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

Novoroční výstup na Stráž 1. ledna 2018

Foto F. Slaník

Vážení spoluobčané,
tradiční novoroční setkání na Stráži v roce 2018, kdy počasí opět připomínalo spíše jaro, proběhlo za Vaší hojné
účasti a bylo příjemným setkáním přátel a známých. Velké poděkování patří partě nadšenců, kteří toto místo
po celý rok vzorně udržují a přípravu na novoroční výstup považují za samozřejmost.
Uplynulý rok byl ve znamení nezvyklého „klidu“ ve městě, přestože jsme realizovali jednu z největších investičních akcí do vodárenské infrastruktury, přivaděč s novou úpravnou vody na Stráži a přečerpávací stanici u Černého kříže. Zkušební provoz bude probíhat do června a poté zastupitelé definitivně rozhodnou o osudu staré úpravny
za Lihovarem. Na jaro je již připraven projekt revitalizace ulice Horní Valy, kde největší změnu dozná úsek mezi
čp. 132 a čp. 36, kde část stávající zeleně ustoupí parkovišti. Je také připraven projekt rekonstrukce Penzionu na zelené,
kde první etapa počítá v přízemí s umístěním kanceláře Úřadu práce, zatímco první patro poskytne čtyři malometrážní byty. Následující etapa rekonstrukce má za úkol vybudovat výtah a další čtyři byty v podkroví. Předpokladem
realizace tohoto projektu je, že uspějeme se žádostí o dotaci z programu podpory rozvoje sociálního bydlení.
V jarních měsících proběhne dovybavení sběrného dvora, kde jsme uspěli se žádostí o dotaci a Technické služby
budou mít k dispozici dalších 6 kontejnerů, které slouží ke svozu bioodpadu. Bioodpad, který končí na naší kompostárně je samozřejmě pro rozpočet města zátěží, přesto i nadále zůstane nezpoplatněn. Pro rok 2018 zůstává stejný také poplatek za popelnice, tedy 450 Kč osoba/rok, a to i přes neustále stoupající náklady na svoz a ukládání jak
komunálního, tak tříděného odpadu. Pokud bude zákon o odpadech přijat v současné podobě a znění, čeká nás skokový nárůst cen, který by neúměrně zatížil každou domácnost. Věřím však, že dojde k úpravě připraveného zákona,
přesto se v dalším období zdražení nevyhneme.
V tomto roce také připravujeme projekty na opravy místních komunikací, ulice 9. května, Obránců míru, Kamenická a Pod Stráží, dále projekty pro nově vytvořená parkovací místa v lokalitě panelové zástavby u autobusového
nádraží.
Připraven je také projekt na rozšíření sociálních služeb a pořízení dalšího automobilu pro jejich poskytování.
Celkově je úspěšný projekt podpořen 90 % z dotace. Věřím, že i na sklonku čtyřletého volebního období se nám bude
dařit realizace plánů pro tento rok a příprav pro roky další.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 12. 12. 2017
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 14. 11.
2017 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 7. 12. 2017.
3. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 5. 12. 2017.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Zřízení volné živnosti - obor pohostinská činnost, pro město
Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Pinkava)
Návrh byl přijat.
2. Rozpočet města Březnice na rok 2018
- příjmovou část rozpočtu ve výši 86.532.520 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 106.307.790 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Pro: 15, proti 1 (Pinkava), zdržel se 1 (Noháček)
Návrh byl přijat.
3. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 dle přílohy.
Pro: 16, proti 1 (Chotívka), zdržel se 0
Návrh byl přijat.
4. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 2 (Hašek, Chotívka)
Návrh byl přijat.
5. Akční plán na rok 2018.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka)
Návrh byl přijat.
6. Použití investičního fondu ZUŠ Březnice ve výši 50.000 Kč.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
7. Přijetí finančního daru od SRPŠ při ZŠ Březnice pro Základní školu Březnice, ve výši 23.100 Kč na částečné vybavení
školy školním nábytkem.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
8. Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Renesance,
Praha ve výši 150.000 Kč pro školství, kulturní a sportovní

aktivity. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Zárybnický)
Návrh byl přijat.
9. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních
poplatcích číslo 3/2017 s účinností od 1. 1. 2018.
Pro: 16, proti 1 (Chotívka), zdržel se 0
Návrh byl přijat.
10. Rozpočtové opatření č. 10/2017 dle přílohy a schvaluje
úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 %
k 31. 12. 2017.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
11. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
12. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 1057/3, orná půda, o výměře 1402 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města Březnice ze dne 16. 5. 2017
č. 170516/4 a ze dne 10. 10. 2017 č. 171010/6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění
záměru darování pozemků ve vlastnictví města Březnice
p.č. 2244/23, ostatní plocha, o výměře 192 m2, p.p.č. 2243/6,
ostatní plocha, o výměře 459 m2 a p.p.č. 2243/7, ostatní plocha, o výměře 249 m2, vše v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r. Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Vácha Roman v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Dne 15. ledna 2018 byl uzavřen druhý program A3V
VISK Svět literatury. Dopoledne proběhlo kolokvium,
kde studenti představili své závěrečné práce. V odpoledních hodinách jim bylo v Reprezentačním sále březnické
radnice za přítomnosti starosty města slavnostně předáno osvědčení.
V případě zájmu o volné pokračování studia A3V nabízí
VISK (Vzdělávací institut Středočeského kraje) cyklus
Vlastivědné putování po českých regionech –
1. část. Jedná se o 4 semináře (v jednom semestru), které
jsou situovány směrem od centra republiky, tedy od Prahy na: JIH, VÝCHOD, SEVER A SEVEROZÁPAD. Lektory jsou Mgr. Radek Kotlaba a Mgr. Ivan Bauer, kteří
jsou studentům dobře známí z programu Historie a kultura. Předpokládané termíny jsou: 9. 2., 12. 3., 13. 4.
a 14. 5. 2018. V daném cyklu lze ještě pokračovat:
- Vlastivědné putování po českých regionech – 2. část,
nazývá se Podél vody a lektoři postupují po památkách
podél hlavních řek
- Vlastivědné putování po českých regionech – 3. část,
která je věnována hlavnímu městu a jeho rozvoji
v průběhu staletí - Praha mnoha tváří

Foto odbor kultury

Každá z těchto tří částí je tvořena 4 semináři v rozsahu 5 vyučovacích hodin a jednotlivé části se dají vyučovat samostatně. Studenti obdrží studijní texty. V tomto
cyklu nejsou žádné zkoušky, práce, či zapisování
do indexů. Vede se pouze prezence. Podle počtu přihlášených osob bude stanoven poplatek za 1 semestr.
V případě zájmu kontaktujte přímo PaedDr. Miluši Novákovou, metodika DV, Garanta A3V, mobil:
734 571 156, e-mail: novakova@visk.cz.
Petra Bartoníčková
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Statistický přehled za rok 2017
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2017
Březnice
3 247
Bor
67
Dobrá Voda
37
Martinice
50
Přední Poříčí
48
Zadní Poříčí
26
celkem
3 475
průměrný věk: 43,52 let (ženy – 45,49 let / muži – 41,43 let)
počet občanů s „úřední adresou“- adresa v sídle ohlašovny
(Březnice, Náměstí 11) – 216

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 14 655
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU - (výpisy
z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního
rejstříku …) - 97
- počet vydaných rybářských lístků – 89

Sociální práce
Město Březnice vykonává opatrovnictví 3 osobám, kterým byla
omezena svéprávnost.

Přestupky
V roce 2017 bylo oznámeno 84 přestupků.
I v letošním roce bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích v platném znění,
(jednalo se zejména o hrubé jednání mezi občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky) a následovaly přestupky proti majetku podle § 8 a proti veřejnému pořádku dle § 5 zákona
o některých přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 250 výpisů z evidence údajů o přestupcích,
ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda osoba byla či nebyla projednávána
před přestupkovou komisí.

Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást,
Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice,
Tochovice, Tušovice, Volenice.
1. Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním
obvodě (tzn. místem úmrtí byla některá z výše uvedených obcí) celkem: 15
- v obci Březnice: 6, v obci Svojšice: 1, v obci Hlubyně: 1,
v obci Tochovice: 4, v obci Chrást: 1, v obci Hudčice: 1, v obci
Tušovice: 1
2. Počet narození v matričním obvodě celkem: 0 (žádný
porod neproběhl přímo v Březnici či některé z obcí)
3. Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním
obvodě (tzn. místem sňatku byla Březnice nebo některá z výše uvedených obcí) celkem: 35
Pro zajímavost uvádíme místa, která si pro uzavření manželství snoubenci vybrali.
I v roce 2017 jednoznačně vedl zámek. Zde proběhlo 17 sňatků.
Krásným místem pro svatbu jsou také nedávno zrekonstruované prostory bývalé jezuitské koleje. Možnost vstoupit do manželství na tomto místě si zvolilo 6 párů.
V reprezentačním sále na radnici bylo uzavřeno 10 manželství.
Poměrně často si snoubenci (zejména v letních měsících) vybírají pro vstup do manželství místa v přírodě nebo místa, která
jsou jim milá či k nim mají rodinné a jiné vazby.
Loni jsme proto oddávali například na zahradách v Dobré Vodě,
Starosedlském Hrádku, Slavětíně a Stražišti, dále v ovocném

sadu v Pročevilech, u rybářské chaty Džbánek v Tochovicích,
u hájenky v Martinicích či v areálu Valcha v Oslí.
V roce 2017 byl uzavřen 1 církevní sňatek v kostele sv. Ignáce.
4. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
učiněným před matričním úřadem: 17
5. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vystavuje se občanovi ČR, který hodlá uzavřít sňatek
v cizině): 1
6. Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu
z matriky: 20
7. Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 20
8. Rozhodnutí o změně příjmení: 6
9. Počet legalizací (ověření podpisů na listinách) a vidimací (ověření fotokopií listin): 492
10. Vítání dětí a jubilea
Na jaře a na podzim proběhlo vítání dětí do života,
kterého se zúčastnilo 43 dětí spolu se svými rodiči
a dalšími příbuznými.
Město Březnice poskytuje občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea (70, 75, 80, 85 let a výše) a mají
trvalý pobyt na území našeho města – tj. Březnice, Bor, Dobrá
Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí dárkové poukázky ve výši 300 Kč.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu přímo
u vás doma, nebo lze individuálně domluvit i jiné převzetí
(např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat,
potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních údajů váš
souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města.
Vyplněný pak můžete odevzdat na podatelně městského úřadu.
Tato informace se týká nových jubilantů.
Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový. Předaný platí do odvolání.
A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a nebudete
zveřejněn(a) v Březnických novinách

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) v souvislosti s mými životními jubilei:

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis
SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ
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B: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a budete
zveřejněn(a)v Březnických novinách

Dne 18. února 2018
uplyne 5 let od úmrtí
paní Marie Petrovičové.

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) a jejich
opakovanému zveřejnění v Březnických novinách
v souvislosti s mými životními jubilei:

Ti, kteří ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Pavel
a vnučky Angi a Patrizia.

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis
SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

Dne 25. února 2018 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jan Noháček.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami

pracovnice odboru vnitřních věcí
Městského úřadu Březnice

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 4. dubna 2018 v domečku na náměstí
od 10.30 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.

INFORMUJEME
Členská základna:
V prosinci roku 2017 jsme měli celkem 500 členů.
Během ledna 2018 se přihlásilo 5 nových členů, a tak
máme v současné době 505 členů. Všimli jste si, jak se
rozrůstáme?
Solná jeskyně:
Až do roku 2015 jsme pro naše členy zajišovali pobyt
v solné jeskyni na III. poliklinice Ravak v Příbrami.
Po dohodě s bývalým majitelem panem Tomášem Peckou
jsme domluvili permanentku na 10 vstupů za 550 Kč.
O návštěvu solné jeskyně byl zájem. Po prodeji jeskyně
dvěma novým majitelkám je však situace jiná. Přes
všechna jednání se nám nepodařilo domluvit stejnou slevu. Současná cena permanentky pro důchodce a postižené občany je jen na 5 vstupů za 440 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Kultura v roce 2018:
Letošní rok se nám pomalu rozjíždí. Kulturní referentka paní Feitová v těchto dvou měsících konzultuje
s kulturními organizacemi jejich nabídky, oslovuje informační centra, zjišuje podrobnosti o jejich dění, navazuje nové kontakty a domlouvá pro naši organizaci výhodné nabídky a termíny akcí.
Na měsíc únor 2018 jsme plánovali prohlídku
březnického zámku. V současné době zde probíhá rekonstrukce, a tak návštěvu zámku nemůžeme uskutečnit!
V jednání je prohlídka zámku v Tachově a návštěva koncentračního tábora Terezín. V nejbližších dnech bude
uzavřena dohoda o návštěvě Čapího hnízda a dohodnut
termín dostupné Šumavy.
Od březnového výtisku budete mít v březnických novinách
již přesné informace pro jednotlivé měsíce a akce v nich
probíhající. Dalším informačním zdrojem bude vitrínka na
domečku na náměstí a letáky v lékárně v Březnici.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle
318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice
připravila Jana Štefanová
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2018
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.15
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.00
6.35
6.41
7.01
7.35
8.30
9.25
13.30
13.37
14.12
15.39
15.27
16.00
17.10
16.57
17.37

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P
P
P
P
P
P

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Š
P
P
Š
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
19.32
22.18

–
–
–
–
–
–
–

6.05
6.53
8.54
14.53
15.25
20.03
22.53

P
P
P
P
P
P
P

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.20
5.35
6.37
7.19
7.45
10.00
11.30
13.55
15.06
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.05
P
5.11 – 5.32
P
5.15 – 5.30
P
7.26 – 7.47
P
7.40 – 7.59
P
9.15 – 9.35
P
12.10 – 12.25
P
13.30 – 13.50
Š
14.48 – 15.08
P
16.05 – 16.25
P
16.15 – 16.35
P
Autobus
5.15 –
6.10 –
6.30 –

Březnice – Praha (přímý)
6.50
P
7.35
P
7.55
Š

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
P
16.35 – 18.07
Š
17.25 – 18.50
P
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.48
4.53
5.50
6.39
7.22
8.39
9.45
11.43
13.04
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.43
21.08

Březnice
– 4.09
– 5.15
– 6.11
– 6.58
– 7.44
– 8.58
– 10.07
– 12.07
– 13.27
– 14.07
– 14.58
– 16.07
– 16.58
– 18.07
– 20.07
– 21.29

– Příbram
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os P
Os
R
Os P
R
Os
Os
Os

Vlak Příbram – Březnice
5.22 – 5.43
Os
6.41 – 7.04
Os
7.45 – 8.06
Os
8.59 – 9.16
R
9.50 – 10.12
Os
11.50 – 12.12
Os
12.59 – 13.16
R P
13.50 – 14.12
Os
14.42 – 15.06
Os
15.50 – 16.12
Os
16.59 – 17.16
R
17.50 – 18.12
Os
18.59 – 19.16
R
20.38 – 21.01
Os
22.43 – 23.04
Os
23.56 – 0.18
Os (nejede Ne + svátky)
Vlak Březnice – Písek
4.07 – 4.54
Os P
6.00 – 6.53
Os
8.18 – 9.08
Os
9.17 – 9.56
R
10.18 – 11.08
Os
12.18 – 13.08
Os

13.17
14.18
16.18
17.17
18.18
19.17
21.40

–
–
–
–
–
–
–

13.56
15.08
17.08
17.56
19.08
19.56
22.27

R P
Os
Os
R
Os
R
Os

Vlak Písek – Březnice
5.00 – 5.47
Os
5.58 – 6.38
R
6.19 – 7.09
Os
7.58 – 8.38
R
8.49 – 9.37
Os
10.49 – 11.37
Os
12.49 – 13.37
Os
13.58 – 14.38
R
14.49 – 15.37
Os P
15.58 – 16.38
R
16.49 – 17.37
Os
18.49 – 19.37
Os
22.29 – 23.15
Os
Vlak Březnice – Blatná
4.25 – 4.54
Os P
5.55 – 6.23
Os P
7.12 – 7.42
Os
9.21 – 9.51
Os P
11.21 – 11.51
Os
13.21 – 13.51
Os
15.21 – 15.51
Os
17.21 – 17.51
Os
19.21 – 19.51
Os
21.05 – 21.35
Os P
Vlak Blatná – Březnice
3.52 – 4.21
Os P
5.16 – 5.45
Os P
5.56 – 6.25
Os P
8.00 – 8.30
Os
10.00 – 10.30
Os P
12.00 – 12.30
Os
14.00 – 14.30
Os
16.00 – 16.30
Os
18.00 – 18.30
Os
20.00 – 20.30
Os
Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.06 – 5.19
Os P
6.04 – 6.17
Os P
6.43 – 6.55
Os
9.42 – 9.55
Os
12.31 – 12.44
Os P
15.39 – 15.52
Os
16.16 – 16.29
Os
18.32 – 18.45
Os
Vlak Rožmitál p. Tř. – Březnice
5.22 – 5.35
Os P
6.20 – 6.33
Os P
6.58 – 7.11
Os
10.56 – 11.09
Os
12.47 – 13.00
Os P
15.55 – 16.08
Os
16.56 – 17.09
Os
18.57 – 19.10
Os
P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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Z MĚSTA

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Za jedenáct měsíců roku 2017 řešili dopravní policisté
na Příbramsku 1403 dopravních nehod, což je o 91 více
než za stejné období předchozího roku. V listopadu 2017
se stalo na příbramských silnicích 135 nehod, zemřel
při nich jeden člověk, šest osob utrpělo těžké zranění
a 20 lidí poranění lehčího charakteru.
Smrtelná dopravní nehoda se odehrála dne 18. listopadu
navečer u obce Obory. Na silnici I/18 došlo ke střetu
osobního vozidla a chodce. Muž středního věku utrpěl
těžká zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.
Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy,
následně nepřiměřená rychlost - 11x a nedání přednosti
v jízdě, také 11x. Tři motoristé, kteří havarovali, byli
pod vlivem alkoholu. Celkem 37 karambolů zavinila
zvěř, od začátku roku jde již o 338 srážek se zvěří.
Na automobilech vznikla při listopadových nehodách
škoda, která přesáhla šest milionů korun.
V době od února do konce listopadu loňského roku vnikl zatím nezjištěný zloděj do areálu bývalé firmy na
Březnicku a odcizil zde autobaterie a startovací vozík.
Vzniklá škoda byla stanovena na 15 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení v Březnici šetří případ porušování domovní svobody. Neznámý pachatel násilím
vnikl na pozemek domu v obci Zadní Poříčí, kdy překonal dva visací zámky, které následně i odcizil. Za výše
uvedený přečin stanovuje trestní zákoník až tři roky
odnětí svobody.

Příspěvky
do Březnických novin
přijímáme pouze v počítačové podobě
(e-mailem nebo na USB flash).
Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně na 1 1/2 strany A 4
dle zásad vydávání Březnických novin
ze dne 3. 12. 2012.
Příspěvky je možné zaslat na adresu
infobreznice@volny.cz
nebo přinést
do Městské knihovny,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu
jednotlivých příspěvků.

Neznámý vandal rozbil skleněnou výlohu cukrárny
v obci Březnice. Událost se stala někdy v době od 29.
do 31. prosince 2017. Vzniklá škoda byla stanovena na
12 tisíc korun. Pachatel se svým jednáním dopustil přečinu poškození cizí věci.
Dne 12. ledna přijali březničtí policisté oznámení o neplacení výživného. Osmatřicetiletý muž řádně neplatí na
své dvě děti od června minulého roku až do současné
doby. Jeho dluh nyní činí 36 tisíc korun. Pokud částku
nezaplatí, bude se zpovídat z přečinu zanedbání povinné
výživy. O tři dny později přijali příslušníci policie další
obdobné hlášení. Osmatřicetiletý muž výživné nehradí
od září roku 2017. Dlužná částka je ve výši 27 tisíc korun.
V katastru obce Březnice se stala dne 15. ledna dopravní nehoda. Devětatřicetiletý motorista vjel s nákladním
automobilem pod kovovou konstrukci železničního mostu a hranou návěsu zachytil o hranu mostu. Hmotná
škoda byla odhadnuta na sto tisíc korun.
Po projetí zatáčky dostala 29letá řidička na namrzlé
a zasněžené vozovce smyk, poté přejela do protisměru,
kde se čelně střetla s osobním vozidlem. Nehoda se stala
dne 16. ledna v ranních hodinách v katastru obce Třebsko. Účastníky nehody převezla sanitka s lehkým zraněním na ošetření do nemocnice. Způsobená škoda činí
45 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

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

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení
dvou po sobě jdoucích inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10 Kč,
– fotografie 50 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin,
Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2018
. . . nejen jednou větou. . .
9. 2. 1968

před 50 lety uspořádala pobočka Čs. vědecké společnosti besedu o dřevěných výrobcích určených pro
zahradnictví. Ta se konala na Sublimě.

13. 2. 1628

před 390 lety císařští komisaři Přibík Jeníšek z Újezda a Jindřich Libštejnský z Kolowrat navázali
na první list z ledna 1628 a zaslali tentokráte „otevřený list“ nekatolickým obyvatelům krajů:
Bechyňského, Prácheňského a Plzeňského, aby se dostavili v určená města před komisi za příčinou
zřeknutí se bludů a přistoupení k víře katolické. O několik dní později 19. 2. 1628 zaslali do některých měst rejstříky s vyznačením nekatolických osob, které se musí dostavit před císařskou komisi.

15. 2. 1923

před 95 lety zemřel ředitel okresního výboru v. v. František Volf, člen řady místních spolků a korporací.

16. 2. 1904

před 114 lety na masopustní úterý “velkolepý maškarní průvod táhl městem“. Večer pořádána u Srpů
merenda.

18. 2. 1798

před 220 lety byl založen nový rejstřík pro tovaryše a učedníky cechu pateráků. Cechy hájily práva
a zájmy svých členů, dohlížely na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Ve městech plnily též úlohy zastupitelské, náboženské a společenské.

20. 2. 1788

před 230 lety byl dočasně zrušen hřbitovní kostel sv. Rocha. Stalo se tak v důsledku reforem, prováděných z příkazu císaře Josefa II. Komise, v níž byli: krajský komisař hrabě Breda, blatenský vikář
Václav Šedivý, správce z Hrádku Starosedlského Antonín Reitmayer, farář Josef Šimka, kaplan
Javůrek, purkmistr Jan Sies a městský rychtář František Kubát, darovala varhany do Hlavňovic,
oba zvony do Kurkusovy Hutě a zbylý inventář do kostelů v Lašovicích, Voslech a Bubovicích.

26. 2. 1928

před 90 lety pořádalo Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v Březnici jednodenní
chovatelský kurs.

27. 2. 1768

před 250 lety sníh náhle rozjihl – nastaly veliké povodně.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a Březnických zpravodajů.

Alena Heverová

D

E

Březnické hudební večery 2018

BHV

2018

město Březnice – odbor kultury pořádá

zahajovací koncert BHV 2018

Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír
"Janáček - Beethoven a Milan Kundera"

Sobota 3. 3. 2018 v 19 hodin
v reprezentačním sále města Březnice
na radnici.
E

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

■

do 26. 2. 2018 – výstava zapůjčená astronomickým
oddělením Hvězdárny Prostějov „Matematika
ve službách astronomie“ – autor Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller Csc.
Tematická výstavka knih – Objevné expedice

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

5. – 9. 2. – Dílna – Výroba masopustních masek
14. 2. – Masopustní dětský karneval – od 13.30 hodin
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
a Klára Ptáčková

V Městské knihovně si můžete do 26. února prohlédnout
krásnou výstavu předního českého astrografa Prof.
RNDr. Miloslava Druckmüllera „Matematika ve službách
astronomie“, kterou laskavě zapůjčilo astronomické
oddělení Hvězdárny Prostějov. Foto Městská knihovna

Městská knihovna Březnice Vás zve na výstavu

„MATEMATIKA
VE SLUŽBÁCH
A STRONOMIE“
předního českého astrografa
Prof
rof.. RNDr
RNDr.. Miloslava Druckmüllera Csc.
Výstava byla zapůjčena astronomickým oddělením Hvězdárny Prostějov,
které spadá pod příspěvkovou organizaci
Muzeum a galerie města Prostějov.

prostory Městské knihovny

do 26. února 2018

2/2018
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V únoru si připomeneme výročí dvou výrazných osobností,
které svůj život spojili s městem Březnice
7. února uplyne 70 let od úmrtí učitele a malíře Bohumila Ullrycha.
Bohumil Ullrych se narodil 12. prosince 1893 ve Velkém Boru do učitelské
rodiny. Vyrůstal na jihu Čech, vystudoval gymnázium v Písku a po té absolvoval pedagogický kurs v Praze a stal se učitelem. V roce 1917 vstoupil do Umělecké besedy, kde umělecky vyspěl ve význačného krajináře a figuralistu. Jeho
náměty jsou převážně z venkova. Svá díla začal vystavovat v rámci výstav pořádaných Uměleckou besedou, v roce 1936 se stal členem Sdružení jihočeských
výtvarníků a vystavoval s ním soubory svých prací. Podnikl spoustu studijních
cest po severských zemích, byl v Polsku, USA, na Kubě, ve Velké Británii.

Bohumil Ullrych – Jiřiny

Do Březnice byl v červenci 1941 pozván spolkem Bozeň. Zde i v okolí objevil spoustu nových
námětů a motivů a řadu netušeně krásných pohledů. Například v Hlubyni, Bubovicích, Pročevilech, Poříčí, Chrástu, Dobré Vodě, v okolí bubovického a simínského rybníka, v zámecké
oboře Zámku Březnice načerpal spoustu námětů, které pak přenesl na svá plátna.
První výstavu v Březnici uskutečnil malíř pod
záštitou města 5. – 11. října 1941 v místnostech
zdejšího pivovaru a představil zde svá díla
z Březnicka.
Druhá výstava následovala v prosinci 1947.
To vše svědčí o skutečnosti, že umělec zde nalezl spoustu osobitých, neznámých a pro tento
kraj charakteristických námětů.

Publikace z roku 1946 o B. Ullrychovi od F. V. Mokrého

20. února 1873 se v Březnici do rodiny kamnářského mistra narodil keramik,
tvůrce drobné keramiky a kamnářských kachlí Václav Fürst. Letos si připomeneme
145. výročí narození.
Talent pro modelování se u něho začal projevovat již v dětství, trávil
spoustu času s otcem v dílně. Jeho nadání si všiml březnický lékárník
Jan Gotthard a svěřil mu výzdobu vchodu své lékárny, přestože v tu
dobu bylo Václavovi pouze 11 let. Základní školu vychodil v Březnici,
kde se konaly výstavky jeho prací. Poté absolvoval keramickou školu
v Bechyni (1887 – 1890). V roce 1891 vyzdobil vchod na březnický hřbitov a ještě téhož roku odjel do Vídně, kam se v té době sjíždělo mnoho
mladých řemeslníků. Zde si našel zaměstnání v továrně na kamna dvorního dodavatele Fesslera a ještě více se zde zdokonalil, získal zkušenosti
a praxi. Působil zde 11 let, i když se oženil a narodily se mu dvě dcery.
Po návratu z Vídně vytvořil pro zasedací síň v Horažovicích česká
kamna, další potom vyrobil pro radnici ve Strakonicích a pro klášter
v Kladně. Poté působil opět ve Vídni a roku 1912 se vrátil do Čech a vedl
výrobu kamen u firmy L. & C. Hardtmuth v Podbořanech. Po smrti rodičů jim zhotovil hrob s dekorací, na náhrobku vymodeloval sochu Panny
Marie a pod ní umístil podobizny rodičů. Pro příbuznou rodinu Jezberových vytvořil podobný pomník. Oba hroby se nacházejí na hřbitově
v Březnici.
Podílel se též na výzdobě březnické sokolovny, v roce 1929 vytvořil pamětní desku Augusta Geringera (nejvýznamnější mecenáš Březnice) nad
vchodem chudobince. Téhož roku při svatováclavských oslavách ozdobil druhou kapličku na chrástecké cestě, která byla 22. září 1929 slavnostně vysvěcena.
Mnoho jeho děl se nachází i v Podbořanech, kde až do své smrti pracoval jako dílovedoucí v továrně L. & C. Hardtmuth, kde se věnoval
výrobě kachlových kamen a keramických předmětů.
Václav Fürst zemřel 7. října 1940 na mozkovou mrtvici a je pochován
v Podbořanech.
Čerpáno: Sborníky Podbrdsko, Březnické zpravodaje
Kateřina Štěrbová

Březnická kaplička ze severní strany
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Šoulet s uzeným bůčkem
Ingredience : 200 g sušeného hrachu, 200 g celých ječných krup, 2 lžíce sádla, 2 cibule, 4 stroužky česneku,
800 g uzeného boku vcelku (bez kosti), sůl, čerstvě mletý
pepř, 1/2 lžičky mletého zázvoru
Postup : Hrách si namočíme den předem do studené
vody, aby nabobtnal. Kroupy namočíme na 4 hodiny.
V den přípravy šouletu vyměníme vodu a hrách uvaříme
doměkka ve dvojnásobném množství čisté vody. V druhém hrnci si uvaříme stejně kroupy. Když je obojí měkké, slijeme vodu a kroupy propláchneme. V jednom
z hrnců hrách a kroupy smícháme. Přidáme prolisovaný
česnek, sůl, pepř a zázvor. Na jedné lžíci sádla opečeme
najemno nakrájené cibule a vmícháme je do směsi. Troubu rozpálíme na 180°C. Pekáč vymažeme zbylým sádlem
a dáme do něj směs na šoulet. Bůček nakrájíme na plátky silné 1-1,5 cm a naklademe je nahoru na šoulet.
Dáme na 20 minut do trouby. Šoulet se lehce zapeče
a š áva vypečená z bůčku ho krásně ochutí.

Fazole se zeleninou a klobáskou
Ingredience : 300 g černých fazolí, 2 lžíce sádla, 100 g
anglické slaniny, 1 svazek jarní cibulky, 1 česnek, 2 papriky, 2 rajčata, špetka chilli, 1-2 lžíce vinného octa,
4 nožičky vepřové klobásy, hrst koriandru
Postup : Fazole propláchneme ve studené vodě, zalijeme
větším množstvím vody a necháme nejlépe přes noc nabobtnat. Vyměníme vodu, fazole uvaříme doměkka a slijeme. Trochu vody z fazolí, asi 400 ml, si necháme na
podlití. V kastrolu rozehřejeme olej a postupně na něm
opečeme na kolečka nakrájenou klobásku a plátky slaniny. Vyjmeme děrovanou lžící a uchováme stranou.
V kastrolu pak osmahneme na větší kusy nakrájenou cibuli, nasekaný česnek, na kousky nakrájenou papriku.
Nakonec přidáme k zelenině plátky rajčat. Ještě chvíli
opékáme, přidáme uvařené fazole, zalijeme trochou vody
z fazolí a ochutíme octem, solí, pepřem a chilli. Dusíme
na mírném ohni asi 10 minut a potom přidáme opečenou
slaninu a klobásky. Společně krátce povaříme, stáhneme
z ohně, vmícháme usekanou na koriandru a podáváme
s chlebem nebo pečivem.

Masopustní perník se sušeným ovocem
Ingredience : 200 g směsi sušeného ovoce (datle, fíky,
meruňky, rozinky, brusinky), 100 ml rumu/griotky na
namočení, 400 g polohrubé mouky, 200 g krupicového
cukru, 2 lžičky sody, 1 lžíce kakaa, čerstvě drcené koření
(hřebíček, badyán, nové koření), lžička mleté skořice,
špetka soli, citronová kůra, 250 ml mléka, 100 ml oleje,
1 vejce, přepuštěné máslo s rumem na potření, meruňková marmeláda na potření a šlehačka na podávání
Postup : Sušené ovoce nakrájíme na menší kousky
a nejlépe přes noc necháme namočené v rumu nebo griotce. Ve větší míse smícháme prosátou mouku, cukr,
sodu, kakao, koření, citronovou kůru, špetku soli, přilijeme mléko, olej a přidáme vejce. Vše společně důkladně
promícháme, vmícháme scezené sušené ovoce a vlijeme
do pekáče vyloženého pečícím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180°C asi 35 minut. Po upečení ještě teplý
perník potřeme přepuštěným máslem s rumem. Necháme
vychladnout, poté prořízneme na dva pláty, potřeme
marmeládou, opět slepíme, nakrájíme a podáváme se šlehačkou.
Připravila Marcela Burdová
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VOLNÝ ČAS

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Robinson Jeffrey – Grace, kněžna monacká – důvěrný
a pravdivý příběh nejkouzelnějšího páru moderní historie,
s úvodním slovem Nicole Kidman, která ztvárnila legendární
kněžnu v nejnovějším filmovém zpracování
Aiken Joan – Sirotek z Highbury – volné pokračování románu Emma od Jane Austenové
Small Bertrice – Milovaná – Zenobii, královnu pouštního
města Palmyry, milují lidé i bohové. Po smrti manžela má
v plánu vytvořit samostatnou Východní říši.
Waller Martin, Fišer Karel – Podrazy po česku – desatero příběhů odehrávajících se v 90. letech minulého století
Wallace Edgar – Muž, který koupil Londýn – milionář
King Kerry a další američtí „loupeživí rytíři“ začínají skupovat
nemovitosti a významné podniky v Londýně
Adrian Lara – Polibek šarlatu – nebezpečný svět upírů, kde
zuří krvavá válka…
Adrian Lara – Procitnutí půlnoci – pokračování upírské
milostné ságy
Adrian Lara – Nástup půlnoci – další pokračování upírské
milostné ságy
Keating H.R.F. – Elitní detektiv – Ned French dostane
za úkol sledovat skupinu londýnských kriminálníků
Dumas Alexandre – Madame Lafarge – důvěrné vzpomínky autora na Marii Capelle, která byla v roce 1840 obviněna
z vraždy manžela Charlese Pouch-Lafarge
Eames Andrew – Orient expres Londýn – Bagdád –
historií i přítomností ve stopách Agathy Christie
Chance Karen – Obejmi noc – jasnovidka Cassandra má
velké potíže s neuvěřitelně sexy upírem
Dare Tessa – Noc odevzdání – v Evropě zuří napoleonské
války, hrabě z Rycliffu bojuje o lásku energické a krásné Susann
Finchové
Reber Tina – Láska bez scénáře – Ryan je herec, nahánějí
ho fanynky i paparazzi, přesto zůstává obyčejným člověkem
s potřebou cítit lásku a zachovat si soukromí
Ondriová Ivana – Láska po mexicku – slovenka Karolína
a mexičan Miguel – to, co zpočátku vypadalo jako láska, nemá
s citem nic společného…
Patterson James – Mistrovský tah – Alexe povolají k dokonale spáchané vraždě dvou zkorumpovaných politiků a je zřejmé, že je to práce profesionála a pátrání se rozběhne na plné
obrátky a přesto umírají další činitelé s pošpiněnou pověstí…
Morrel David – Nebezpečná minulost – čtyři muži a jedna
žena proniknou do zchátralého hotelu Paragon, který je určen
k demolici a na tomto místě zpuštošeném neúprosným tokem
času na ně číhá hrůza a smrt
Whitton Hana – Eliška Přemyslovna – právo milovat, povinnost vládnout – urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Korutanského,
který se náhle zmocnil trůnu, a když si mladá Přemyslovna
naplno uvědomí, že je její povinností zachránit odkaz svého
otce krále Václava II., první útok na její život na sebe nenechá
dlouho čekat…
Patterson James – Soukromé hry – v srpnu 2012, těsně
před zahájením olympijských her v Londýně, je zabit člen
olympijského výboru a následují další mrtví a detektiv Nigel
Steel zjistí, že narazil na geniálního zločince
Patterson James – Hra na schovávanou – byl to proces,
který vzrušil celý svět…
Patricio Anna – Otrokyně od Nilu – Kiya je jednoho dne
unesena do osady v hloubi džungle a tam živoří jako otrokyně…
Cimický Jan – Tisíc jiskérek na noční obloze – spisovatel se vrací po desáté do Číny a již ví, že ani tentokrát se mu
nepodaří poznat všechno
Martinec Milan – Kolosální cesta ke koloseu – po Evropě na kole
Připravila Kateřina Štěrbová
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Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 23. února 2018 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Tentokrát si vyrobíme jarní (velikonoční) přání.
Přineste si nůžky a pravítko. Papíry i obálky budou k dispozici.
Symbolický poplatek 15 Kč.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Odbor kultury města Březnice a Orchestr Tomáše Bláhy
zvou na

ODPOLEDNE S HUDBOU
k poslechu a tanci hraje

Orchestr Tomáše Bláhy

neděle 25. února 2018
od 15 do 18 hodin
vinárna Kulturního domu v Březnici
vstupné 60 Kč
Přijte si zatančit, zaposlouchat se do tónů
taneční hudby nebo jen tak posedět si
při kávě či sklence vína ….
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Město Březnice – odbor kultury
společně s březnickými spolky a organizacemi
zvou na

MASOPUST
v Březnici

sobota 3. 2. 2018
14.00 – sraz na autobusovém nádraží
14.30 – průvod městem (ulice Rožmitálská směrem
na Náměstí)

NÁMĚSTÍ
maškarní rej na Náměstí,
hraje LOVESONG ORCHESTRA
15.00 – vystoupení
Divadla STUDNA
prodej medoviny, teplých nápojů,
sladkostí, trdelníků a zabijačkových pochoutek

KULTURNÍ DŮM
17.00 – MASOPUSTNÍ VESELICE – k poslechu a tanci
hraje skupina LOVESONG ORCHESTRA
Vstupné 50 Kč dospělí, děti 20 Kč. Změna programu vyhrazena.
Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit, dobře se najíst, zazpívat
a zatančit si.
Pořadatelé a organizátoři: Město Březnice – odbor kultury, K.G.B. z.s., Kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice, Baráčnická obec Bozeň a celá řada dobrovolníků.
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BŘEZNICKÝ MASOPUST PO ČTVRTÉ
Vážení a milí spoluobčané, přijte se zapojit v sobotním odpoledni 3. února 2018 do obnovené tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným
průvodem masek. V programu nebudou chybět pouliční
divadelníci a letos průvod poprvé doprovodí i muzikanti.
Vítány jsou maškary jakéhokoliv druhu, věku i tvaru!
Stejně tak jako v minulých létech se průvod maškar
vydá od autobusového nádraží na Náměstí a zakončen
bude masopustní veselicí v kulturním domě. Těšit se
můžete na tradiční zabijačkové speciality, sladkosti,
trdelníky a medovinu. O zábavu se postará Divadlo
STUDNA a k poslechu a tanci zahraje LOVESONG
ORCHESTRA. Jejich hudba vychází z bohaté tradice
české muziky. Od Balkánců odkoukali, jak dělat dechovku s „drajvem“ a ve Španělsku se naučili, jak hrát skutečně pro lidi. Hrají přímo mezi publikem, jsou neustále
v pohybu, v maximálním kontaktu. Ruší bariéru mezi
"my - oni", což krásně funguje pro všechny věkové kategorie. Více na http://www.lovesongorchestra.cz/.

Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit, najíst,
zazpívat a zatančit si. Užijte si s námi tradiční lidovou
slavnost!
Petra Bartoníčková

POJĎTE DO KINA
Březnická kinokavárna stále promítá každou středu a neděli. Aktuální program naleznete v Březnických novinách, na vývěskách a na webových stránkách města Březnice. Děkujeme za podporu všem, kteří se na chodu
našeho, téměř rodinného, kina podílejí. Děkujeme také divákům, kteří ho navštěvují. Jeho návštěva vám určitě
zpříjemní nevlídné zimní večery.
V měsíci únoru vás hned první neděli pozvu na skvělý
izraelský snímek CUKRÁŘ. Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení. Setkání Thomase, cukráře žijícího v Berlíně, a Orana, ženatého muže původem z Izraele, přeroste v milenecký vztah. Poměr však po několika
měsících utne tragická událost. Oran umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné východisko, než vyhledat vdovu, jež te sama vychovává Oranova syna. Přes
počáteční nedůvěru, pramenící z Thomasovy německé
národnosti, dává truchlící Anat mlčenlivému mladému
muži práci ve své kavárně, netuší však, že nevyslovený
smutek, který je spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži. Debutující režisér Ofir Raul Graizer přináší
melodrama, ve kterém do popředí staví křehké a nepatrné emoce a všechna tajemství odhaluje velmi pozvolně.
V neděli 18. 2. uvedeme francouzské drama POLIBEK
OD BEATRICE. Claire svou práci miluje. Její profesionalitu, skromnost a laskavost cítí i ženy, jejichž dětem
pomáhá na svět v porodnici, kterou mají brzy zavřít. Má
jediného syna, který studuje medicínu. Claire vede jinak
osamělý a klidný soukromý život, ve kterém jí je dobře.
Všechno ale změní chvíle, kdy na ni z telefonního záznamníku promluví Beatrice, která bývala milenkou jejího zesnulého otce. Potkají se osobně, aby „otevřely
starou ránu“ a pomalu si jako dvě naprosto protikladné
povahy k sobě našly cestu, která je osudově ovlivněna
i současným zdravotním stavem Beatrice. Francouzský
scenárista a režisér Martin Provost obsadil do hlavních
rolí dvě skvělé herečky - Catherinu Frot a Catherinu
Deneuve. Pro diváka je naplňující sledovat jejich zralé
a noblesní herecké umění, při kterém nepotřebují dělat
žádná rozmáchlá gesta, aby diváka o svých kvalitách
přesvědčily.

Foto Polibek od Beatrice

Dokumentární film SBOHEM DĚCÁKU, režisérky
Hany Ludvíkové Muchové, můžete shlédnout 21. února
v rámci Klubové středy. V průběhu více než čtyř let
jsou v centru dění tři mladí lidé. Temperamentní Simona,
která očividně neví, co se sebou, a uvažuje o změně pohlaví. Hiphoper Lukáš, jenž má problémy s autoritami
a věří, že se dokáže uživit hudbou. A nakonec sympatický
Jára, který působí (v rámci možností) zodpovědně a chtěl
by velkou rodinu. Všichni tři strávili většinu života v dětském domově a kolem 18. narozenin začínají přemýšlet,
co by vlastně měli dělat. Není překvapení, že se v realitě
dost ztrácejí a nepřímo tak ukazují na hlubší sociální
problémy celé společnosti. Dokument dobře funguje jako
vhled do části společnosti, s níž většina z nás do styku
jen tak nepřijde. Společensky i dramaticky silné dílo,
které určitě zapůsobí na sociální cítění všech diváků.
Na shledanou v březnickém kině se těší všichni jeho
zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška

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

úterý 6. 2. 2018 od 9:00 – 12:00 hodin – Den otevřených dveří
čtvrtek 8. 2. 2018 od 9:00 hodin – ukázka výrobků
firmy Just
úterý 13. 2. 2018 od 9:00 hodin – malý maškarní bál
v RC Pampeliška – taneční a soutěžní dopoledne pro
nejmenší děti a jejich rodiče
středa 14. 2. 2018 od 16:00 hodin – přednáška: Právo
a manželství se Zuzkou Kocíkovou
12. 2. 2018 – 18. 2. 2018 se připojujeme k Národnímu týdnu manželství
pátek 16. 2. 2018 od 19:30 hodin – filmový klub
v herně Pampelišky
úterý 20. 2. 2018 od 9:00 hodin – pletení pro začátečníky
čtvrtek 22. 2. 2018 od 10:00 hodin – zdravotní přednáška: Refrakční vady s oční lékařkou Mudr. Ivetou Kravarčíkovou
povídání o kávě se Štěpánkou Vantuchovou – přesné
datum upřesníme na samostatném plakátku
Připravujeme:
Velký maškarní bál KD Březnice 3. 3. 2018
Jarní dílna 16. 3. 2018 od 17:00 hodin
Vynášení Morany 16. 3. 2018
Jarní burza od 19. 3. - 25. 3. 2018

pondělí
od 10.00
úterý
od 19.00
středa
od 09.30
od 10.00

TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
PILATES
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
MIMI CVIČENÍ se Zuzkou Bělkovou
– cvičení pro miminka od 3 do 12 měsíců

čtvrtek
od 16.00 PORODNÍ KURZY s Mgr. Janou Vrablicovou, DiS.
– po domluvě na tel. 727 973 379
od 19.30 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 8.00 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 8.15

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Liebnerovou

úterý
od 14.30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
středa
od 14.00 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

ZUŠ Březnice – Andrea Štěpánová, 13 let

Upozorňujeme
v programu.

návštěvníky

na

možné

změny

V roce 2018 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)

ZUŠ Březnice – Kateřina Geregová, 12 let
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
BASKETBAL CHLAPCŮ
IV. KATEGORIE
Dne 12. prosince 2017 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců - IV. kategorie. Našimi soupeři v základní skupině byla 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Milín, ZŠ Březové
Hory, ZŠ 28. října a ZŠ Bratří Čapků. Ve skupině naši
borci obsadili druhou příčku s bilancí 4 výher a jedné
porážky. První dva týmy postoupily do semifinále, kde
jsme podlehli ZŠ Školní, ale v boji o třetí místo jsme
porazili ZŠ Jiráskovy sady. Touto výhrou jsme obsadili
bronzovou příčku a obhájili loňské umístění a opět získali hodně bodů do Školní ligy. Chtěl bych poděkovat
a pogratulovat chlapcům za vynikající výsledek.
Školu reprezentovali tito žáci: D. Hroch, D. Hybrant,
J. Kasík, M. Koňas, J. Němec, L. Ovsík, P. Šmerda,
A. Veselý a L. Vlček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
V úterý 9. ledna a ve čtvrtek 11. ledna 2018 se konal
v tělocvičnách ZŠ Březnice turnaj ve vybíjené žáků třetích ročníků.
V úterý se mezi mužstvy z Příbrami, Rožmitálu pod
Třemšínem, Bohutína a Dobříše naši hoši rozhodně neztratili. S jedinou prohrou s hráči ze ZŠ Školní se umístili na krásném třetím místě z celkem devíti týmů. Reprezentovali nás: J. Sedláček, Š. a M. Zemkovi, V. Pekárek, F. Vítek, P. Korecký, J. Krotký, P. Martinkovič,
Š. Bartoška, M. Šedivý, P. Fencl a V. Šejna. První místo
obsadili chlapci z Dobříše a druhá byla již zmiňovaná ZŠ
Školní z Příbrami.
Ve čtvrtek se utkaly březnické dívky se ZŠ Březové
Hory, se ZŠ 28. října, se ZŠ Školní a se ZŠ Pod Svatou
Horou. Již jejich bojový pokřik prozrazoval odhodlání
vyhrát: „Raz, dva, tři, ruku na to, a to stojí za to!“
V semifinále naše hráčky porazily ZŠ Dobříš a ve finále

zvítězily nad ZŠ Březové Hory. Přihlížející žáci bouřlivě
fandili K. Zobalové, J. Kocíkové, H. Spendra, N. Petráňové, N. Zárybnické, A. Hejdukové, A. Mázdrové,
N. Chalupné, M. Šmatlákové, N. Vojtechové, A. Šimánkové, K. Haškové a B. Sinkulové. K získání zlaté medaile přispěla skvělá atmosféra v tělocvičně, tvrdý trénink,
disciplína a týmová spolupráce.
Oběma týmům „tře áčků“ blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Věříme, že získané zkušenosti využijí i v dalších sportovních kláních.
Martina Burianová
třídní učitelka 3.a

Keramický kroužek paní Pobříslové
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MATURITNÍ PLES ŽÁKYŇ 4. BS
VOŠ a SOŠ Březnice
Dne 8. 12. 2017 se v Březnici v kulturním domě konal
náš maturitní ples. Ples byl pro nás něco neuvěřitelného. I přes strasti a hádky, které jsme s ním měly, byl ples
úžasný. Veškeré přípravy a čas, které jsme do toho vložily, přinesly své ovoce ve formě kouzelného večera, kdy se
na okamžik každá z nás stala princeznou, a proto děkujeme všem sponzorům, městu Březnice, rodičům a učitelům, kteří nám s tímto úžasným večerem pomáhali.
Myslete na nás, až nastane maturitní období a přejte
nám šastnou ruku při výběru maturitních otázek.
Vaše 4.BS

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ na VOŠ a SOŠ Březnice
Na pátek 22. prosince 2017 se všichni milovníci sportu již dlouho těšili. Konal se tradiční vánoční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo šest družstev. Tři týmy
tvořili žáci a žákyně střední odborné školy - 1.AS, 1.BV,
2.BS, jedno družstvo sestavili studenti vyšší odborné
školy, další družstvo sestavili žáci a žákyně domova mládeže a tradičně jeden tým vytvořili učitelé školy. V 8:30
se v tělocvičně rozhořel boj o přední umístění. Hrálo se
ve dvou skupinách (systémem každý s každým) a pak
o jednotlivá umístění. Vítězem turnaje se stal tým učitelů, který opět potvrdil své kvality. Vítězní učitelé však
museli konstatovat, že získat vítězství je každý rok těžší
a těžší. Ve finále s učiteli prohrálo družstvo domova
mládeže, které celý podzim trénovalo právě s cílem porazit učitele. Tento tým byl však oslaben o hráče, kteří si
při trénincích přivodili drobná zranění, a tak mohli svůj
tým podporovat pouze z lavičky. 3. místo obsadili stu-

denti 2.VI, 4. místo obsadili žáci 2.BS, 5. místo 1.BV
a 6. místo 1.AS. Všem, kteří se aktivně zapojili do hry,
patří velký potlesk.
Všem divákům patří poděkování za skvělou atmosféru.

STUDENTSKÉ VOLBY na VOŠ a SOŠ Březnice
PŘEKVAPENÍ NEPŘINESLY
Tento týden proběhly na řadě středních škol studentské prezidentské volby, které tradičně pořádá Člověk
v tísni. Ani ta naše nebyla výjimkou. Na podzim volili
své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
v prosinci pak proběhlo 1. kolo volby prezidenta. Druhé
kolo se uskutečnilo v úterý 16. ledna 2018. Zájem mezi
studenty byl v posledním případě překvapivě nejnižší.
Možnou příčinu spatřuji v tom, že „kouzlo nového“ již
vyprchalo a žákům se zkrátka nechtělo obětovat pár

minut z přestávky. Nicméně ti, kteří se k urně dostavili,
zvolili jako svého favorita Jiřího Drahoše. Kdo si celou
akci užíval asi nejvíce, byla volební komise, která vždy
s napětím otvírala urnu a byla zvědavá, jak celé hlasování dopadne. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat
žákům ze 3.BS, konkrétně Monice Novosadové, Kláře
Čonkové a Tadeášovi Smolovi, kteří odvedli skvělou práci.
MH

2/2018

VOŠ a SOŠ / SOU BLATNÁ

BŘEZNICKÉ NOVINY

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
vyhlašuje přijímací řízení do prvních ročníků
pro školní rok 2018-19
Vážení zájemci o studium,
pro příští školní rok budeme otevírat následující obory vzdělání s předpokládaným počtem přijímaných žáků:
Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
30 žáků
26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová třída)
24 žáků
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
30 žáků
Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze podle prospěchu za poslední tři pololetí
základní školy.
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, denní studium:
64-41-L/51 Podnikání
30 žáků
Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2018.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek najdete na našich internetových stránkách.
Další informace můžete získat při osobní návštěvě školy – v pracovní dny po předchozí domluvě.

www.soublatna.cz

info@soublatna.cz

tel. 383 412 320, 383 412 322
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KAČEŘI PŘINÁŠEJÍ
J ARO NAŠL AP
ANÉ K
UL
TUROU
APANÉ
KUL
ULTUROU
Jen co skončila první letošní akce festivalu Kačeři, zábavná
show Na Stojáka, přilétají k vám další neméně zajímavé
večery. V sobotu 24. února se můžete těšit na reprezentační Ples
Ples. Po dvou letech a jako jeden z mála společenských večerů v Březnici přinese zábavu, klasické tance
a vše, co k řádnému plesu patří. V kulturním domě v Březnici bude od 20 hodin připravena k tanci a poslechu hudební skupina Bosáci. Těšit se můžete na módní přehlídku butiku Benetton Příbram, taneční vystoupení březnických dětí
Happy Fit pod vedením Hany Rejlkové, bohatou tombolu,
soutěže o hodnotné ceny, focení u zábavné fotostěny
a další tradiční i netradiční aktivity.
Na jarní měsíce si organizátoři připravili další skvělé akce.
V březnu přijede oblíbený festival Mácháč se svoji club
tour a zaplní kulturní dům aktuální taneční hudbou jednoho
z největších festivalů. Netrpělivě je očekáván 21. duben.
Po letech byly vyslyšeny hlasy mnoha fanoušků. Do Březnice
přijede známá česká hudební skupina Wohnout. Tu doplní
ještě skupiny Pakáš a Roofers.
Vstupenky na reprezentační ples a jarní Kačery se skupinou Wohnout již nyní zakoupíte v Březnici v tabáku U Nuslů.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách
www.kaceri-festival.cz.

Spolek Kulturní Gang Březnice připravuje
na březen dva cestovatelské večery.
10. 3. 2018
- kulturní dům Březnice
vás zveme na
OJEDINĚLÝ GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK!

Extrémní a exotická
jídla ve světě
– ochutnávka
s přednáškou
Už vás nebaví nudné chlebíčky a zdá se vám, že jíte
pořád dokola ta samá jídla?
Přij te si rozšířit obzory a osvěžit své chu ové
pohárky!
Poznejte netradiční chutě z celého světa. Jídla, která
jsou v nejodlehlejších koutech naší planety velkou delikatesou a jinde jejich konzumace nahání husí kůži. Zjistíte, jak chutná sklípkan nebo štír či nejsmradlavější
ovoce na světě a dozvíte se spoustu zajímavostí o etnovaření.
Po přednášce ochutnávka degustačních porcí:
Durianu - nejsmradlavějšího ovoce na světě
Žabích stehýnek na bylinkách
Sklípkana, štíra, šneků
Vařit a přednášet bude Milan Václavík - šéfkuchař
arabsko-indické restaurace Klubu cestovatelů v Brně,
aktivně cestuje za jídlem do exotických zemí, přednáší
o etnokuchyních, zabývá se i vařením z jedlého hmyzu.
Součástí večera: cestovatelská přednáška Davida Švejnohy, horlivého cestovatele a dobrodruha, který navštívil řadu zemí v Africe, Asii a Jižní Americe.

NA TENTO VEČER JE NUTNO SE PŘEDEM
ZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT (a to zakoupením vstupenky). Z organizačních důvodů je počet míst omezen,
PROTO NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠKOU!!!
Vstupenky a přihlášky: Kulturní Gang Březnice,z.s. Dáša Nesvedová, rockfestbreznice@seznam.cz,
tel. 606 115 251 – zavolejte nebo napište, sdělíme
podrobnosti.
Vstupné pro 1 osobu činí: 180 Kč a zahrnuje
DEGUSTACI, UKÁZKY PŘÍPRAVY JÍDEL, PŘEDNÁŠKU O EXOTICKÝCH JÍDLECH A CESTOVATELSKOU
PŘEDNÁŠKU.
Sleva pro děti, studenty a seniory.

16. 3. 2018
vás zveme na
filmové projekce

Expediční
kamera
- filmový
festival
- celovečerní promítání
filmů o dobrodružství,
divoké přírodě,
poznávání nového,
o extrémních zážitcích
i sportech
REZERVACE NA TENTO VEČER NENÍ NUTNÁ
Těšíme se na setkání!
Na činnost spolku Kulturní Gang Březnice
finančně přispívá město Březnice.
Partnerem cestovatelských večerů je
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Odbor kultury města Březnice zve na pohádku

KOCOUR V BOTÁCH
Výpravné loutkové představení s písničkami pro děti na motivy francouzské
pohádky Charlese Perraulta o chudém mládenci a jeho veselém společníku,
kterému nikdo jinak neřekne než Kocour v botách.

KULTURNÍ DŮM Březnice
čtvrtek 1. března od 18 hodin
Vhodné pro děti od 6 let.

hraje:

DIVADLO DOKOLA

scénář: Marie Třešňáková, režie: František Xaver Watzl,
loutky: Joanna Ziolkovksa, Marcela Krčálová, písně: Anička Břenková,
Martin Čarný, hrají: Petr Abbé Hroš, Martin Jurajda,
Monika Kubová/Kateřina Pokorná, Jana Štromská

vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
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Místní akční skupina Podbrdsko vyhlásila
2. Výzvu MAS na finanční podporu z Operačního programu zaměstnanost
dne 29. 1. 2018.
Výzva MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření II.
č. výzvy 351/03_16_047/CLLD_16_01_036
Datum zahájení přijmu žádostí o podporu 1. 2. 2018 od 4.00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2018 do 4.00 hod.
Výzva na Prorodinná opatření II. je pro zájemce, kteří by rádi zrealizovali příměstské tábory.
Více informací na www.maspodbrdsko.cz – sekce DOTACE A VÝZVY.

Místní akční skupina Podbrdsko
pořádá seminář k vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova,
8. 2. 2018 od 16 hod.
Místo konání: Rožmitál pod Třemšínem (malý sál společenského centra)
Program: obsah jednotlivých Fichí a kritérií pro výběr a hodnocení projektů;
informace k Portálu Farmáře; dotazy a diskuse
Bližší informace k této výzvě na www.maspodbrdsko.cz,
sekce DOTACE A VÝZVY.
Žádáme zájemce o nahlášení účasti na e-mail: info@maspodbrdsko.cz

PODBRDSKÝ TRH V BŘEZNICI • Farmářské a řemeslné trhy
Sobota 28. 4. 2018 od 10 do 14 hodin
Co můžete čekat?
Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva a mnoho
dalších), dále pak širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace
a mnoho dalších)! Vše bude doprovázet hudba, která naladí příjemnou atmosféru!
A co děti?
Ty určitě vezměte s sebou, o zábavu bude postaráno!
Divadelní představení, zpívání, skákací hrad, hřiště, soutěže - … prostě ZÁBAVA!
Co chystáme nového?
Během akce vystoupí dva šikovní muzikanti na melodický zajímavý nástroj „Hang drum“.
Dále pak chceme program oživit o „poznávačky bosou nohou“, nenechte si ujít!
Co obnáší mít stánek na Podbrdském trhu?
Skoro nic, volejte, pište: info@maspodbrdsko.cz,
tel. 725 912 006 (Petra Benjáková, MAS Podbrdsko, z.s)
Těšíme se na vás!
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SPOLEK ROSENTHAL POŘÁDÁ DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI
I V ROCE 2018
Spolek Rosenthal pořádá v tomto roce opět dvě akce
pro děti se šermířskou a historickou tématikou.
První přijde na řadu bojovka pro kluky i holky ve věku
9–13 let, kterou Rosenthal pořádá ve spolupráci se
Skautským střediskem Rožmitál. Hájovna Na Dědku
bude 27. – 29. dubna plná udatných bojovníků a rytířů,
kteří přijedou změřit síly při dobývání legendami opředeného Třemšínu. Zvítězí Rytíři nebo Husité? Informace
a přihlašování naleznete na www.bitvaotremsin.cz.
Vzhledem k tomu, že již nyní rodiče plánují prázdninový program a dovolenou, je spuštěno přihlašování
na příměstský tábor Škola šermu, který proběhne 6. –
10. srpna v Březnici. I zde čeká účastníky mnoho dobrodružství s mečem v ruce! Bližší informace na
www.taborskolasermu.cz.
Rosenthal z. s.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BUBOVICE
VÁS ZVE NA

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ BÁL
K TANCI A POSLECHU HRAJE

,,TALISMAN“
V SOBOTU 10. ÚNORA 2018
OD 20.00 HODIN
!!!Tradičně na Vás čeká bohatá tombola!!!

Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubyni
si vás dovoluje
pozvat na

HASIČSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 17. února
od 20.00 v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje TOULAVÁ KAPELA.
Bohatá zabijačková tombola.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v Hlubyni
Rybářský spolek a obec Hlubyně
pořádají dne 10. 2. 2018 od 14 hod.
dětský maškarní bál v kulturním domě
v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.
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KMH SDH BŘEZNICE PODPORUJE SOUTĚŽ MPAO
PŘEMĚNU ODPADŮ

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu,
víceúčelové odolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových
desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru - to
jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již
druhý ročník této soutěže.
Podle statistických dat z r. 2016 se nakládalo v České
republice (ČR) celkem s 34,4 miliony tun odpadů. Znovu
využít jsme dokázali 80 % z nich. Velký podíl na tom má
recyklace a využívání stavebních materiálů, které tvoří
polovinu všech odpadů.
V oblasti komunálního odpadu je však situace jiná.
Každý Čech po sobě zanechal v přepočtu 339 kilogramů
komunálního odpadu. Přibližně polovina komunálních
odpadů končí na skládce, což je neekologický a nevhodný způsob likvidace. Obyvatelé ČR vytřídili přibližně
49 kg na osobu (konkrétně 15 kg papíru, 12 kg skla,
12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů). Situace v Evropské unii (EU) není příznivější. EU v roce
2014 (data za rok 2016 nejsou zatím k dispozici) po sobě
zanechala 2 320 mil. tun odpadů, což je nejvíce od roku
2004 - polovina z toho putovala na skládky. Skládkováním odpadu ztrácí Evropa i ČR velmi cenné materiály,
jejichž primární zdroje jsou v Evropě značně omezené
nebo se zde vůbec nevyskytují a musí se dovážet.
„Jsme si vědomi toho, že zdroje nejsou bezedné, a proto by udržitelné nakládání se surovinovými zdroji mělo

být naší prioritou. Česká republika nemá dostatek všech
potřebných surovinových zdrojů, o to více se musí snažit
existující zdroje znovu efektivně využívat“ říká ministr
průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.
Hlavním cílem soutěže je proto upozornit na nutnost
přechodu ČR k oběhovému hospodářství, kam se nyní
ubírá nejen Evropská unie, ale i vyspělé země celého
světa. Otázka, co s odpady je o to ožehavější, že Čína
oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa
i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024
skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže.
K zamyšlení nad dalším praktickým využitím různých
druhů použitých materiálů a výrobků s ukončenou životností soutěž loni přiměla 127 firem a škol. Stříbro
v kategorii Nejlepší výrobek z druhotné suroviny získala česká rodinná firma Replast. Z recyklovaných PVC
kabelů vyrábí podlahové desky, po kterých chodí návštěvníci koncertů Rolling Stones či Lady Gaga. Čeští
řidiči se s jejich výrobky denně setkávají na dálnicích
v podobě vodicích prahů, retardérů a podstavců pod dopravní značky. Podlahové desky z Replastu pokrývají
plochy mnoha světových sportovních stadionů (například mnichovský olympijský stadion), pontonové desky
Replastu využili také organizátoři oslav 70. výročí vylodění v Normandii. Kromě veteránů po nich kráčely takové osobnosti jako bývalý americký prezident Barack
Obama, ruský prezident Putin či královna Alžběta II.
„Zpracujeme staré kabely nebo jejich výrobní odpady,
oddělíme plast a kov. Kovový podíl putuje do hutních
provozů a plast zahřejeme a zpracujeme do více než 100
různých výrobků. Ty po ukončení životnosti můžeme
znovu rozemlít a v určitém poměru opětovně zapracovat
do nových výrobků. Proces je takřka nekonečný“ říká
majitel firmy Zdeněk Blažek.
„Těšíme se na letošní projekty, které mohou udat směr,
jak odpovědně přistoupit k využívání surovin, jež máme.
A už se to týká kreativního zpracování plastů, papíru,
kovů, skla, inovativního využití odpadů a druhotných
surovin ve stavebnictví a výrobě nebo třeba projektů,
které budou k využití použitých materiálů a výrobků inspirovat druhé“ uvedl ministr Hüner.
Podrobnosti o soutěži a kritéria pro jednotlivé kategorie zveřejnilo ministerstvo na stránkách druhotnasurovina.mpo.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2018. Slavnostní ocenění vítězů proběhne letos
v červnu v prostorách Senátu Parlamentu ČR.
Připojíte se k nám?
KMH SDH Březnice

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2017
Oznamujeme všem sportovcům a přátelům sportu, že vyhlášení výsledků ankety „Sportovec města Březnice
2017“ proběhne v pátek 2. 3. 2018 od 17.30 hodin ve sportovní restauraci na městském stadionu v Březnici.
Prosíme všechny sportovní spolky, aby zajistily účast svých nejlepších sportovců a těšíme se na setkání nejen
s vítězi ankety, ale i jejich blízkými a všemi fanoušky.
Jiří Nepivoda
předseda Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Zimní soutěž „BŘEZNICE 2018“
Ještě jsme se ani nestačili seznámit s novým rokem a už tu
máme první hasičské zápolení,
a tak jako tradičně začínáme
zimní soutěží. Již po šesté se
v Březnickém kulturním domě
sjela družstva mladých hasičů
z celého okresu a v letošním
ročníku přijelo i družstvo z nedalekých jihočeských Mirovic.
Všech dvaadvacet družstev přivítali v našem městě starosta
Ing. Petr Procházka, starosta
osmého okrsku Martin Češka a
starostka SDH Březnice Kateřina Kostková. Soutěžící si v sedmi disciplínách prověřili své
znalosti, zručnosti a rychlosti
především ve vázání uzlů, poznávání technických prostředků
pomocí značek, znalostí použití
přenosných hasících přístrojů,
orientace na mapě a znalost topografických značek, rychlosti
v hadicovém kole, základy první pomoci a na závěr v pořadové přípravě. V soutěži zápolilo devět kolektivů ve třech kategoriích. V té nejmenší, což je přípravka, vyhrálo družstvo z Rožmitálu p. Tř.
V kategorii mladší žáci se na prvním místě umístilo
družstvo z Březových Hor „A“, na místě druhém družstvo ze Suchodola a třetí místo si odvezly opět Březové
Hory „B“. Domácí Březnice skončila na místě šestém.
V kategorii starší žáci nám opět zazářily Březové Hory
a odváží si první a druhé místo, na místě třetím se umístilo družstvo z Rožmitálu p. Tř. Na závěr bych chtěl poděkovat městu Březnice a Zuzaně Vaněčkové, která nám
již tradičně peče pro první místa dorty. Doufáme, že se
Březohoráci nepředávkovali cukrem a těšíme se na další
ročník, již sedmý v pořadí.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
PROSTOR KE KRÁTKODOBÉMU
PRONAJMUTÍ
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50 místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného
občerstvení.

Kulturní dům - tel. 318 682 153

Mládež SH ČMS
V kroužcích mladých hasičů aktuálně pracuje 58 036
dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Již 45 let nabízíme prostřednictvím hry Plamen zdravou a atraktivní možnost
trávení volného času, sportovní, pohybové, volnočasové
nebo vzdělávací aktivity.
Chcete se k nám přidat? Tak přijte k nám!
Najdete nás každou středu od 15:30 hodin v hasičárně.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže
SDH Březnice
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UZÁVĚRKA

březnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí 19. 2.

2/2018

PLACENÁ INZERCE
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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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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

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

PLACENÁ INZERCE
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ZAMĚSTNÁNÍ
na zkrácenou pracovní dobu

Montáž florbalových holí
Pracoviště Březnice/Drahenice
Odměna 100 Kč/hod
Vhodné pro maminky na mateřské
nebo držitele invalidního důchodu

tel. 602 124 563 • SPORT 2020 s.r.o.

Rozšiřujeme náš tým o ÚČETNÍ / účetního
Požadujeme • Vzdělání SŠ, VŠ ekonomického směru s praxí v účetnictví
• Znalost účetnictví a daňové evidence
• Znalost programu BYZNYS výhodou
• Zodpovědnost, iniciativa, flexibilita
Nabízíme • HPP, možnost práce na živnostenský list
• Místo výkonu práce Počaply u Březnice
• Nástup možný ihned
• Odpovídající zaškolení
• Jistotu zaměstnání i do budoucna
• Za dobré výsledky nadstandardní platové ohodnocení
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám svůj strukturovaný
životopis na e-mail: jana.janotova@almea-biomasa.cz

2/2018
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ANGLIČTINA NA DOVOLENOU
– kurz v rozsahu 6x2 vyučovací hodiny začne
v polovině května 2018 v RC Pampeliška Březnice

TÝDEN S ANGLIČTINOU

BŘEZNICKÉ NOVINY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRONAJMU BYT 3 + 1 v Březnici.
Kontakt: textovou zprávou
na tel. číslo 605 743 057

■

PRODÁM GARÁŽ v Březnici přímo
naproti sběrnému dvoru.
Cena dohodou. Tel. č. 720 342 351

– týdenní kurz pro děti od 12 let se uskuteční
v době letních prázdnin v RC Pampeliška Březnice
Bližší informace v příštím čísle BN
nebo na webových stránkách
w w w. a j b a r t a k o v a . w e b n o d e . c z
Na studenty a studentky se těší,
Mgr. Jitka Bartáková | tel. 721 140 798
e-mail: jitka.bartakova@seznam.cz
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Vězeňská služba ČR
– Věznice Příbram
přijímá
do služebního poměru
na pozici – strážný, dozorce
NABÍZÍ:
náborový příspěvek 100.000 Kč,
6 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou,
stravu a penzijní připojištění,
možnost zvyšovat kvalifikaci a odbornost.
Za službu odchodné a výsluha,
nástupní příjem: od 25.000 Kč (dle praxe).
P O Ž A D A V K Y:
Občanství ČR, věk minimálně 18 let,
úplné středoškolské vzdělání s maturitou
(popř. s výučním listem), bezúhonnost,
zdravotní způsobilost.
VS ČR p ř i j í m á do pracovního poměru
na pozici vychovatel a psycholog

Tel. 318 656 320
http://vscr.cz/veznice-pribram/o-nas/personalistika/

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
4. 2. neděle v 18.00 hodin

CUKRÁŘ
Drama, Izrael, Německo, 2017, české titulky
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele – rodné země
muže, kterého miloval. Navzdory předsudkům začíná pracovat v místní kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém
příteli.
Režie: Ofir Raul Graizer
Hrají: Sarah Adler, Tim Kalkhof, Zohar
Strauss, Stephanie Stremler a další
Vstupné 50 Kč



104 minut



Přístupno od 15 let

7. 2. středa v 18.00 hodin

O TĚLE A DUŠI
Drama, Maarsko, 2017, české titulky
Nekonvenční love story dvou odlišně
zmrzačených lidí: stárnoucího finančního
ředitele jatek, jemuž tělesný handicap
brání v navázání bližšího vztahu a mladé
uzavřené kvalitářky masa s dokonalou
pamětí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného kontaktu i potenciálního citového vzplanutí. Oba hrdinové, postupně
ohromováni zjištěním, že sdílejí totožné
sny (v nichž jsou laní a jelenem uprostřed
zasněženého lesa), se je následně pokoušejí společně naplnit.
Režie: Ildikó Enyedi
Hrají: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Tamás
Jordán a další
Vstupné 50 Kč



116 minut



Přístupno od 15 let

11. 2. neděle v 18.00 hodin

KROTKÁ

Vstupné 55 Kč



143 minut

ÚNOR 2018
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá
Textopolis, bujná metropole, ve které žijí
vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou
dostanou do zprávy. Každý z Emoji má
jen jeden výraz, až na smajlíka jménem
Gene, který má výraz vícevýznamový.
Režie: Anthony Leondis
Vstupné 36 Kč



Přístupno od 15 let

14. 2. středa v 18.00 hodin

EMOJI VE FILMU
Animovaný dobrodružný film, USA,
2017, české znění
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou
do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.



91 minut



Přístupno

18. 2. neděle v 18.00 hodin

POLIBEK OD BEATRICE
Drama, Francie, 2017, české titulky
Claire žije podle pravidel. Pracuje jako
porodní asistentka a svůj život zasvětila
službě ostatním. Jenže porodnici, kde
pracuje, budou brzy zavírat. A do toho se
znovu objevuje Béatrice, bývalá milenka
jejího zemřelého otce, vrtošivá a sobecká
žena, která je jejím pravým opakem.
Režie: Martin Provost
Hrají: Catherine Deneuve, Catherine Frot,
Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylene Demongeot a další
Vstupné 55 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

21. 2. Klubová středa v 18 h.

SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární film, ČR, 2017, české znění
Téměř celé své dětství vyrůstali v ústavu. Nemají domov, nemají rodinu, netuší,
kde budou bydlet a jak si budou vydělávat. Lukáš chce být slavný hip hoper,
Simona plánuje jít na operaci změny pohlaví, Jarda by chtěl mít velkou rodinu.
Dokumentární film sleduje časosběrnou
metodou příběhy tří dětí, které opustily
„děcák“ a staví se na vlastní nohy.
Režie: Hana Ludvíková
Vstupné 40 Kč

Mysteriózní drama, Francie, Nizozemsko,
2015, české titulky
Jednoho dne se ruské ženě, která žije
v zapadlé vesničce, vrátí balíček, jejž poslala svému uvězněnému manželovi.
Vystrašená a plná obav se vydává na pitoreskní cestu do odlehlé části země, kde
stojí vězení, které je pro mnohé spíš nedobytnou pevností.
Režie: Sergej Loznica
Hrají: Vasilina Makovtseva, Valeriu Andriuta, Sergei Kolesov, Lija Achedžakova,
Boris Kamorzin a další

2/2018

KULTURA



92 minut



Přístupno od 12 let

25. 2. neděle v 18.00 hodin

ZABITÍ POSVÁTNÉHO
JELENA
Mysteriózní drama, Velká Británie, 2017,
české titulky
Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život
se svou ženou a dvěma dětmi. Je v něm
jediná podezřelá věc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá a kterého pomalu, ale
jistě zatahuje do své rodiny. Aniž by to
věděl, přivolává na sebe tragédii antických rozměrů. I když se Martin zdá být
obyčejný teenager, ve skutečnosti v něm
dříme schopnost, pro kterou neexistuje
racionální vysvětlení.
Režie: Yorgos Lanthimos
Hrají: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Alicia Silverstone, Sunny Suljic
a další
Vstupné 55 Kč



121 minut



Přístupno od 15 let

28. 2. středa od 18.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ:
DEZERTÉR
Tragikomedie, ČR, 2017, české znění
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá
ze tří samostatných filmů odehrávajících
se na pozadí nejdramatičtějších období
minulého století. Hlavním hrdinou je
majitel noblesního kadeřnického salonu
v centru Prahy a jeho rodina, kterou zaměstnává.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Sokol,
Jiří Macháček, Martin Finger, Klára Melíšková, Gabriela Míčová, Josefína Marková, Lenka Krobotová a další
Vstupné 55 Kč



115 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
7. 2. středa v 9.00 hodin

ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Vstupné 10 Kč

Připravujeme:

Esa z pralesa, Auta 3
a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 2. Masopustní průvod
Náměstí  15.00 hodin
Masopustní veselice
KD  17.00 hodin
6. 2. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské
ulici  16.30 hodin
9. 2. Maturitní ples
SOŠ Dubno
KD  20.00 hodin
24. 2. Kačeři ples
KD  20.00 hodin
25. 2. Odpoledne s hudbou
KD – vinárna
15.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 3/2018 vyjde 28. 2. 2018 –
uzávěrka čísla je 19. 2. 2018 (ve 12 hod.)  ročník XVI.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny
jsou k zakoupení v Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor kultury e-mail:
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

