitrínku, 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.

OZDRAVNÝ POBYT 2018
Kdo má ještě zájem o ozdravný pobyt v Hotelu MAS Sezimovo Ústí ve dnech 27. 6. – 3. 7. 2018 za 5.350 Kč, hlaste
se u paní Marie Konvicové na tel. 728 532 169. Cena zahrnuje:
6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, LCD televizí, telefonem a satelitem. Plná penze, autobusová doprava z Březnice do Sezimova Ústí a zpět, rekondiční wellness program – 10 procedur, doprovodný program,
půldenní výlet s prohlídkou města Tábor, denně zdarma vstup
do krytého vyhřívaného bazénu, služby delegáta.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Děkujeme městu Březnice, městu Mirovice a obecním
úřadům Horčápsko, Horosedly, Hudčice, Hvož any,
Počaply, Svojšice, Tušovice a Volenice za finanční příspěvky v roce 2017. Děkujeme také firmě Autodoprava
Baumruk za finanční podporu. Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku
2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Všem našim členům, ale i občanům města přejeme
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém
roce hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA STRÁŽ
SRAZ 1. LEDNA 2018
ve 14 hodin
na nejvyšším bodě
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Prosinec 2017
. . . nejen jednou větou. . .
12. - 31. 12. 1937 před 80 lety byla v Březnici v prostorách tělocvičny nových škol Výstava díla pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a pana presidenta Beneše. Kancelář presidenta republiky má bohatý materiál tiskový, fotografický, grafický i obrazový na dílo našich obou
presidentů od doby jejich počátků politické činnosti přes zahraniční odboj až po dny roku
1937. Po velkých městech tuto bohatou výstavu zapůjčila Kancelář díky Národohospodářskému sboru jihočeskému do Březnice. V rámci této výstavy byla 15. a 16. prosince konána biografická představení filmů o životě a bohatýrském pohřbu pana presidenta Osvoboditele. Upozorňujeme na tyto březnické podniky s radostí, ježto této akce dosáhla Březnice ještě před řadou větších měst. Zatím byla provedena jen v Českých Budějovicích a to
s netušeným úspěchem, o čemž svědčí i pochvalné zprávy novinářské.
14. 12.1997 před 20 lety zemřel Emil Frei, narodil se 14. 6. 1930 v Lysé nad Makytou na Slovensku,
ale rodiče byli Češi. Po absolvování reálného gymnázia začal studovat v Praze na pedagogické fakultě, kde se setkal se známým grafikem Cyrilem Boudou, malířem Martinem Salcmanem nebo hercem Zdeňkem Svěrákem. Po šesti semestrech však z fakulty odešel a postupně vystřídal řadu zaměstnání. Učil na základní škole, pracoval jako vojenský letecký
mechanik - konstruktér známých Migů. V Březnici na zámku žil od roku 1967 se svou
manželkou Jiřinou Fenclovou. Výtvarník Emil Frei maloval zpočátku olejomalby, později
se věnoval kresbě tuší, drobným perem a fixem.
18., 19. a 20. 12. 1932 před 85 lety konal se kurs pečení vánočních cukrovinek. Účastnic přihlášeno 32, což je
plný počet, takže kurs jistě dojde svého účelu. Všechněm přihlášeným účastnicím byly
včas zaslány informace. Jsme přesvědčeni, že kurs nepoškodí místní cukráře, z jejichž
strany projevil se proti jeho uspořádání odpor, jistě nepodstatný.
20. 12. 1907 před 110 lety byla v Březnici a okolí velká vichřice, která trvala tři dny, vysoko zavála
cesty, až tak, že byly nesjízdné týden.
26. 12. 1837 před 180 lety v městském divadle sehrána hra „Loupežníci na Chlumu“.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Janě Opletalové z Prahy za darování historických předmětů do sbírek Městského muzea a Galerie
Ludvíka Kuby v Březnici.
Alena Heverová, správce

Odbor kultur y města Březnice zve v rámci cyklu

PODZIM PRO TĚLO I DUŠ
DUŠII v Březnici

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

TĚLO A DUŠE Z POHLEDU
A N A LLYTICKÉ
YTICKÉ PSY
CHOLOGIE
PSYCHOLOGIE
PJÉR LLA
A ŠÉZ / vlastním jménem PPetr
etr Knotek
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 • P
očet míst je omezen
Počet
Vstupenk y v předprodeji v Infocentru, V K
oleji 1.
Koleji
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

3. 12. 2017 od 16 hodin – slavnostní zahájení Adventu
– v knihovně sedmým ročníkem vánoční výstavy
„O nejkrásnější adventní věnec“
3. 12. 2017 – 12. 12. 2017 – hlasování v sedmém ročníku vánoční soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“

Od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017
budou obě oddělení Městské knihovny
uzavřena.

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
4. 12. 2017 od 10 hodin v Kulturním domě – pohádka
podle knihy Kvak a Žbuňk – „Jak tráví Vánoce žáby“
– Pražské divadlo – pro 1. ročníky a rodiče s malými
dětmi

V Městské knihovně si mohli návštěvníci během měsíce
listopadu prohlédnout výstavu žáků školního parlamentu Základní školy Březnice a klientů Domova Březnice
„72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“.
Foto Městská knihovna

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Hedvika Fořtová a Klára Ptáčková

Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.
Městská knihovna
Březnice
ZUŠ Březnice – Eva Malinová, 4 roky
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UZÁVĚRKA lednového čísla BN
13. 12.

ZUŠ Březnice – Tereza Sinkulová, 12 let
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Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve na

VII. ročník vánoční soutěžní výstavy

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ
ADVENTNÍ VĚNEC“

Hlasovat můžete
od neděle 3. 12. 2017
do úterý 12. 12. 2017
Tvůrci adventních věnců s nejvíce hlasy budou odměněni!
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V dětské knihovně už byl Mikuláš
V dětském oddělení městské knihovny Březnice proběhlo Mikulášské nocování dětí z 2. a 3. tříd základní
školy.

No, nejsme úžasní???
Přijdou? Nepřijdou?

Už jsou tu!!!

Sluší nám to?

Děkujeme všem, kteří se
podíleli na této akci:
Veronice Kostínkové,
Kateřině Češkové, Veronice Poulové a Johaně
Vilikovské, Matějovi Koňasovi, Bětce Češkové,
Bětce Kačurové, Petrovi
Podlešákovi, Karolíně
Bláhové a Andree Tuháčkové. V neposlední
řadě paní Slavíkové za
darování
cukrovinek
a paní Petráňové za výbornou bábovku.
Za dětské oddělení
městské knihovny
Čerti, nečerti, už jsme všichni kamarádi!

Hedvika Fořtová
Klára Ptáčková
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Batátový salát
Ingredience: 4 - 5 menších batát, 1 větší červená cibule, 1 hrnek
hrášku, 285 g zakysané smetany, kvalitní šunka, 4 vejce natvrdo, sůl, pepř, lžička hořčice bez cukru. Na domácí majonézu:
1 větší žloutek, 1 a 1/2 lžičky š ávy z citronu, 1 lžička vinného octa,
1
/4 lžičky hořčice bez cukru, 1/2 lžičky soli, 3/4 hrnku olivového oleje
Postup: Batáty dáme ve slupce uvařit. Zatím si připravíme domácí majonézu a to tak, že do vyšší nádoby vložíme žloutek, citrónovou šávu, ocet, hořčici a sůl. Pomocí ručního šlehače směs
šleháme, dokud se nevytvoří světle žlutá hmota. První čtvrtku
hrnku oleje přidáváme po lžičkách – vždy jen pár kapek, vše
dobře prošleháme. Zbylý olej za neustálého šlehání opatrně přiléváme do směsi, dokud se nám nevytvoří tuhá majonéza. Hotovou majonézu necháme vychladnout v lednici. Uvařené batáty
oloupeme, nakrájíme na malé kostičky a vložíme do větší mísy.
Přidáme hrášek, najemno nakrájenou cibulku, šunku, na kostičky nakrájená vejce, zakysanou smetanu, domácí majonézu, sůl,
pepř a vše důkladně a opatrně promícháme. Necháme přes noc
uležet v lednici a podáváme s pořádným kusem ryby nebo masa.

Nekaramely
Ingredience: 1 hrnek kešu másla, 1 hrnek kokosového oleje,
1 lžíce mleté skořice, 2 lžíce mandlového mléka, vanilková esence, stévie podle chuti
Postup: Kokosový olej a kešu máslo zahřejeme na mírném plamenu tak, aby obě ingredience změkly a zvláčněly. Poté odstavíme, přidáme zbývající ingredience a vše důkladně promícháme.
Hmotu vlijeme do formy vyložené papírem na pečení (popř.
silikonové formy) a vložíme na 2 hodiny do lednice. Ztuhlou
karamelu poté opatrně rozkrájíme na menší kostky a podáváme.
Karamely je kvůli kokosovému oleji nutné skladovat v chladu!

Koko tyčinky
Ingredience : 1 hrnek strouhaného kokosu, vanilková esence,
1
/3 hrnku kokosového krému. Poleva: 4 lžíce kokosového oleje, 2
lžíce kakaového prášku, vanilková esence, stévie podle chuti
Postup: Ve středně velké míse smícháme kokos s kokosovým
krémem a vanilkovou esencí. Vzniklou směs poté vložíme na
menší prkénko vyložené papírem na pečení a vytvoříme z ní asi
10 cm dlouhou a 2 – 3 cm vysokou placku obdélníkového tvaru,
kterou poté vložíme na 2 hod do mrazáku. Čokoládovou polevu
připravíme tak, že v menším hrnci na mírném plamenu rozehřejeme kokosový olej, odstavíme z plamene, přidáme kakaový prášek, vanilkovou esenci, stévii podle chuti a směs důkladně promícháme. Vzniklou polevu necháme vychladnout na pokojovou teplotu. Mezitím zmrzlou placku z kokosové hmoty rozkrájíme
na jednotlivé tyčinky, které poté namáčíme v čokoládové polevě
(je důležité, aby tyčinky byly při namáčení stále zmrzlé). Poté tyčinky vložíme na 10 – 15 minut do lednice, aby čokoládová poleva
ztuhla a následně podáváme. Tyčinky skladujeme v lednici.

NeRaffaello
Ingredience: 350 g loupaných mandlí, 1/4 hrnku rozehřátého kokosového oleje, 200 ml kokosového krému, vanilková esence nebo
mletá vanilka, 2 lžíce sušeného kokosového mléka (lze použít i běžné
plnotučné sušené mléko), stévie podle chuti. Bílá čokoláda: 50 g
kakaového másla, 1 lžíce kokosového oleje, 1 a 1/2 lžíce sušeného
kokosového mléka (lze použít i běžné plnotučné sušené mléko), vanilková esence/mletá vanilka, stévie podle chuti mletý kokos na obalení
Postup : Odložíme stranou 20 mandlí, kterými budeme poté
koule plnit. Zbytek mandlí společně s kokosovým olejem, půlkou kokosového krému, vanilkou, stévií a sušeným mlékem vložíme do mixéru. Směs mixujeme do hladka a postupně přiléváme zbytek kokosového krému. Vzniklou směs přendáme do mísy
a vložíme na 30 minut do lednice. Poté z vychladlé hmoty tvoříme kuličky a do každé vložíme jednu mandli. Poté dáme kuličky
znovu na 1 hodinu do lednice. Zatím si rozehřejeme kakaové
máslo, společně s kokosovým olejem, vanilkou, sušeným mlékem
a stévií a vše dobře promícháme. Vzniklou bílou čokoládu necháme vychladnout, aby nebyla příliš tekutá. Kuličky v bílé čokoládě obalíme (rychle aby nezměkly) a poté ještě obalíme
v kokosu. Necháme alespoň hodinu ztuhnout v lednici.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Podbrdsko XXIV/2017 – obsahuje příspěvky mj. od Františka
Bártíka, Václava Větrovského, Arnošta Vošahlíka, Jana Dvořáka, Josefa Velfla a dalších
Vlková Lenka – Hovory k tobě – zajímavá publikace regionální autorky
Mertz Barbara – Tajemství chrámů, pyramid a hieroglyfů – Od slavných faraonů až po vykradače hrobů –
velkolepá egyptská civilizace po staletí probouzí zájem archeologů i laické veřejnosti; známá egyptoložka seznámí čtenáře
s egyptskou historií od počátků, kdy se první kočovníci usadili
v údolí Nilu…
Sheldon Sidney – Odvrácená strana půlnoci – napínavý
román ze současnosti
Hobbs Roger – Neviditelný – Sleduje, likviduje, zametá
stopy – umí dokonale zahladit stopy a odstranit problémy, tentokrát to je pár nedodělků za zpackané akce v kasinu, za pár
milionů babek v hotovosti
Peters Michael – Domácí lékař – praktický rádce, přehledné diagramy vám usnadní určení vaší diagnózy
Fröhling Ulla – Ukradený život – léta týrání a ponižování
v náboženské sektě – kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské sektě vlastní svět plný sadistického násilí a tento pekelný
domov, který svým ovečkám připravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnějšího světa
Howard Linda – Nebezpečně blízko – Bailey se vydá na dovolenou a při přeletu hor vysadí letadlu motor a pilotu Cameronovi se jen s potížemi podaří nouzově přistát…
Robertsová Nora – Krajina světla – napínavý dobrodružný
román
Haggard Henry R. – Doly krále Šalamouna – Elizabeth
se obrací na dobrodruha a lovce Allana, aby jí pomohl zachránit
otce, profesora oxfordské univerzity, kterého unesl africký
kmen…
Smith Wilbur – Diamantová cesta – důlní jihoafrické městečko je už takřka odříznuté od civilizace, omezený přístup
k němu umožňuje jen doposud nezničená železnice a vládní
úředníci se snaží z této oblasti dostat personál a příslušníky
rodin a současně mají na starosti trezor s vytěženými diamanty
Lowell Elizabeth – Smaragdová jeskyně – mladá hydrogeoložka Joy je pověřena provázet ambiciózního novináře Gabriela při prozkoumávání jeskyně opředené mýty…
Maxwell Robin – Tajný deník Anny Boleynové – Anna Boleynová byla královnou jen tisíc dní (její dcera Alžběta I. přes
čtyřicet let), vedla si tajný deník, který se o mnoho let později
dostal do rukou královně Alžbětě a až z jeho stránek se dozvěděla o své ostouzené matce pravdu…
Herriot James – Jediné štěknutí – ze života psích kamarádů Gypa a Swwepa
Essex Elizabeth – Tušení hříchu – historicko-milostný
román
Towle Samantha – Trable – Mia neměla nikdy lehký život
a když se konečně osamostatnila, myslela si, že všechno bude
jednodušší, ale nebylo; te prchá před člověkem, kterého už
nechce nikdy vidět…
Kessler Leo – Operace Glenn Miller – válečný román
Robertsová Nora – Půlnoční zátoka – právník Declan Fitzgerald musí odhalit tajemství polorozpadlého statku Mannet
Hall…
Ballantyne Lisa – Kdo je bez viny – kniha, která změní
vaše vnímání pravdy; na jedenáctiletého Sebastiana padne obvinění, že zavraždil osmiletého kamaráda a porota musí rozhodnout, zda je vinen či nevinen…
Robertsová Nora – Spojeni osudem – Layla umí číst
v mysli druhých a Fox se jí snaží přesvědčit, aby se tuto schopnost naučila používat…
Miller Raine – Třešinka – milostný román od autorky erotické série Aféra Blackstone
Připravila Kateřina Štěrbová
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ADVENT

NEDĚLE 3. prosince 2017
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
Vánoční vytrubování v podání žáků ZUŠ

17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo starosty města a pana faráře

Bývalá jezuitská kolej

15.00 hodin

Vánoční tržiště, občerstvení

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

15.30 hodin
Trio lesních rohů - Nádvoří bývalé jezuitské koleje

Infocentrum
15.00 hodin
Městská knihovna
16.00 hodin
Výstava adventních věnců

Budova ZUŠ

16.00 hodin

Tradiční jarmárek SRPŠ
Změna programu vyhrazena.
Město Březnice

12/2017

12/2017

KULTURA
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Zveme vás a vaše děti na

ČERTOVSKÉ HRÁTK Y
v Březnici
osince 2017
prosince
sobota 9. pr
Pravé peklo a nebe ve sklepech bývalé jezuitské koleje.
16.30 hodin čertovský průvod městem (vychází od radnice)
1 7.00 hodin zkrate si čas před vstupem do pekelného sklepení tvořivým
a zábavným programem na nádvoříbývalé 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
Objednávky do sklepení přijímáme z organizačních důvodů nejpozději do 6. 12. 2017.
Jednotlivé skupinky se rychle plní, tak neváhejte s přihlášením.

Čekání na vstup do sklepení si můžete zkrátit programem
na nádvoří:
•

POULIČNÍ DIVADLO – v několika vstupech: 17.15 hod., 18.00 hod., 18.45 hod.
Legenda o svatém Mikulášovi – krátké představení o přeukrutném řezníkovi, třech chudých
dítkách a svatém Mikuláši podle francouzské renesanční balady sehraje divadlo ToTem

•

OHŇOVÁ PODÍVANÁ – v několika vstupech: v 17.40 hod. a 18.30 hod.
Fireshow Labolo – žonglování s ohněm aneb ohnivé kruhy, elipsy a ovály přímo před vašima
očima

•

TVŮRČÍ ST
ANOVIŠTĚ S ČER
TOVSKÝMI ÚK
OL
Y PRO MALÉ I VĚTŠÍ
STANOVIŠTĚ
ČERTOVSKÝMI
ÚKOL
OLY
– po celý podvečer od 17.00 do 19.30 hodin

Na zahřátí se bude podávat svařák, grog i teplé nealko nápoje a otevřeny budou také
prostory v přízemí bývalé jezuitské koleje.
Těšíme se na všechny děti i jejich rodiče.
Odbor kultury Města Březnice, spolky Kulturní Gang Březnice a Rosenthal.
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!
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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.

I nfocentrum - Marie Kováříková a Irena Měřínská
obrázek – zdroj: Internet
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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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20

VOLNÝ ČAS

12/2017

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

KONCERT

Tomáš Kočko
& ORCHESTR
v rámci adventního turné

Pondělí

11. prosince 2017 od 18 hod. v Kulturním domě Březnice

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

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v pondělí 18.
od 17 hodin

12.

2017

ve Společenském sále
v bývalé jezuitské koleji
Spoluúčinkují:
Klára Polívková
a Jindřiška Zíková (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky

DUBÍNEK na to letos
nebyl sám ...
S prvními listopadovými dny, s prvním bílým popraškem přichází každoročně na nádvoří březnického zámku
pozdravit své malé i velké přátele dobrý duch zámeckého
parku skřítek Dubínek. Je to chlapík veselý, ne nadarmo nosí křestní jméno Dobromil. Zároveň je ale přísným
strážcem klidu a pořádku pod vzrostlými stromy březnického parku. S radostí ze setkání s milým přítelem
rozsvěcejí děti světýlka a lampiony. Jako tradičně i letos
na nás Dobromil na zámku čekal a společně s ním se
blíže u zámku, ve světle lampionů, ukázala i další strašidla a kouzelné bytosti z parku.
Milý Dubínku, tak zase za rok, budeme se těšit
na shledání!
RC Pampeliška

12/2017
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice | tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz

|

mail: info@rcpampeliska.cz

PROSINEC 2017

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška

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

do 2. 12. 2017 RC Pampeliška otevřena jako kavárna
s malou hernou pro děti
pátek 1. 12. 2017 od 16.00 hodin - zpívání koled
s Alešem Hadačem
neděle 3. 12. 2017 od 15.00 hodin Advent v Konventu
- přijte nás podpořit nákupem našich výrobků na tradičním adventním jarmarku
pondělí 4. 12. 2017 od 10.00 pohádkové představení
KVAK A ŽBLUŇK - Kulturní dům Březnice - vstupné zdarma
úterý 5. 12. 2017 od 10.30 hodin - Mikulášská nadílka
- účast nahlašte na tel. 326 531 177 nebo email:
info@rcpampeliska.cz
středa 6. 12. 2017 od 10.00 hodin Vánoční dílna výroba přáníček
pátek 8. 12. 2017 od 9.00 hodin - Zdravé stravování
s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou – vánoční
cukroví zdravě
pondělí 11. 12. 2017 od 9.30 hodin beseda na téma
MONTESSORI PŘÍSTUP ve věku 0 - 3 roky a respektující
výchova
středa 13. 12. 2017 od 10.00 hodin prezentace produktů Just
pondělí 18. 12. 2017 od 16.00 hodin Kočovné divadlo
Rózy Blechové - Kašpárek jde do Betléma
pátek 22. 12. 2017 od 10.00 hodin Vánoční nadílka

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
od 9.30 MIMI CVIČENÍ se Zuzkou Bělkovou – cvičení
pro miminka od 3 do 12 měsíců

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

Připravujeme
Zdravotní přednáška Problematika pánevního dna, zdravotní
přednáška Oční vady, kurz pletení
Upozorňujeme
v programu.

návštěvníky

na

možné

změny

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)
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JAK JDE ČAS U NÁS V 1.MŠ BŘEZNICE
Se začátkem školního roku jsme přivítali v naší MŠ
nové kamarády. Starší děti pomohly „nováčkům“ poznat
prostředí školky, seznámit se s hračkami a postupně se
zapojovat do společných činností. S dětmi pracujeme
podle tematických týdenních programů, které se snažíme obohatit ještě dalšími aktivitami:
- procházka po našem městě s cílem poznat místo našeho domova
- plavecký výcvik dětí v Plavecké škole Příbram
- návštěva výstavy loutek v březnickém muzeu
- akce s rodiči na školní zahradě „Dýňáčci“ (tvoření
z přírodnin)

- cirkusové vystoupení - žonglování, jízda na jednokolce, akrobacie s obručemi, s lanem a vystoupení cvičených pejsků
- fotografování dětí s vánoční tématikou
- výukový program EVVO - „Zelenina nevyrostla v obchodě“

-

dopolední pěší výlet do Zadního Poříčí - návrat vlakem
sportování ve Vitality
návštěva filmového představení v KD Březnice
bruslařský výcvik dětí s VSA na zimním stadionu
v Příbrami
- posvícenské tradice v MŠ spojené s pečením a zdobením hnětynek

STRAŠIDELNÁ DISKOTÉKA
VE 2. MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Spolek rodičů a přátel školy při 2. mateřské škole
Březnice uspořádal na Dušičky, tedy 2. listopadu strašidelnou diskotéku. Tímto oslavil americký svátek Halloween, který se slaví 31. října. Děti se převlékají
do strašidelných kostýmů a chodí koledovat. Ve školce
bývala tradiční akce pořádaná okolo tohoto svátku
a strašidelná diskotéka tak chtěla na tradici navázat.
Děti přišly natěšené a v krásných kostýmech. Vesele
tancovaly, plnily úkoly, a nakonec si každé dítko odneslo zaslouženou odměnu a byly vyhlášeny nejlepší masky
po tajné volbě paních učitelek. Součástí byla svačinka
a také něco dobrého k pití pro dospělé. Těší mě, že účast
byla veliká a doufám, že se akce všem líbila. Tímto děkuji Tereze Turkové za obětavou pomoc, dále všem
paním učitelkám a ostatním, kteří se podíleli na organizaci. A samozřejmě všem dětičkám, pro které bylo tancování připraveno.
Za SRPŠ Zuzana Klímová

Adventem začíná ten nekrásnější čas, čas vánoční.
Děti vystoupí s krátkým programem na březnickém náměstí při slavnostním zahájení adventu, společně vyzdobíme prostředí MŠ, připomene si zvyky a lidové tradice,
přivítáme Mikuláše a čerta, pozveme rodiče, známé na
vánoční besídku a hlavně nezapomeneme rozbalit dárky
pod stromečkem.

Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce mnoho
štěstí, zdraví, osobních úspěchů a splněných přání.
Za kolektiv 1.MŠ Březnice
Martina Zárybnická, učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Vážení čtenáři,
jsem přesvědčen, že není lepšího vkladu, než upřímné
a srdečné práce pro druhé, zejména pak práce a osobního vkladu do dětí a mládeže.
Děkuji proto zřizovateli školy, jejím zaměstnancům,
partnerům a přátelům za přízeň a spolupráci v roce
2017. Byl to rok náročný, ale v mnoha ohledech šastný
a úspěšný. Výsledků spolupráce, podpory a konstruktivních jednání si nesmírně vážím. V mnoha případech totiž pomohly konkrétním dětem k radostnějšímu dětství
a osobním úspěchům nebo alespoň pomohly pootevřít
pomyslné dveře novým příležitostem.
Všem výše jmenovaným i Vám a Vašim blízkým přeji
krásný čas adventní, veselé Vánoce a šastný rok 2018.
Mgr. Miroslav Bělka, ředitel školy

Poděkování NADAČNÍMU FONDU
PRO BŘEZNICI

Karel Čapek trávil čas se svojí ženou Olgou Scheinpflugovou,
ale také pokoje, kde Čapek napsal svá literární díla (např. Válka s mloky, Cesta na sever, Bílá nemoc, Matka). Na Strži se také
scházela spousta známých osobností z oblasti české kultury
a politiky. Častými hosty zde byli spisovatel Eduard Bass a prezident T. G. Masaryk. Obrázky a fotografie, rozmístěné po celém domě, nám přiblížily členy rodiny a přátele Karla Čapka
a také tehdejší život Na Strži. Celá exkurze se mi velice líbila.
Karel Čapek mě zaujal již jako malý chlapec, nejmladší ze tří
sourozenců, jako velice chytrý a nadaný student, který se později stal jedním z nejznámějších českých spisovatelů. Dokázal
překonat zdravotní problémy, neopustil Čechy, když se po Mnichovu proti němu rozpoutala kampaň, a na svém sídle Na Strži
zůstal až do konce svého života.
Michaela Zlatohlávková, 9.b

XV. ročník memoriálu Bedřicha Šupčíka
Dne 25. října se konal 15. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka, prvního olympionika, který získal pro Československo první zlatou olympijskou medaili, a to ve šplhu na laně.
Při tomto memoriálu, který pořádá ZŠ a MŠ Mirovice, žáci
šplhají na tyči a na laně. Ve dvanácti disciplínách jsme 16x obsadili stupně vítězů. Ve čtyřech případech to byl stupínek nejvyšší - A. Hejduková, M. Zemek, J. Mázdra na tyči a M. Koňas
na laně. Tento ročník byl pro naše žáky obzvláš úspěšný.
A. Hejduková ze 3. třídy byla nejrychlejší ze všech děvčat na
tyči a Matěj Koňas z chlapců na laně.
Memoriálu se účastnili tito žáci: L. Hájková, A. Hejduková,
Z. Kostohryzová, H. Spendra, J. Mázdra, F. Máša, M. Zemek,
Š. Zemek, K. Kostková, N. Motejzíková, M. Hejduková, E. Štefanová, L. Štefanová, O. Kubát, M. Koňas, V. Koňas, P. Šmerda
a M. Vitík.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Jménem Základní školy Březnice děkuji Nadačnímu fondu
pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100 000 Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového a
parkourového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany kraje pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na
vybavení tříd prvního stupně a tím zvýšení účelnosti a estetiky
školního prostředí.
Poděkování patří členům představenstva fondu a všem donátorům, kteří podporují zkvalitňování podmínek pro vzdělávání
žáků v naší škole. Osobně pak děkuji za zájem projevený nejen
o potřeby žáků a školy, ale také o společenské dění a život
v našem městě, za flexibilitu a kulturu jednání v rámci dlouholeté spolupráce.
Mgr. Miroslav Bělka, ředitel školy

Památník Karla Čapka
Dům a zahrada Na Strži. Takto pojmenoval své letní sídlo
nedaleko Dobříše Karel Čapek. V roce 1935 získal tento empirový dům do doživotního užívání jako svatební dar od Josefa
Palivce. Spisovatel se v následujících třech letech věnoval úpravám nemovitosti. V roce 1997 zde byla otevřena nová expozice,
která přibližuje osobnost a dílo K. Čapka a jeho manželky, české herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Samostatnou
expozici má v podkroví domu také novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka.
Na toto významné místo podnikli 25. 10. literární exkurzi
žáci devátých ročníků. Cílem bylo nahlédnout do života známého českého spisovatele Karla Čapka.
Exkurze pro nás začala zhlédnutím krátkého životopisného
filmu. Poté jsme měli možnost navštívit místnosti, ve kterých

Planetárium Praha – 5. ročník
Ve čtvrtek 12. října 2017 navštívili žáci 5. ročníku ZŠ v Březnici Planetárium v Praze.
V rámci projektu Vesmír kolem nás zhlédli pořad stejného
jména. Poutavým vyprávěním a ukázkami se seznámili s planetami sluneční soustavy, Sluncem, Měsícem, přirozenými
i umělými družicemi, některými souhvězdími. Dále „nakoukli“ do výzkumu vesmíru atd.
Ve vestibulu Planetária si prohlédli doplňkový program
na interaktivních panelech.
Návštěva Planetária se všem líbila a pomohla výrazně k výuce
našeho světa.
Ivana Ševrová, P. Tuháčková (tř. učitelky 5.a, 5.b)
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Florbal III. kategorie
Dne 31. října 2017 se v Milíně konalo okrskové kolo ve florbalu žáků a žákyň III. kategorie (6. a 7. ročníku).
Děvčata i chlapci sehráli tři utkání - se ZŠ Březové Hory, ZŠ
28. října a ZŠ Milín. Děvčata i chlapci obsadili shodně 4. místo
ve skupině. Střelecky se prosadila 2x P. Šoffrová a K. Šebelová.
Z chlapců vstřelil gól F. Bambas a M. Vitík.
Školu reprezentovali tito žáci: K. Bierhanzlová, V. Brotánková, T. Krotká, J. Sousedová, K. Šebelová, P. Šoffrová, A. Veselá,
F. Bambas, V. Kluk, O. Kubát, L. Mikeš, J. Veltruský, M. Vitík
a J. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

ZŠ
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Beseda s horolezcem
Markem Holečkem
Dne 7. listopadu se pro žáky konala beseda s významným horolezcem Markem Holečkem. Jeho nejvýznamnějším horolezeckým počinem se stal prvovýstup alpským
stylem na Gašerbrum I v pohoří
Karákorám v Pákistánu. Marek dětem pověděl o svých lezeckých začátcích na skalách v České republice, jak zdolával hory v Patagonii, na Antarktidě a v jiných částech světa. Pokořil také několik vrcholů v pohoří Himálaj
(např. Nanga Parbat - 8125 m n. m.) nebo Hindukúš v Asii.
Následně se rozpovídal o svém posledním vrcholu, který zdolal
až na pátý pokus a zapsal se do světové historie horolezectví.
Tato hora je již zmiňovaný Gašerbrum I s nadmořskou výškou
8080 m n. m. Po besedě žáci kladli otázky, některé byly i celkem neobvyklé. Marek na všechny odpověděl a ty nejpozornější
žáky obdaroval podepsaným plakátem s věnováním. Děti si
kromě zážitku odnesly poselství do života, že pílí a tréninkem
si mohou splnit své sny, i kdyby se nacházely třeba v osmi tisících metrech.
Za vyučující Martin Zárybnický

Soutěž Matematický klokan

Florbal IV. kategorie
Dne 1. listopadu se v Milíně konalo okrskové kolo ve florbalu
žáků a žákyň IV. kategorie (8. a 9. ročníku).
Naši sportovci sehráli 4 utkání - se ZŠ Březové Hory, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ 28. října a ZŠ Milín.
Děvčata vyhrála 3 utkání a jedenkrát prohrála a obsadila
konečnou druhou příčku. Chlapci vyhráli 2x, 1x remizovali a 1x
odešli poraženi. Při bodové rovnosti se ZŠ Bratří Čapků rozhodlo vzájemné utkání a kluci obsadili až třetí příčku. D. Kadlecová a A. Kačurová vstřelily po dvou brankách, jedenkrát se
prosadila K. Rychterová. Z chlapců byl nejaktivnější L. Hartl,
který se prosadil 4x, D. Hybrant 2x a jednou skóroval také
J. Kasík.
Školu reprezentovali tito žáci: J. Procházková, A. Kačurová,
D. Kadlecová, S. Lakomá, K. Rychterová, L. Spendra, M. Zlatohlávková, T. Němec, D. Hybrant, J. Fikert, L. Hartl, J. Kasík,
J. Němec a Š. Vojtech.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Několikrát jsem byl jako učitel matematiky dotázán, v čem
vlastně spočívá princip soutěže Matematický klokan, která se
každoročně organizuje i na naší Základní škole v Březnici.
Název prý asociuje soutěž v hopsání s prázdnou kapsou s počítáním skoků, ale naštěstí není tomu tak ☺ . Rozhodl jsem se
proto uveřejnit pár informací o historii i průběhu této mezinárodně koordinované soutěže.
Soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné
soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník
ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další
kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených
v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum
je v Paříži.
V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce
1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP
a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček
(2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7.
třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ)
a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší
republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpově získává soutěžící
3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpově se mu jeden bod strhává.
Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají
do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.
Většina zadaných úloh je „přemýšlecích“, tj. postavena na
logickém uvažování s využitím základních znalostí z algebry
a geometrie. Úlohy jsou často praktické, postavené na základě
zkušeností ze života. Neznámkují se. Proto je žáci většinou řeší
rádi a po vyhodnocení se zajímají, kolik „bodů“ v soutěži získali.
Ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 byli v nejstarších
kategoriích nejúspěšnějšími řešiteli na naší škole Samuel Procházka, Dominika Sousedová a Jindřiška Zíková.
Na závěr čitatelům předkládám tři úlohy kategorie Kadet.
Řešení můžete poslat na můj e-mail: jozef.trangos@zsbreznice.cz
Tři první úspěšní řešitelé, kteří získají 12 bodů, dostanou ode
mě bonboniéru Toffifee a mikrotužku ☺
(pokračování na str. 25)
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Soutěž Matematický klokan

Historická Praha s PhDr. Dragounem

(dokončení ze str. 24)

S potěšením již několik let vnímám, že v našem městečku
přetrvává skutečný a nezištný zájem o kvalitu vzdělání a snaha
jej podpořit. Nejde přitom jen o zájem zřizovatele, či rodičů, ale
mnohdy spolků nebo dalších občanů. V oblasti dějepisné výuky
přináší setkání žáků s odborníky na historii, jejími milovníky
a pamětníky žákům příležitost nahlédnout na skutečnosti z jiného úhlu, poslechnout si interpretaci často jinými slovy, a tak
své vědomosti a dovednosti doplnit, upravit či kriticky porovnávat. Kromě mnoha pamětníků, jejichž přínos přesahuje možnosti slova a příběhů v učebnicích a na vzdělávacích portálech,
rozšiřují výuku průvodci Památníku Vojna, vily Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše, Památníku Terezín, ale také místní –
Ing. Robert Barták, pan Miroslav Žák a řada dalších. Jde často
o pomoc velmi cennou, nebo přináší oběma stranám nevšední
zážitky, autentickou zkušenost a prostor k rozličným druhům
mezilidské komunikace a práce.
Když se proto
na mne, coby ředitele školy, obrátili představitelé Spolku rodáků a přátel
města Březnice
pan Jiří Krůta
a Doc. Jiří Beran s myšlenkou
o podporu historické a kulturní osvěty a vzdělávání žáků,
s povděkem jsem nabídku přijal. Záhy z jednání vzešel návrh
pro účast žáků školy na setkání s archeologem, odborníkem,
milovníkem dějin a výtečným průvodcem PhDr. Zdeňkem Dragounem, který v minulosti již se ZŠ Březnice spolupracoval.
Nabídka zúčastnit se putování po stopách historie Juditina
mostu a s ním spojeného mostu Karlova našla odezvu, a to
v souvislosti se vzdělávacím plánem školy, u žáků osmého ročníku. Jde o ročník, ve kterém každoročně probíhá akce Historická Praha, přičemž žáci si sami jsou průvodci stověžatým
městem. Nebo šlo tentokrát o jedinečnou příležitost a žáci
projevili upřímný zájem, vzdělávací akce byla 10. listopadu
uskutečněna. Veřejnosti běžně nepřístupné prostory bohužel limitovaly počet žáků a spoluúčastnících se dospělých občanů.
Proto byli osmáci na základě vlastního zájmu rozděleni do tří
skupin. První dvě absolvovaly návštěvu pražského domu, který
v blízkosti Karlova mostu ukrývá zbytky oblouku mostu Juditina, a dalších prostor u Mostecké věže. Vyprávění pana doktora Dragouna bylo opravdu poutavé a do povědomí o historii
obou mostů, ale i o široké historii hlavního města, vneslo řadu
zajímavostí a napomohlo pochopit historické dění v širších souvislostech. Třetí skupinka absolvovala návštěvu Valdštejnské jízdárny s expozicí věnované Ferdinandu II. Ani zde návštěvníci
své volby nelitovali, nebo expozice byla nejen poutavá, ale dílny
a aktivity umožnily opravdu názorné a prožitkové učení. Překvapením, které pan doktor Dragoun pro všechny účastníky zařídil,
byla komentovaná plavba po Vltavě s možností prohlédnout si
krásy míst a staveb na nábřeží. Exkurze byla zakončena návštěvou muzea Karlova mostu se závěrečným výkladem pana doktora a prohlídkou zachovalého oblouku Juditina mostu.
Panu doktorovi tímto upřímně děkujeme za nezištně věnovaný čas, zájem a jedinečný program. Nutno zdůraznit, že pan
doktor zajistil, aby veškeré vstupy a plavba byly pro žáky bezplatné a tím umožnil účast i žákům, kterým se často této možnosti nedostává.
Závěrem bych jménem žáků i školy rád poděkoval spolku
Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s., zejména pak výše jmenovaným, panu Krůtovi a také doc. Beranovi, za příležitost a za
finanční příspěvek na autokarovou dopravu Baumruk. Poděkování patří paním učitelkám i ostatním dospělým účastníkům
akce, nebo jejich společnost nám všem byla příjemná a v mnoha ohledech podnětná.
Mgr. Miroslav Bělka

Úloha za 3 body:
Pepík s Luckou se usadili na řetízkovém kolotoči. Pepík sedí
na čtvrté sedačce za Luckou a současně na sedmé sedačce před
ní. Kolik sedaček má kolotoč?
Úloha za 4 body:
V hospodě U Lišky seděli návštěvníci. Dobrovolní hasiči tvořili
jednu šestinu návštěvníků hospody. Farmáři tvořili dvě pětiny
z pracovníků v zemědělství. Jakou část návštěvníků hospody
tvořili traktoristi, kteří také pracují v zemědělství? Vyjádři
zlomkem.
Úloha za 5 bodů:
Dvanáct dívek nakoupilo v obchodě v průměru na osobu 1,5
trička. Žádná z nich si nekoupila více než dvě trička a dvě
z nich si nekoupily žádné. Kolik dívek si koupilo dvě trička?
Ing. Jozef Trangoš, učitel matematiky

Husitské muzeum v Táboře
Ve čtvrtek 9. listopadu jsme se vypravili do jihočeského města Tábor. Jeli jsme tam přes Mirovice, Orlík, Milevsko a spoustu malých vesnic. Naše první zastávka byla v Husitském muzeu. Nejdříve jsme se byli podívat v táborských sklepeních, kde
nám povídali o životě husitů. Moc se nám líbilo, jak jsme procházeli starými sklepy a lochy. Poté, co jsme se koukli na krátký film o husitech, byli jsme se podívat na zdejší expozici. Mají
tam spoustu zajímavých věcí, například jsme si mohli potěžkat
drátěnou košili, ve které se bojovalo, nebo se podívat na husitské zbraně a bitvy a mnoho dalšího.
Naše další cesta vedla do Muzea čokolády, kde jsme hned na
začátku prohlídky dostali obrovskou chu na čokoládu. Bylo jí
tam opravdu hodně druhů a obrovské množství a krásně to tam
vonělo. Nejraději bychom všechnu snědli. Nejprve jsme vyráběli z marcipánu a potom jsme si šli prohlédnout celé “čokoládové” království. Na závěr jsme si mohli koupit něco dobrého.
Poté jsme se rozloučili, vydali se k autobusu a na cestu domů.
Byl to zajímavý výlet a moc se nám líbil.
Nikola Zárybnická a Michal Čížek
5.a ZŠ Březnice
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SBÍRÁME SPORTOVNÍ ZKUŠENOSTI
VOŠ a SOŠ Březnice nebyla na žádných reprezentačních soutěžích poslední 3 roky a my jako noví žáci jsme se rozhodli,
že to změníme. Když jsme se dozvěděli, že se 6. 11. koná v Příbrami Okresní kolo středoškolských her v basketbalu, bez váhání jsme požádali učitele tělocviku, aby nás přihlásil. Sestavili jsme tým z naší třídy 1.BV a trénovali 14 dní před turnajem.
V den turnaje jsme nebyli ani nějak zvláš nervózní, spíše z nás
vyzařovala sebedůvěra a odhodlání. Když jsme dorazili k Průmyslové škole v Příbrami, kde se měl turnaj odehrávat, sebedůvěra začala pomalu odpadat. Náš pan učitel Motáň, který nás
na turnaji doprovázel, nám vylosoval skupinu B, kde kromě nás
byla Obchodní akademie Příbram a Gymnázium Příbram (Legionářů). První zápas padl na nás a na gymnázium. I přesto, že
jsme věděli, že v týmu soupeře jsou chlapci, kteří hrají závodně, snažili jsme se naši hru hrát tak, jak jsme trénovali. Bohužel soupeř dokázal značné zkušenosti a přehrál nás, ale výhru
jsme jim nedali zadarmo. Dle názoru trenéra soupeře jsme
i přes malé zkušenosti s tímto sportem hráli velmi čistě a celkem dost dobře. Druhý zápas jsme hráli s obchodní akademií.
Utkání bylo velmi napjaté a naše sebedůvěra byla hodně vysoká. Do zápasu jsme nastoupili s rychlostí, přesností a s velkým
důrazem. Tento styl hry nám přinesl vedení v prvním poločase.
Zápas byl velmi vypjatý. Naše hra značně rozčilovala soupeře,
a proto začali hrát o dost, což nás přimělo k faulům, kterých
jsme po otočení skóre ve prospěch oponenta litovali. I přes naši
viditelně lepší hru jsme už skóre otočit nedokázali a prohráli
o jeden jediný bod. Poslední zápas jsme hráli proti klukům
z Dubna. Zápas byl přátelský a už nijak neovlivnil náš postup

v turnaji, tak jsme umožnili hrát klukům, kteří si v minulých
zápasech moc nezahráli. Dubno nás porazilo značně velkým
rozdílem. V tomto zápase se prokázala únava a vyčerpanost
moje a mých spoluhráčů. I přesto, že jsme prohráli, si dovolím
tvrdit, že jsme si vedli velmi dobře a rozhodně jsme si neudělali ostudu. Chci poděkovat panu učiteli Vaněčkovi, který nás
na turnaj připravil, panu učiteli Motáňovi, který nás na turnaj
doprovázel a svým spolužákům, kteří předvedli výborné výkony a nechali na hrací ploše vše. Rozhodně se zúčastníme dalších soutěží a doufám, že nás potkají i nějaké úspěchy.
Petr Kocur 1.BV

STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE ORGANIZOVALY SBÍRKU
„BÍLÁ PASTELKA“
I v letošním školním roce se dvě studentky 3. ročníku oboru
Sociální činnost Eliška Holobradová a Lucie Rambousková
rozhodly zapojit do celorepublikové veřejné sbírky „Bílá pastelka“, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s Tyfloservisem a TyfloCentrem.
Prodejem bílých pastelek (symbol světa nevidomých) v minimální hodnotě 30 Kč se jim podařilo vybrat částku 2 216 Kč
a pomoci tak nevidomým a slabozrakým lidem, aby mohli vést
co nejsamostatnější život - např. pomocí vodicího psa, kompenzačních pomůcek, výuky prostorové orientace apod.
Část tohoto výtěžku také pomůže klientům oblastní
pobočky SONSu v Příbrami.
Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly, ale také vám všem dárcům, kteří přispěli.
Mgr. Jana Horníková

„RADĚJI BUDU MRTVÁ, NEŽ TLUSTÁ!“ aneb PŘEDNÁŠKA
O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY
Dne 9. 11. 2017 se na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice konala
přednáška paní doktorky Hany Janata ze Státního zdravotního
ústavu na téma „poruchy příjmu potravy“. Přednáška pojednávala o poruchách známých, např. anorexie či bulimie, i těch
méně zmiňovaných, jako je například bigorexie, což je závislost
na získávání svalové hmoty.
K těmto poruchám nejčastěji dochází kvůli psychickým problémům nebo nízkému sebevědomí.
Nechyběly ani příklady ze života. I sama přednášející hovořila o tom, že málem propadla anorexii kvůli vlivům okolí.
Došli jsme k závěru, že bychom si měli nejprve uvědomit,
jaké následky může mít naše kritika ostatních lidí, a už jsou
jacíkoliv.
Nikola Vobroučková, Ilona Sedláková 3.AV
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CANISTERAPIE ANEB JAK PES MŮŽE LÉČIT
V rámci výuky odborných sociálních předmětů na VOŠ a SOŠ
v Březnici byla pro studenty 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost pozvána paní M. Posekaná z neziskové instituce Pessos, z. s.
Příbram, aby se s nimi podělila o své dlouholeté zkušenosti
s poskytováním zooterapie a zejména canisterapie, která se
hojně využívá v nejrůznějších soc. zařízeních, ale i ve školách,
nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných aj. Paní Posekaná nepřijela na naši školu sama, ale přivezla s sebou čtyři úžasné pomocníky - terapeutické psy, se kterými jsme se hned
všichni přítomní spřátelili. Jelikož jsme si je mohli v průběhu
přednášky hladit, i na nás prováděli canisterapii.
Studenti už z hodin sociálních předmětů věděli, že zooterapie je podpůrná léčebná metoda, která využívá pozitivní působení nejrůznějších zvířat na zdraví klientů - např. psů, koček,
koní, králíků, andulek, slepic, ale i oslů a celé řady dalších zvířat. Teoreticky byli žáci seznámeni s tím, že tato terapie využívá techniku hlazení zvířete, hru se zvířetem, péči o zvíře,
přirozené procvičování různých činností se zvířetem a že terapie pomocí vycvičených psů se nazývá canisterapie. Ale jací psi
se k této terapii mohou využívat, jak tato metoda konkrétně
probíhá u konkrétních klientů, to jim poutavou formou za pomoci svých čtyřnohých psích asistentů a fotografií z prezentace
popsala a vysvětlila právě paní Posekaná.
Z množství příběhů, které vybrala ze své dlouholeté praxe
(od r. 2004), například vyprávěla o klientce, která byla uzavřená a nechtěla komunikovat, ale když za ní přišla se psem, hned
si s ním začala povídat a hladit ho a popisovala, že měla také
dříve psa. Nebo jiný klient při aktivizaci v soc. zařízení nechtěl
házet míčkem, říkal, že tato aktivita nemá smysl a odmítal ji.
Ale když mohl házet míček terapeutickému psovi, sám vyhledával tuto aktivitu, která mu pomáhala trénovat motoriku
ruky. Na závěr přednášky si studenti mohli na vlastním těle
vyzkoušet, jak probíhá terapie polohování pomocí terapeutických psů.

Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice - šablony, Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Mgr. Jana Horníková

POZNALI JSME ŽIVOT VE VĚZNICI PŘÍBRAM-BYTÍZ
Ve středu 8. 11. 2017 se skupinka studentek 4. BS oboru
sociální činnost a 3. VS oboru sociální práce VOŠ a SOŠ Březnice vydala prozkoumat prostředí potencionálního budoucího
zaměstnání ve Věznici Příbram-Bytíz a také si prakticky ověřit, co přesně obnáší výkon trestu odnětí svobody.
Když jsme dorazili před věznici, bylo ve vzduchu cítit napětí
a tajemno z prostředí, do kterého jsme se právě chystali vstoupit. Když pro nás přišli dva milí a sympatičtí pracovníci věznice
Mgr. J. Boháček, DiS. a Mgr. L. Králíček, napětí z nás spadlo.
Za uvolnění atmosféry jsme vděčili také doprovodu našich dvou
učitelek J. Horníkové a L. Novotné.
Nejdříve nás p. Boháček a p. Králíček zavedli do návštěvní
budovy, kde jsme museli z bezpečnostních důvodů věznice odložit do zamykatelných skříněk tašky a všechny věci z kapes
oblečení. Do ruky jsme si vzali jen občanské průkazy k naší
identifikaci do střežené části věznice. Jelikož venku nebylo
zrovna vlídné počasí, uvítali jsme, že exkurze bude probíhat
nejdříve besedou o vězeňství ve vyhřáté místnosti návštěvní
budovy. Pracovníci věznice nás seznámili s chodem věznice, systémem vězeňství, zaměstnáváním vězňů atd., ale i s trestnou
činností, kvůli které se vězni dostávají do zdejší věznice.
Ve věznici pobývá kolem 1000 vězňů a převažujícím důvodem
jejich uvěznění je drogová závislost.
Během besedy nás také přišli dva psovodi vězeňské stráže
i se psím kamarádem seznámit s funkcí psů ve věznici. Dověděli jsme se, že psi jsou ve věznici využíváni například k vyhledávání drog nebo na ostrahu věznice.
Po besedě jsme vyrazili do střežené části věznice. Museli jsme
nejdříve projít kontrolou, zda u sebe nemáme předměty, které

jsou zakázány. Ve střežené části jsme si prohlédli oddělení
s celami. Uvnitř cely byl stísněný prostor pouze s postelí a záchodem, a když nás pracovník vězeňské stráže v cele zamkl,
nebyl to dobrý pocit. Prošli jsme se po „venkovním vycházkovém dvorku“, kde mají vězni povolen hodinový pobyt denně.
Na závěr exkurze nás čekala prohlídka oddělení s nízkým stupněm zabezpečení (dříve dohled), kam se dostávají odsouzení
kvůli neúmyslným, nedbalostním trestným činům, například
za autonehodu bez úmyslu.
Děkujeme panu Boháčkovi a Králíčkovi, že nám zprostředkovali exkurzi, která byla v jejich podání zajímavá a přínosná
a zahrnovala spoustu věcí, které nebyly nudné a pro nás určitě
zajímavé. I když si s námi mírně pohrála zima, exkurzi jsme si
užili a jsme rádi, že jsme se do věznice mohli podívat.
Terezie Hana Čedíková, 4. BS
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VIDÍM, ŽE NIC NEVIDÍM
Začátkem listopadu se na VOŠ a SOŠ
Březnice uskutečnila
interaktivní přednáška se zástupci organizace pro nevidomé
a slabozraké - SONS.
Přednáška byla realizována v rámci projektu Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ
Březnice – šablony,
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stěžejním tématem byla možnost
poznat lidi, s nimiž
se život rozhodně nemazlil a vložil do jejich životní cesty velmi
těžký úděl – žít bez zraku. V rámci přednášky jsme si my, kteří
vidí, že vidí, mohli vyzkoušet, jak těžké je fungovat bez možnosti vše kontrolovat zrakem. Příprava jednohubek byla velmi
náročná a chůze s bílou holí byla snad i nad naše schopnosti.
A jak to vidí žáci a studenti?
„Dne 2. 11. se konala přednáška s lidmi se zrakovým hendikepem a jak se se svým hendikepem vyrovnávají. Mezi přednášejícími byla Andrea Hlaváčková a Roman Vaněk se svými vodicími psy Nabu a Kantem. Oba dva přišli o zrak v průběhu
života. Andrea je bývalou studentkou naší školy. Maturitu skládala ještě jako vidomá studentka, ale absolutorium, které
úspěšně zvládla, již jako nevidomá. Roman Vaněk je několikanásobný mistr republiky ve výcviku vodícího psa. Ze začátku
nás uvedli do problematiky a dali nám rady, jak se chovat
k nevidomým lidem. Roman s Andreou pracují ve společné organizaci SONS, což je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Představili nám fungování organizace a poté
nám vyprávěli každý svůj příběh. Ale vůbec se nejednalo o vyprávění smutné. Oba dva byli velmi pozitivní a vtipní a svůj
příběh, který obsahoval i nepříjemné situace, nám vyprávěli
s humorem. Poté nám ukázali pomůcky, díky kterým je jejich
život snadnější a sdělili nám, jak náročný je výcvik vodicího psa.
Přednáška byla zakončena hudebním vystoupením Radka Žaluda, který je nevidomý od narození. Jeho vystoupení bylo
ukázkou toho, že nevidomí mohou dělat stejné aktivity jako
ostatní lidé. V úplném závěru jsme měli možnost vyzkoušet si
chůzi s bílou holí a přípravu malého pohoštění. Přednáška byla
velmi zajímavá a poučná a díky ní jsme si všichni uvědomili,
že to nevidomí lidé nemají v životě vůbec jednoduché.“
(Za studenty VOŠ Petra Průchová, Adriana Zvarová,
Kristýna Vamberská a Tereza Pacovská)

„Dne 2. 11. se konala přednáška pro obor sociální činnost.
Náplní přednášky bylo seznámit se s nevidomými lidmi a jejich čtyřnohými kamarády. Přednášející nám přiblížili život
nevidomého člověka, protože sami přišli o zrak v různých obdobích svého života. Seznámili nás s kompenzačními pomůckami, bez nichž by si každodenní život nedokázali představit.
Po celou dobu z nich vyjadřoval optimismus a dobrá nálada.
Když má člověk možnost účastnit se takové přednášky, určitě
odejde s myšlenkou, jak je rád, že vidí.“
(Za studenty SOŠ Klára Čonková)
A závěr? Bezpochyby úcta a pokora k lidem, kteří nejen,
že vidí, že nevidí, ale navíc si sami ze sebe dokáží udělat legraci a humor jim rozhodně není cizí. My, kteří můžeme svůj život
kontrolovat všemi smysly, bychom se měli zamyslet, zda problémy, které vidíme jako téměř neřešitelné, nejsou ve své podstatě malicherné, a vážit si toho, že můžeme říci: „Vidím,
že vidím.“
Mgr. Lenka Novotná

ZALOŽENÍ MALÉ ŠKOLNÍ FARMY NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Se studenty oboru agropodnikání jsme se rozhodli pro založení malé farmy. Účelem jejího založení bylo poskytnout nynějším, ale i budoucím studentům oboru agropodnikání oživení
praxe i možnost vyzkoušet si péči o drobná domácí zvířata.
Pro začátek jsme se rozhodli pro chov prasete domácího
a králíků. Ve spolupráci s vedením školy, s panem hospodářem
a několika učiteli jsme vybudovali zázemí pro zvířata ve formě
přístřešku pro prase s chlívkem a výběhem a králíkárnu pro
králíky.
Už v létě jsme se snažili připravit krmení pro králíky ve formě sena. Se soukromým zemědělcem, od kterého jsme obdrželi
sele darem, jsme se dohodli na pravidelných dodávkách pšenič-

ného šrotu jako krmení. Z družstva Pňovice jsme dostali dva
balíky slámy jako podestýlku pro zvířata.
Vypracovali jsme systém služeb, který bude poskytovat komplexní péči a zároveň zajistí spravedlivé rozdělení pracovních
úkolů mezi všechny studenty, kteří se na tomto projektu podílí.
Do budoucna plánujeme rozšíření chovu domácích zvířat
o chov slepic, kachen - druh indický běžec - a perliček.
Doufáme, že se noví studenti oboru agropodnikání zapojí do
projektu a získají tak praktické zkušenosti, které využijí jak při
studiu, tak ve své budoucí práci. Snažíme se tak držet hesla
Jana A. Komenského: ŠKOLA HROU!
Vendula Jindráková (3.AV)
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340
www.sbrez.cz | e-mail:skola@brez.cz
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Obory střední školy
• AGROPODNIKÁNÍ
• SOCIÁLNÍ ČINNOST
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Pátek
sobota
Pátek
sobota

1. 12.
2. 12.
19. 1.
20. 1.

2017
2017
2018
2018

od 8:00 do
od 9:00 do
od 13:00 do
od 9:00 do

16:00
11:00
16:00
11:00

hod.
hod.
hod.
hod.

V každou celou hodinu proběhne informační
schůzka, po níž následuje prohlídka školy.
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme
školou a podáme informace i mimo dny otevřených
dveří.

ČAS RŮŽÍ
Dne 2. 11. se
konal výlet do
Karlínského divadla na dlouho
očekávaný muzikál Čas růží
s hity Karla
Gotta. Jeli nejen žáci VOŠ
a SOŠ Březnice,
ale i učitelé a
s nimi malí i velcí rodinní příslušníci. Odjezd v půl páté z Březnice pokračoval
zastávkami, kde se k nám připojili další účastníci. Po příjezdu
do Prahy zbývalo už jen najít divadlo a nechat se pohltit
skvostným interiérem a výkony herců. Představení začalo
v sedm hodin, měli jsme skvělá místa na balkóně. I když jsem
k výběru míst byla skeptická, výhled i akustika byla překvapivě skvělá. Všichni plni očekávání ztichli a už jen pozorovali jeviště. Zazněly známé skladby a jako vždy živý orchestr nezklamal. Atmosféra v celém hledišti utvářela mnohem silnější dojem, když se diváci přidali ke zpěvu. Zakomponování písní
do děje se doopravdy povedlo.
Příběh muzikálu nás přenáší do situace, kdy se mladík spolu
se svými přáteli vloupá do domu starého pána kvůli cennému
obrazu dívky se zlatou šálou. Jeho přátelé jsou na odchodu,
a když se mladík chystá též odejít, přistihne ho starý pán, majitel domu, který ho však nepotrestá, nýbrž mu chce odvyprávět příběh o tom, jak se k onomu dílu dostal a kdo je na něm
vyobrazen. Mladíkovi nezbývá nic jiného než si příběh vyslechnout. Tím se v ději přesouváme do dětských a dospělých let
tohoto starce. Většina scén se odehrává v pouovém prostředí,
kde se vyskytuje mnoho zajímavých a stěžejních postav. V hlavních září Eva Burešová jako Aneta a Tomeš Roman jako Honza.
Mohli jsme spatřit i Adélu Gondíkovou, která si zahrála tetu
Anety, a sukničkářského strýce v podání Jiřího Langmajera. Při
uvážení věku těch nejmenších musím podotknout, že předvedli úžasný pěvecký výkon a obdivuhodné ztvárnění rolí.
Za sebe mohu s jistotou říci, že jsem byla z představení mile
překvapena, hra se mi velice líbila a inspirovala mne k další
návštěvě Karlínského divadla.
Aneta Červená 2.AV
zdroj: oficiální fotogalerie by David Kraus (www.hdk.cz)

SOUTĚŽ V PIŠQWORKÁCH
Křížek, kolečko, křížek, kolečko… poznali jste? Piškvorky
zná určitě každý. Stačí tužka, kostičkovaný papír a trochu logického uvažování. Ale možná jste nevěděli, že existuje celorepubliková soutěž, která se rozšířila i k našim sousedům,
na Slovensko. Dne 7. 11. 2017 se této soutěže zúčastnili i žáci
školy VOŠ a SOŠ Březnice. Studenti tvořící pětičlenný tým reprezentující celou školu se zúčastní nejprve oblastního kola.
Když uspějí i v dalších úrovních, mohou se dostat do finále,
které se odehraje 8. 12. 2017 v Brně, kde se sejdou i vítězové
ze Slovenska. Soutěž v Pišqworkách letos slaví kulatiny a březnická škola nezklamala a taktéž se již podesáté zapojila. Tato
hra nejenže rozvíjí logické uvažování, ale i trpělivost, jak se
osobně mohli přesvědčit i samotní soutěžící. Vítězové, ale
i poražení získali
odměny v podobě
poukazů, slevových kuponů a jiných hodnotných
cen. Naši studenti sice nepostoupili do dalšího
kola, ale s pláčem
také neodjížděli.
Brali to jako zkušenost do dalších
piškvorkářských
soutěží a především se u toho bavili.
Aneta Červená
(2.AV)
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K AČEŘI
přinášejí
našlapanou
zimu
v Březnici
Festival Kačeři v zimě
nespí a přinese několik
skvělých akcí. Prosinec
bude patřit hudbě, sportu
a dětem. 2. prosince se
představí na tradičních
Elektro Kačerech české
legendy. Legendární DJ
Chris Sadler a DJ Loutka
představí krásné pojetí
house music. Tito dva
noví DJ píší dějiny české
taneční hudby. Jsme rádi,
že se společně představí
v Březnici. Doplní je krásná plzeňská DJ JM, oblíbený DJ Meli a rožmitálský Mach3. Zavítají také
hostesky a komando Jägermeister. Těšit se můžete na světelnou a laser
show, hutný zvuk, stolní
fotbálky, welcome drink a
kačeří merch. Nejlevnější
vstupenky pořídíte v tabáku U Nuslů nebo na telefonu 777 494 416.
Kačeří Vánoce přinesou
pohodu a klid. V sobotu
16. prosince se uskuteční
futsalový turnaj a dětské
odpoledne. Futsalový turnaj proběhne ve sportcentru Vitality. Přihlášky
zasílejte na info@kacerifestival.cz nebo na telefon 774 284 206. Hraje
se systémem 4+0. Přij te si užít den plný sportu.
Děti se vyřádí odpoledne
v kulturním domě. Budou pro ně připravena zábavná stanoviště plná sportu, zábavy a umění. Na závěr se mohou
těšit na dětské divadelní představení v podobě loutkového
divadla.
Na Stojáka opět rozesměje Březnici. V lednu roku 2018
přijedou baviči známého komediálního vystoupení. O víkendu 19. a 20. ledna zaplní kulturní dům svými představeními. Vstupenky v předprodeji od prosince v informačním
centru Březnice. Veškeré informace naleznete na webových
stránkách www.kaceri-festival.cz nebo na facebooku. Bu te
s námi, my jsme s Vámi. Kačeři Vám přejí poklidné prožití
svátků a do nového roku vstup pravou nohou.
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Poděkování
„Spokojený může být jen ten,
kdo dokáže být vděčný.“
Blíží se sváteční dny konce roku a to je krásná
příležitost k ohlédnutí do blízké minulosti a ke vděčnosti, k děkování.
Taktéž náš pěvecký Sbor sv. Ignáce má mnohým
za co vděčnost projevit. Pamatujeme v tomto smyslu
zvláště na své příznivce, bez kterých by naše činnost
jen těžko byla možná:
Město Březnice, především pana starostu a odbor
kultury. Vděčíme jim za jejich laskavou záštitu naší
činnosti, skvělou spolupráci a za stálou možnost
působit v kostele sv. Rocha.
Děkujeme panu řediteli zdejší ZŠ za zkušební prostor
a zázemí.
A vděčnost pociujeme i vůči vám všem - našim
milým posluchačům a dobrodincům.
Nechceme hrát a zpívat pouze pro své vlastní potěšení, ale toužíme, aby se naše úsilí stávalo potěchou
a radostí pro mnohé.
Za Sbor sv. Ignáce Březnice
www.ignac.estranky.cz

Petra Ottová

BRDSký VEČER VÁNOČNÍ
Historické události odehrávající se kolem roku nula,
sympaáci s podběrákem, vánoční stromeček,
po přestávce krátká Vánoční hra po loupežnicku.
To vše bez větších souvislostí, a přece je něco spojuje.
Herci BRDS, hudebníci Mirek Tůma, Aleš Hadač
a další. Svařené víno, BRDSký punč, cukroví.

KD Březnice, neděle 17. 12. 2017, 17:30,
SC Rožmitál pod Třemšínem,
pátek 29. 12. 2017, 18:00.
Těšíme se na Vás.

www.facebook.com/svignac

Divadelníci.

Příjemné Vánoce a zdar v novém roce přeje všem březnickým i přespolním spoluobčanům
Spolek Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.
Městu Březnici děkujeme za finanční příspěvek na činnost v roce 2017, který jsme využili
při příležitosti setkání rodáků a přátel města Březnice.

Jménem pořadatelské agentrury zasílám oficiální informaci
ke koncertu Lenky Filipové.
Koncert Lenky Filipové, která se uzdravila a ohlásila opětný návrat na pódia jsme v uplynulých týdnech aktivně
řešili.
Z původně plánovaného února chybí uskutečnění 3 koncertů v regionu Příbramska a jižních Čech. V rámci omezeného vystupování, aktuálních prodejů a zaplněnosti sálů a sladění termínů se zpěvačkou pro uskutečnění koncertu,
bylo nalezeno jako nejvhodnější řešení koncerty původně plánované v Rožmitále a Březnici spojit do velkého sálu
v Kulturním domě v Horaž ovicích.

Koncert se uskuteční v pátek 1. 12. 2017 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Horaž ovicích (ul. Strakonická).
Všichni zákazníci s platnými vstupenkami budou mít možnost BEZPLATNĚ využít obousměrnou autobusovou přepravu z Březnice, a Rožmitálu do Horaž ovic a zpět. Autobusy firmy Brdabus budou
vypraveny v pátek 1. 12. v 17.00 hod. z autobusového nádraží v Březnici (u Penny) a v Rožmitále
(u lékárny).
Všichni držitelé vstupenek, na které jsou k dispozici telefonní kontakty, budou sms zprávou kontaktováni s informací k novému termínu a místu konání, vč. nabídky bezplatného odvozu autobusem.
Na Infocentrum v Březnici byly poštou zaslány dva aktualizované plakáty k vyvěšení.
Ing. M. Vizek
zástupce pořadatele koncertu, Sombrero s. r. o. Praha

12/2017

Z REDAKČNÍ POŠTY

BŘEZNICKÉ NOVINY

33

HISTORICKÉ BUDOVY ZÁMECKÉHO PIVOVARU HEROLD OŽIJÍ
Barokní budovy březnického zámeckého pivovaru, které nejsou přímo využívány k výrobě piva, získají nové
využití. Do budoucna by v nich měly být chráněné dílny
či expozice výroby piva a řemesel s ní souvisejících. Projekt je neziskový a jeho cílem je smysluplně využít jedinečné historické prostory a pivovarskou zahradu. „Projekt jsme pojmenovali Nadační pivovar Herold a zastřešuje ho nadace. Chceme dát šanci neziskovým sdružením, které pro svoji činnost hledají prostory, a také otevřít areál veřejnosti,“ uvádí ředitel pivovaru Marek Šoltés. „Vaření piva bude pokračovat jako dosud, a to pod
stejným označením i etiketami,“ dodává. První zmínky
o vaření piva v Březnici sahají do patnáctého století.
Současnou podobu získal pivovar v roce 1720, stal se
výjimečnou stavbou českého baroka. Původní budovy
v období socialismu i pod vlastníky ze začátku 90. let
zchátraly, výroba piva totiž probíhala a probíhá z velké
části v jiných objektech. I díky vstřícnému přístupu
a pomoci Rady města Březnice se podařilo dát oběma
bočním křídlům budovy novou střechu – ta stará byla
v havarijním stavu. Při vyklízení a pomocných pracích
pomohli i dobrovolníci. „Přijeli zaměstnanci ČEZ a Billa
v rámci dobrovolnických programů svých firem. Pomohlo však více lidí, třeba hráči týmu malého fotbalu Deziluze,“ říká Petr Orálek, ředitel Modré nadace, která
bude pivovarem nevyužívané části budov spravovat. Velkým oceněním významu celého projektu i historické
hodnoty barokních budov bylo to, že se v září uskutečnil v areálu zámeckého pivovaru letošní Den pro památku organizovaný Institutem pro památky. Jeho pracovníci tak na vlastní oči mohli vidět opravený rodový erb
stavitele pivovaru Jana Josefa Jeníška z Újezda a jeho
dvou manželek v průčelí budovy i sochy sv. Josefa a sv.
Jana Křtitele na střeše, které byly zrestaurované již dříve. V březnickém pivovaru se stále vaří pivo tradiční
technologií s vysokým podílem ruční práce. Každý rok
získává řadu ocenění. Letos sládek František Pinkava
mimo jiné převzal Zlatou pivní peče za světlou čtrnáctku či obhájil první místo v soutěži Pivo České republiky
v kategorii polotmavých piv s heroldovským Granátem.
Jednou z podpůrných aktivit bude do budoucna výroba
speciálního nadačního piva, kdy část tržeb půjde přímo
na financování oprav a rekonstrukci historického objektu. Z hlediska celkové produkce pivovaru to však bude
pouze okrajová záležitost - sortiment i značka Herold
zůstává zachována.
Petr Orálek

Zaměstnanci společnosti ČEZ pomáhali s vyklízením budovy
v rámci dobrovolnického programu této firmy

Rekonstrukce střechy - severní křídlo historické budovy dostalo
letos v listopadu novou střechu

ADVENT se v Rožmitále pod Třemšínem
tradičně zahajuje jarmarkem lidových
řemesel, který se bude konat 2. 12. 2017
od 10.00 do 16.00 hodin
Návštěvníci se mohou těšit na výrobky ze slámy, z keramické hlíny, proutí, drátu, kovu, vosku, korálků, textilu… Pekaři přivezou staročeské dobroty, včelaři perníky a medovinu, řezníci a rybáři maso a ryby a nebudou
chybět ani oblíbené regionální potraviny. Desítky řemeslníků nabídnou své zboží v areálu Podbrdského muzea
a ve společenském centru.
Součástí jarmarku je doprovodný program.
V Podbrdském muzeu si můžete prohlédnout výstavu
textilní výtvarnice Evy Damborské - Světlo, prostor, čas
a navštívit cvočkařskou dílnu ve stodole, kde se budou
od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod. kovat cvočky.
V 15.00 hod. začne ve společenském centru křest nových knih. V 17.30 hod. vás pozveme na nádvoří Podbrdského muzea, kde vystoupí žáci ZŠ JJR. V 17.45 vyjde
zvonkový průvod a v 18.00 hod. společně rozsvítíme
vánoční strom.
Marie Kabátníková
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á
Vážení a milí,
touto cestou bych Vám všem chtěl poděkovat za modlitby z důvodu operace mého
ramene. Moc si toho vážím. Zvláštní poděkování však
posílám řeholním sestrám sv. Kříže z Kroměříže, Olomouce a Hutiska – Solanec, kam jezdím na každoroční
pravidelnou dovolenou. Proč právě jim? Právě tam, na
Moravě, v srpnu 2017 se zjistilo, že mám na levém rameni takzvaný „lipom“ – kulatou bouli – který bylo
nutné vyšetřit. Nejdříve to bylo na Poliklinice ve Valašském Meziříčí a poté, v polovině září, v Oblastní nemocnici v Příbrami.
V Příbrami jsem se pak dozvěděl, že tento „lipom“ se
kvalifikuje na operaci v plné anestezii. Člověk – i když
je kněz – jak se o tom dozví, začne to prožívat. Obzvláš
když je to v životě člověka poprvé. Proto jsem se na
to připravoval již od chvíle, kdy jsem tuto informaci
vstřebal.
Den před operací - v pondělí 6. listopadu - za mnou přijel z Nepomuku můj zpovědník. Spolu jsme pak jeli na
Svatou Horu, k Panně Marii Svatohorské, kde mne
P. Jiří vyzpovídal a zaopatřil svatými oleji. Den poté –
v úterý 7. listopadu - mne březnický farář, P. Zdeněk
Kozubík, OPraem. odvezl do nemocnice v Příbrami, kde
jsem se připravoval na plánovanou operaci.
Ve středu 8. listopadu v 9.30 hodin proběhla operace
„lipomu“ na levém rameni, která trvala 20 minut. Někomu se může zdát, že byla to sice „banalita“, ale i tak

„Nebojte se…
zvěstuji vám velikou radost…
Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán“.
(Luk. 2, 10-11 )

Vánoční přání se hromadí na stole.
Každý se snaží vyjádřit přátelství,
potěšit či obdarovat radostí.
Ta záplava slov však nesmí uškodit SLOVU,
vyslovenému v tichu této noci
a zprávě, která mění dějiny.
BŮH JE S NÁMI. BŮH JE SE MNOU.
Dnes Bůh vyřkl SLOVO a těm,
kdo Ho přijali, dal moc být dětmi Boha.
To SLOVO však čeká na lidské ANO,
jež bájný sen mění v realitu.
Radost a pokoj Betlémského Dítěte!
Jeho ochranu Vám a všem Vašim blízkým
do roku 2018 přejí s vánočním pozdravem
P. Zdeněk Metoděj Kozubík, OPraem.
a P. Mariusz Klimczuk
ŘKF Březnice, Vánoce 2017
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člověk byl v ohrožení života. Operace proběhla úspěšně,
a já jsem byl šastný, že jsem to přežil. Myslím, že – jako
ctitel Panny Marie – jsem byl v „dobrých“ rukou, v rukou Panny Marie Svatohorské.
Den po operaci – ve čtvrtek 9. listopadu - mne pak
P. Kozubík po operačním zákroku odvezl z Příbrami
do Březnice. Kdyby mne nebolelo rameno, tak bych nevěděl, že jsem byl na operaci.
Moji milí, dovolte mi proto, abych nyní poděkoval jmenovitě. Předem se omlouvám, pokud jsem na někoho
zapomněl. Především chci poděkovat všem svým farníkům, kteří na mne – v den a hodinu operace – pamatovali. Děkuji také Vám, farníkům P. Kozubíka, za Vaše
modlitby. Poděkování patří také i mým bývalým farníkům, a také farníkům, mezi kterými jsem působil, ale
nebyl jsem jejich farářem, a kteří o této mé operaci věděli.
A v neposlední řadě poděkování patří sestře Aleně
Mojčákové, z Kongregace sester sv. Kříže. Díky sestře
Aleně, v každé „Modlitbě breviáře“, hlavně den před operací (ve chvíli, kdy jsem sestře Aleně napsal zprávu,
v kolik hodin proběhne operace, právě připravovala
za mne přímluvu na „Nešpory“), a také v den a v hodinu operace, byla u sester sv. Kříže přímluva „Za šastný
průběh operace“.
Ještě jednou Vám všem za Vaše modlitby Pán Bůh
zapla.
S kněžským pozdravem, P. Mariusz Klimczuk
mirovický farář

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST BŘEZNICE
4. neděle adventní
- Vánoce - Nový rok 2018
Mše svaté

Datum a hodina

4. neděle adventní

24. 12. 2017
(neděle)

Štědrý den
– bohoslužba Slova

24. 12. 2017 22.00 h.
(neděle)

Slavnost Narození Páně
– Boží hod vánoční

25. 12. 2017
(pondělí)

9.30 h.

2. svátek vánoční
– Svátek sv. Štěpána

26. 12. 2017
(úterý)

9.30 h.

Svátek Svaté Rodiny

31. 12. 2017
(neděle)

9.30 h.

9.30 h.

Konec roku – sv. Silvestr 31. 12. 2017
(neděle)
Nový rok 2018 – Slavnost 1. 1. 2018
Matky Boží Panny Marie (pondělí)

9.30 h.
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY S ČESKÝMI PATRONY
Letošní podzimní prázdniny přivedly na faru v Mirovicích téměř dvacet malých účastníků z okolních farností.
Ve dnech 25. - 28. října tu děti poznávaly svaté patrony
České republiky. Seznámit se však bylo nutné nejen se
světci, ale i mezi sebou. Proto byl středeční večer věnován seznamovacím hrám a hrám na stmelení kolektivu.
Ve čtvrtek ráno začal program již pěkně „zostra“ –
ranní rozcvičkou. Po jejím absolvování na děti čekala
snídaně a po ní den se svatou Zdislavou, patronkou rodin. Do života světice malé účastníky uvedla krátká prezentace, poté následovaly aktivity k tématu. Při nich
děti hledaly lék na smrtelnou chorobu, a také pro ně byl
připraven minikurz první pomoci. Odpoledne bylo plné
her uvnitř fary i venku.
Páteční den byl ve znamení hned dvojice světců, a to
svatého Jana Nepomuckého a svaté Anežky. Dopoledne
patřilo prvnímu z nich. Po úvodním povídání na děti
čekala hra, při níž měly získat povolení pro zvolení opatem kladrubského kláštera – děti během ní zavítaly
k soudci, klášternímu lékaři, i arcibiskupovi v parádních kostýmech. Znalosti o Janu Nepomuckém si ještě
prohloubily během získávání pěti hvězd s Janovými
ctnostmi.
O svaté Anežce dětem povyprávěl otec Mariusz Klimczuk. Po jeho poutavém povídání následovala mše svatá
s kázáním připraveným na míru účastníkům tábora,

Římskokatolická farnost
Březnice

Žehnání
adventních věnců
se uskuteční
v

proto aktivita zaměřená na svatou Anežku katechezi výjimečně předcházela; děti při ní poznávaly léčivé bylinky.
Pozdě večer na malé účastníky Prázdnin s českými
patrony byla připravena noční hra Moudrost poustevníka Prokopa. Děti očekávala stanoviště, na nichž plnily
různé úkoly, například odpovídaly na hádanky zvídavého dveřníka. V závěru hry navštívily poustevníka Prokopa, od kterého dostaly sladkou odměnu.
V sobotu se děti seznámily se svatým Prokopem. Úvodní povídání o životě zakladatele sázavského kláštera
zpříjemnila krátká prezentace následovaná blokem tvořivých tématických aktivit. Na třech stanovištích si děti
mohly zkusit napsat husím brkem své jméno či název
akce, postavit věž ze špejlí nebo nalepit obrázek z listí.
Odpoledne bylo věnované stopovací hře. Otázky na
ukrytých papírcích prověřily získané znalosti o českých
světcích. Všechny skupiny prokázaly výtečnou pamě.
Pak následovalo již jen balení, úklid a odjezd domů.
Věřím, že si děti podzimní prázdniny opravdu užily
a budou na ně rády vzpomínat.
V závěru článku bychom jménem organizátorů rádi
poděkovali všem vedoucím, paní katechetce a kuchařce
v jedné osobě - Lídě Lacinové za výbornou krmi a paní
doktorce Adéle Bendové za pomoc při kurzu první pomoci. Velký dík patří také otci Mariuszovi Klimczukovi
za poskytnuté zázemí a pěkné povídání o svaté Anežce.

neděli 3. prosince 2017

Jarka a Petr Blažkovi,
Honza Novotný

při mši svaté v 9.30 hodin
Poutní mše svatá
k Neposkvrněnému
Početí Panny Marie
na březnickém zámku
proběhne

v sobotu 9. prosince 2017
v 10 hodin.
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FARNOST

FA R N O S T

BŘEZNICE

VÁNOCE 2017
O Vánocích na nás působí nesmírné bohatství symbolů a znamení. Slovo Vánoce má
ve svém kořeni slovo noc. Nejen české, ale i německé –
Weihnachten. Stille Nacht, heillige Nacht. Tichá noc,
svatá noc. Bůh k nám přichází v této hluboké a dlouhé
noci roku. Vánoce slavíme v zimě, kdy jsou skutečně
dlouhé zimní večery a noci naplněné tmou. Jak přiléhavě symbolické. Takový byl stav lidstva ponořeného
do noci a temnoty hříchu. A najednou zazáří světlo –
narození Spasitele. Je to naděje, radostná zvěst, která do temnoty noci vnáší světlo.
První, kdo se dozvídají tuto radostnou zvěst, jsou pastýři. A opět hluboká a oslovující symbolika. Pastýři,
kteří stáli na okraji společnosti, nejchudší z chudých.
A protože chudí, jsou i lidé otevřeného srdce. Jdou, hledají a nacházejí Děátko v jesličkách. Jejich srdce naplňuje radost, oni chválí a velebí Boha. A zase nás tato
symbolika učí něčemu, co přímo křičí do svědomí moderního člověka. Svět, ve kterém žijeme, nás učí, že šastně
žít znamená hodně vydělat a mít. Když se zadíváme na
Betlém, dýchá to pokojem a radostí, dýchá to nebem na
zemi. Betlémy jsou všude fascinující. Je tam všechno
možné – hvězdy, zvířata, příroda, lidé i Andělé. Ale nikde tam nejsou peníze a bohatství. Betlém je jakási
reklama na pravé bohatství a štěstí. Stojí proti všem reklamám světa. Betlém hlásá, že nejbohatší je ten, kdo se
vyvlastní ze svého egoismu. Nejbohatší bude ten, kdo
otevře srdce Bohu a bližním. Ten přijme dar, který nelze
koupit za žádné peníze. Proto Bůh oslovil pastýře a dotkl se toho nejcitlivějšího místa na světě – chudoby srdce, nezatíženého ničím, co by bránilo přijmout Boha,
přijmout Jeho dar.
A jsme u další úžasné symboliky. Pastýři nalezli Marii,
Josefa a Děátko položené v jeslích. Co nám zjevuje Bůh
v chudobě v jeslích? Jesličky nám neříkají jen, kdo je
Bůh, který nás tak miluje. Ale říkají nám také, kdo
to je člověk. Syn Boží nám zde odkryl, kdo je to vlastně
člověk ve svém lidském bytí, ve svém postavení v tomto
světě. Člověk je bez Boha jen nepatrným tvorem, který
leží „v chlévě tohoto světa ve svém bytí zcela chudý“.

Nahý jsem přišel na svět a nahý s prázdnýma rukama
z něho odejdu. Bylo by tomu tak, kdyby se Kristus nestal člověkem. Syn Boží nejen vstoupil na cestu lidského
života a stal se s námi solidárním, ale On nás ještě nesmírně obdaroval. Sv. Pavel v 2. listě Kor 8,9 říká: „Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý,
ale pro vás se stal chudým, abyste vy Jeho chudobou
zbohatli“.
Vánoce jsou svátky štědrosti, dárků. A to je další fascinující symbolika, kterou i lidé bez víry důsledně praktikují. My si závěrem připomeňme, že to není jen Štědrý
Den, kdy dostáváme dary. V lidském životě je každý den,
každá hodina a každá minuta naplněna Boží štědrostí.
Kolik je to darů, co stále přijímáme? Každý tep srdce je
dar života. Kolik jich za minutu srdce udělá, abychom
mohli žít? A jsou to tisíce věcí, které nás drží při životě.
Pan Chesterton kdysi napsal vtipnou větu: „Vždycky
jednou za rok ve vánočním čase se lidé diví a radují
z toho, že za okny najdou v punčochách cukroví – ale
vůbec nežasnou nad tím, že každý den najdou v punčochách své zdravé vlastní nohy“. Všechno na světě je dar.
Úplně všechno. Bu Bohu čest, chvála a dík. Amen.
P. Mgr. Mariusz Klimczuk

Římskokatolická farnost Březnice
zve všechny děti na

ZPÍVÁNÍ
U JESLIČEK ,
které se uskuteční

v

úterý 26. prosince 2017

od 14.30 hodin
v kostele sv. Ignáce v Březnici
V době od 14 do 16 hodiny
bude otevřen kostel s možností
prohlídky březnických jesliček.
Přijte s námi zazpívat Ježíškovi v jesličkách...
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V BORU V ROCE 2017
Letošní rok nezadržitelně spěje ke svému závěru, proto
bychom chtěli stejně jako v předešlých letech seznámit
čtenáře Březnických novin s činností Sboru dobrovolných hasičů v Boru.
Naše družstvo v požárním sportu se každoročně
zúčastňuje soutěží, jež pořádají okolní sbory. V letošním
roce jsme prověřili naši techniku a souhru na soutěžích
v Hlubyni a Nestrašovicích. V obou kláních jsme se
vyvarovali výraznějších výkyvů v našich výkonech a
v nabité konkurenci jsme obsadili čtvrté, respektive třetí místo. Následně jsme se zúčastnili námětového cvičení spolu se všemi sbory 8. okrsku, které se uskutečnilo
v obci Počaply. Zde naše technika plně obstála. Zásluhu
na tom jistě měla i pravidelná údržba a drobné opravy
naší výzbroje a výstroje, jež byly pravidelně po celý uplynulý rok prováděny. Stejnou pozornost jsme věnovali
také hasičské zbrojnici.
Kromě hasičských aktivit se členové našeho sboru zapojují prakticky do všech činností, které se v naší obci
konají. Podíleli jsme se na organizaci a zajištění dětské-

ho maškarního bálu, dětského
dne a za několik málo dní vypukne mikulášská nadílka.
Stejně jako v předešlých letech jsme se účastnili postavení májky na borské návsi.
V neposlední řadě jsme opět
uspořádali několik bezplatných brigád, v jejichž rámci
jsme se zaměřili na úklid a údržbu obce.
Na závěr tohoto stručného výčtu bychom rádi poděkovali městu Březnice za poskytnutí finanční dotace
na provoz našeho sboru, která je pro zajištění jeho chodu klíčová.
Největší poděkování však patří všem, kteří se na úkor
svého volného času jakýmkoli způsobem zapojili
do všech výše uvedených aktivit a přispěli k jejich zdárnému průběhu, spolu s přáním pevného zdraví, štěstí
a životní pohody v nadcházejícím roce 2018.
Členové SDH v Boru
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2017
Anketa „Sportovec města Březnice“ se již stala tradicí. Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport, ve spolupráci
s městem Březnice, se jí rozhodla vyhlásit i v letošním roce, a to bez změny loňských pravidel.
Anketa opět proběhne v kategorii dospělých a v jedné či více kategoriích mládeže v každém sportovním odvětví.
Sportovní oddíly, které mají zájem se vyhlášení sportovce roku aktivně zúčastnit, si sami navrhnou nejlepší sportovce a jejich jména zašlou na e-mail j.nepivoda@tiscali.cz do 31. 1. 2018.
Jelikož se v následujícím roce pro nezájem veřejnosti neuskuteční sportovní zábava, bude změněno místo a způsob
vyhlášení výsledků ankety. To proběhne v březnu a bližší informace budou včas zveřejněny v Březnických novinách.
Jiří Nepivoda, předseda Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport

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:
Termín:

26. 10. 2017 – 29. 3. 2018
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 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, předseda
TC Vitality Březnice z.s.

Mikulášská nadílka
ve Vitality 2. 12. 2017
od 10.00 hodin - Mikulášské čtyřhry
• tenisový turnaj rekreačních čtyřher
pro všechny věkové kategorie

od 17.00 hodin
Mikuláš pro děti a dospělé
• mikulášský balíček pro děti na objednání 99 Kč
• mikulášský tatarák pro dospělé na objednání
Informace a přihlášky
- Vitality, Sadová 746, 262 72 Březnice
Tel. 318 543 329

PF 2018

TC BŘEZNICE

T E N I S O V Ý A S P O R T O V N Í C LU B V I TA L I T Y B Ř E Z N I C E z. s .
P Ř E J E V Š E M S V Ý M Č L E N Ů M , O B C H O D N Í M PA R T N E R Ů M A P Ř Í Z N I V C Ů M
V E S E L É V Á N O C E A H O D N Ě Z D R AV Í , Š T Ě S T Í
A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2018
TENISOVÝ A SPORTOVNÍ CLUB VITALITY BŘEZNICE z.s. DĚKUJE MĚSTU BŘEZNICE
ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY V ROCE 2017
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu
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SK Březnice 1918, z. s. děkuje městu Březnice za příspěvek na činnost a příspěvek na provoz
areálu stadionu v Březnici na rok 2017. Poděkování patří i ostatním sponzorům, členům
a příznivcům, kteří přispívají k chodu klubu.
S blížícím se koncem roku, přejeme členům, fanouškům i všem čtenářům Březnických novin krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních a sportovních úspěchů.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

SK Březnice 1918, z. s.
děkuje
Městu Březnice, Nadačnímu fondu
pro Březnici

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 prosinec 2017 - únor 2018
středa 17 - 22 hod. pátek 17 - 24 hod. sobota 17 - 22 hod.
vánoční svátky
středa 20.12. 17-22 | pátek 22.12. 17-24 | sobota 23. 12. - zavřeno
neděle 24. 12. zavřeno
středa 27. 12. 17 - 22 hod.
pondělí 25. 12. 17 - 24 hod.
pátek 29. 12. 17 - 24 hod.
úterý
26. 12. zavřeno
sobota 30. 12. 17 - 22 hod.
neděle 31. 12. 9 - 15 hod. (od 10 hod. silvestrovský fotbálek
„mladí - staří“ - ovárek zajištěn)
pondělí 1. 1. 2018 zavřeno

a firmám - VAK Beroun a.s., VHS – stavební
společnost s.r.o. a Střechy ČR s.r.o.
za finanční příspěvek a součinnost při realizaci
stavby dřevěného stánku v areálu
městského stadionu v Březnici.

Rezervaci akcí (drobné oslavy, srazy atd.), cca 40 míst,
lze domluvit na tel. 737 953 040. Rezervaci lze dopředu dohodnout
i mimo otevírací dny. V klubu 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. Otevření sportovního klubu
z těchto důvodů je možné ověřit na tel. 723 474 659.

SK BŘEZNICE 1918 - ROZPIS VÝSLEKŮ UTKÁNÍ PODZIM 2017 k 17. 11. 2017
DAT.
20. 8.
26. 8.
27. 8.
2. 9.
3. 9.
6. 9.
9. 9.
10. 9
13. 9.
16. 9.
17. 9.
20. 9.
23. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.
1. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10.
15. 10.
21. 10.
22. 10.
28. 10.
29. 10.
4. 11.
5. 11.
11. 11.
12. 11.
17. 11.
25. 11.

MUŽSTVO dospělých
DOROST
1. k. pohár Klučenice - Bř 1:9
Bř - Rosovice 1:4
Bř - Rožmitál 2:2
Kovohutě - Bř 1:7
Kovohutě - Bř 6:4
Bř - Jince 4:2

volno
volno

2. k. p. Bř nasazena do 3.k.
Trh. Dušniky - Bř 4:0
Jesenice - Bř 1:3
Bř - Luhy 0:4
3. kolo p. Bř-N.Ves 5:1
Bř - Nová Ves 3:0

přelož. na 29.10.
Bř - Petrovice 4:4
Bř - Jesenice 5:1
Petrovice - Bř 5:3

Dublovice - Bř 4:0
Bř - Bohutín 2:1

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

st. přípravka

Bř - Podlesí 2:8

Milín - Bř 6:7

Bohutín - Bř 10:8

Bř - Obecnice 20:2
Bř - 1.FK B 10:3

Bř - Jince 11:1
Bohutín - Bř 8:11
Bohutín - Bř 3:6
Bř - Podlesí 7:1
Bř - Rožmitál 0:21
12. 9. Milín - Bř 0:7 Bř - Spartak Pb B 1:7
Bř - Rožmitál 2:0
Milín - Bř 3:1
Rožmitál - Bř 1:3
Bř - Pičín 4:2
Obecnice - Bř 0:4
Bř - Drahlín 5:0
1.FK Pb - Bř 10:3
Bř - Milín 6:3
Spartak Pb B - Bř 4:1
Drahlín - Bř 0:12
Bř - 1.FK Pb 2:11
Jince - Bř 2:4
Podlesí - Bř 7:2

Spartak Pb B - Bř 7:12 Bř - Milín 12:11

Bř - Milín 2:11

Bř - Bohutín 4:5

Obecnice - Bř 3:16

Bř - Bohutín 13:3

1.FK Pb B - Bř 5:17
Rožmitál - Bř 5:6
volný los
volný los
Bř - Rožmitál 5:4

Drahlín - Bř 2:2m na PK 3:2
Bř - Milín 2:3
Spartak Pb B - Bř 3:0

Spartak B - Bř 2:28

1. FK - Bř 6:15
Bř - Bohutín 22:4

Milín - Bř 8:10

Bř - Kovohutě 10:0
Bř - Pičín 0:3

Bř - Spart. Pb 12:5

volný los

Rožmitál - Bř 2:2
Sedlčany C - Bř 3:5

ml. přípravka

Podlesí - Bř 1:1
Bř - D. Hbity odlož.
volný los
předehráno 19. 9.
volný los
Bř - Obecnice 4:2
D. Hbity - Bř 1:2
předehráno 12. 9.
10.15 Bř - D. Hbity

Bř - Bohutín 3:7
Rožm - Bř 6:0

Bř - Spartak B 11:7

Bř - Milín 1:6

Bř - 1. FK Pb 14:8
Bohutín - Bř 7:10

Pičín - Bř 0:3

Spart. Pb - Bř 3:12
Bř - Spart. Pb B 20:8
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TV SERVIS a PRODEJ
Rudolf Vaněk
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a osobní pohody
do nového roku 2018
přejí všem svým zákazníkům
Rudolf a Alena Vaňkovi
Rožmitálská 38, Březnice
Tel. 327 723 120, 602 482 114

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

Chcete si se mnou povídat?
Odměna 100 Kč/hod plus občerstvení.
Tel. 602 124 563

■

PRONAJMU byt 2+kk, v Příbrami VII,
2. podlaží, výtah, lodžie.
Tel. 604 231 761

■

KOUPÍM garáž v Březnici, ne u Normy.
Tel. 606 842 009

PLACENÁ INZERCE

12/2017

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

Tel. 732 217 023

REVIZE
KOTLŮ
VIADRUS, SLOKOV, OPOP
Fa HANÍK
- TOPENÍ, VODA, PLYN
Tel. 606 842 009, 732 151 811
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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.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
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

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

PŘIJME
PRACOVNÍKY
na domácí práci

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

HOTOVOSTNÍ PŮJČKA
společnost JET MONEY, s r. o.

(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)

> registrovaná u ČNB
> nabízí půjčky od 5.000 Kč až 70.000 Kč
Kontakt: BEZPLATNÁ INFOLINKA

INFORMACE osobně
nebo na tel. č. 607 049 998

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

721 603 407
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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
* Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
– Min. SŠ – technického směru
– Místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* 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
6. 12. středa v 18.00 hodin

TRANSFORMERS:
Poslední rytíř
Dobrodružné sci-fi, USA, 2016, české titulky
Automechanik Cade Yeager má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se
spojí s „nepřítelem" Bumblebeem. Jejich
společným cílem je nalezení důvodu, proč se
Transformers po staletí vracejí na Zemi.
Odpově na tuhle otázku jim může dát významný historik a asi největší teoretický
znalec Transformers Edmund Burton, který věří, že právě v minulosti lze najít klíč
k ukončení války a záchraně lidstva.
Režie: Michael Bay
Hrají: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins,
Isabela Moner, Santiago Cabrera, John Turturro, Josh Duhamel a další
Vstupné 55 Kč

151 minut

Přístupno

10. 12. neděle v 18.00 hodin

VÍNO NÁS SPOJUJE
Romantické drama, Francie, 2017, české
titulky
Jean deset let cestuje po světě, aby zpřetrhal
všechna pouta, která ho spojovala s rodinou
žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně
onemocní, a tak se po letech musí vrátit
do krajiny svého dětství. Po otcově smrti se
Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou a Jéremym domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem. Tři sourozenci
od vinobraní do vinobraní, během jednoho
vinařského roku, v rytmu střídajících se
ročních období, postupně upevňují vztah
k vinohradu, ale i vztahy mezi sebou samými. Postupně je spojuje společná práce,
vzpomínky na prožité dětství a především
jejich láska k vínu a vinařskému řemeslu.
Režie: Cédric Klapisch
Hrají: Pio Marmai, Ana Girardot, François
Civil, María Valverde, Jean-Marie Winling,
Florence Pernel, Eric Caravaca a další
Vstupné 55 Kč

113 minut

Přístupno

13. 12. Klubová středa v 18.00 h.

MÁMA Z BASY
Dokumentární film, ČR, 2017, české znění
Příběhy třech žen, které film sleduje, začínají ve Věznici ve Světlé nad Sázavou. Vedení
této ženské věznice se rozhodlo pro zvláštní
sociální experiment – vybudovat zde specializované oddělení, do kterého budou moci
nastoupit výkon trestu matky i se svými
dětmi. Toto oddělení funguje od roku 2002
a je v českém vězeňství unikátní.
Režie: Veronika Jonášová
Vstupné 40 Kč

79 minut

Přístupno

20. 12. středa v 18.00 hodin

MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Rodinný animovaný film, Švýcarsko, Francie, 2016, české znění
Devítiletý chlapec s přezdívkou Cuketka po
náhlé matčině smrti putuje do dětského domova plného sirotků, jako je on. Zvládnout
první dny v novém prostředí chlapci pomá-

PROSINEC 2017
há sympatický policista Raymond. Snímek
je určen starším dětem a rodičům.
Režie: Claude Barras
Vstupné 36 Kč

67 minut

Přístupno

27. 12. středa v 18.00 hodin
Komedie, ČR, 2017, české znění
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už
známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme
však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na
venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec
dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává
jeho domovem. Mladá městská rodina se
musí přizpůsobit novému prostředí a také
novému soužití. Eda má před sebou nelehký
úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný
od jeho městského.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková,
Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Petra Špalková a další
111 minut

ZÁMEK
Březnice
Kulturní program

PROSINEC 2017

PO STRNIŠTI BOS

Vstupné 55 Kč
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KULTURA

Přístupno

Dětské dopolední představení:
6. 12. 2017 středa v 9.00 hodin

Koncert:
v sobotu 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 .

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Vstupné 10 Kč
Připravujeme: Červená, Chlapi nepláčou,
Hurvínek a kouzelné muzeum a další

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 12. Kačeři
KD – 20.00 hodin
3. 12. Zahájení Adventu
Kolej – 15.00 hodin
Náměstí – 16.00 hodin
Městská knihovna – 16.00 hodin
8. 12. Maturitní ples VOŠ a SOŠ
KD – 20.00 hodin
9. 12. Čertovské hrátky
Náměstí – průvod v 16.30 hodin
Sklepy bývalé jezuitské koleje – od 17.00 hodin
11. 12. Tomáš Kočko a orchestr
12. 12. Vánoční besídka 2.MŠ

KD – 18.00 hodin
KD – 15.00 hodin

12. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici – 16.30 hodin
13. 12. Přednáška – Pjér la Šéz

Kolej - 17.00 hodin

15. 12. Vánoční koncert Big Bandu Příbram
16. 12. Kačeři – Vánoce

KD – 19.00 hodin

KD – 11.00 hodin

17. 12. Brdský večer vánoční
KD – 17.30 hodin
18. 12. Koncert ZUŠ
Kolej – 17.00 hodin
19. 12. Vánoční besídka 1.MŠ
25. 12. Oldies

KD – 15.30 hodin

KD – 21.00 hodin

29. 12. Vánoční koncert duchovní hudby
Kostel sv. Rocha – 17.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 1/2018 vyjde 30. 12. 2017 –
ročník XV.
distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny
uzávěrka čísla je 13. 12. 2017 (ve 12 hod.)
jsou k zakoupení v Infocentru - cena 5 Kč registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717 připravil odbor kultury e-mail:
infobreznice@volny.cz redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou
redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků tisk: PBtisk a. s., Příbram

