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Atmosféru tradiční březnické pouti zachytil svým fotoaparátem pan František Slaník – 5. srpen 2018.

Pouový koncert dechové kapely V ORIGINAL na nádvoří bývalé jezuitské koleje – 5. srpen 2018.

Foto F. Slaník

Vážení spoluobčané,
průběh letošního léta nenechá nikoho z nás na pochybách, že hospodaření s vodními zdroji je a také bude
prioritou. V současné době probíhá zkušební provoz
nové úpravny vody a je dosud v provozu stará úpravna
ve vodárenském pásmu Obora. V tomto zkušebním období spotřebujeme více surové vody než při běžném provozu, přesto nenastává výrazný pokles hladiny spodní
vody v našich zdrojích. I přes současné nemalé investice
do vodárenské infrastruktury je nutné se i v budoucnu
zaměřit na přivaděč a oba zářezy v lokalitě Nouzov, který neúnavně slouží od vybudování v roce 1931 a přivádí
vodu do starého vodojemu na Stráž.
Sucho a nízkou hladinu všech toků, které nás v současné době trápí jsme využili k opravě rybníčku v Dobré
vodě a vodoteče v Předním Poříčí. Dlouho slibované
opravy jsou před dokončením a budou sloužit k zadržování vody v těchto lokalitách. Vyčištění a oprava našeho
rybníku Sázka zůstává nesplněným úkolem i přesto, že
využíváme všech možností čerpání dotací na tento záměr. Pokud by nebylo možné získat dotaci ani v dalším
období, budeme muset tuto akci realizovat z rozpočtu

města, protože zadržování vody v tomto místě je nutné
pro okolní zeleň včetně zámeckého parku a zámeckých
rybníků. Voda do této lokality je přivedena mlýnským
náhonem od Velkého jezu, který je v soukromém vlastnictví. Chtěl bych vlastníkům poděkovat za péči a stálou údržbu tohoto díla, které je pro naše město nepostradatelné.
Na této straně Vás většinou informuji o záměrech nebo
již probíhajících investicích do správy rozsáhlého městského majetku. Uvědomuji si ale, že to, jak naše město
vypadá, jak jej vnímáme, je také dílem Vás všech, vlastnících jakoukoli nemovitost. Velmi si vážíme všech, kdo
v našem městě pečují o nemovitosti, které dotvářejí celkový obraz. Je to třeba Ovčín a jeho okolí, Špejchar,
bývalý Lihovar, celý komplex bývalého velkostatku, bývalý Zámecký pivovar, hotel Karlův Týn atd. Také velmi
pěkně udržované ostatní menší nemovitosti nás ostatních svědčí o příznivé době ve které nyní žijeme.
Přeji Vám všem na sklonku léta příjemné dny.
Ing. Petr Procházka
starosta města
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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 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice ,
konaného dne 19. 6. 2018
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 5. 2018
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2018.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA STANOVÍ:
1. V souladu s § 67, § 68 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 17 členů zastupitelstva města pro volební
období 2018 – 2022.
Pro: 10, proti 4 (Vácha, Chotívka, Beran, Paprštein), zdržel se
1 (Procházka). Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. a) Závěrečný účet města Březnice za rok 2017 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 bez výhrad.
b) Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok
2017.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. a) Účetní závěrku města Březnice za rok 2017.
b) Účetní závěrku příspěvkových organizací města Březnice
za rok 2017.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Odepsání pohledávky po pí A. K., dříve bytem Březnice dle
přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Cenovou nabídku firmy Karel Sladký - projekční a montážní
kancelář, Příbram na zhotovení úpravy a regulace vytápění v
KD Březnice čp. 63, za cenu ve výši 365 383 Kč bez DPH
(442 114 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Cenovou nabídku Ing. Miroslava Běhouna, Jince na zajištění
TDI na akci „Obnova krytu ulice Horní Valy v Březnici",
ve výši 164 000 Kč bez DPH (198 440 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Hašek). Návrh byl přijat.
6. Rozpočtové opatření č. 5-2018 dle přílohy.
Pro: 15, 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.
1019/21 - ostatní plocha, o výměře 44 m2 a pozemku p. č.
2416/2 - ostatní plocha, o výměře 261 m2, v k. ú. a obci Březnice, oba za cenu 100 Kč/m2.
Pro: 12, proti 2 (Pinkava, Zárybnický), zdržel se 1 (Ovsík).
Návrh byl přijat.
8. Uzavření směnné smlouvy mezi městem Březnice a J. J., bytem Praha, na základě které dojde ke směně níže uvedených
pozemků, tedy:
a) město Březnice převede na J. J. vlastnické právo k části
pozemku č. parc. 419/2, ostatní plocha, o výměře této dotčené části cca 133 m2, katastrální území Bor u Březnice,
přičemž tato směňovaná část uvedeného pozemku bude
jako budoucí samostatná nemovitá věc oddělena geometrickým plánem za tímto účelem vypracovaným, který
bude tvořit nedílnou součást příslušné směnné smlouvy,
a současně
b) J. J. převede na město Březnice vlastnické právo k části
pozemku č. parc. 126/2, zahrada, o výměře této dotčené
části cca 260 m2, katastrální území Bor u Březnice, přičemž tato směňovaná část uvedeného pozemku bude jako
budoucí samostatná nemovitá věc oddělena geometrickým

plánem za tímto účelem vypracovaným, který bude tvořit
nedílnou součást příslušné směnné smlouvy, s tím, že město Březnice nebude směnnou smlouvou zavázáno vyplatit
J. J. jakékoli finanční plnění na vyrovnání rozdílu směňovaných výměr pozemků, a náklady spojené s uvedenou
směnou, tj. zejména úhrada správního poplatku za příslušný návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, cena příslušného geometrického plánu a cena právních služeb
za vypracování směnné smlouvy s návrhem na vklad, ponese výlučně J. J..
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
směnné smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 960/15 o výměře
1395 m2 za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH v k.ú. a obci Březnice,
manželům M. a J. K., Zalány. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 20. 4. 2017 do 9. 5. 2017. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 355 o výměře 137 m2
za cenu 326,70 Kč/m2 včetně DPH a prodej části pozemku
p. č. 352/1 o výměře cca 400 m2 za cenu 326,70 Kč/m2 včetně
DPH, oba v k. ú. a obci Březnice, panu Ing. P. P., Březnice.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 23. 5.
2018 do 8. 6. 2018. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku 690, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 240 m 2 , včetně stavebního objektu
čp. 228 a pozemku p.č. 689, zahrada, o výměře 750 m2, vše
v k. ú. a obci Březnice za cenu 400.000 Kč panu Ing. M. T.,
Praha. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města
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: 14, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka). Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 5. 2017 č. 170516/13.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p. č. 960/14 o výměře 1393 m2 za cenu 575 Kč/m2
včetně DPH v k. ú. a obci Březnice, manželům T. a J. K.,
Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 20. 4. 2017 do 9. 5. 2017. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých
věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Koch). Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r. Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Paprštein Jaroslav v.r.
Vácha Roman v.r.
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SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pro komunální volby v Březnici
Vážení spoluobčané, milí Březničtí, Borští, Dobrovodští, Martiničtí, přední i zadní Poříčští,
dovoluji si Vám představit základní programová východiska volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI.
Toto uskupení vzniklo v roce 2014 na základech SNK
NEZÁVISLÍ 2010, jehož členové se významně podíleli na
vedení našeho města ve volebním období 2010-2014. Tato
kontinuita není nedůležitá – v roce 2014 jsme se díky
vaší podpoře stali nejsilnějším uskupením v zastupitelstvu města a již druhé volební období se nám daří udržovat v zastupitelstvu atmosféru politické shody, kterou
považujeme za nezbytnou pro rozvoj města i regionu.
V uplynulém volebním období byla dokončena a realizována řada akcí zaměřených zejména na údržbu rozsáhlého městského majetku. Současně ale bylo realizováno
či zahájeno nemálo zásadních a často ne jednoduchých
investic:
Rekonstrukce silnice propojující Borskou ulici a silnici
I/19 u Černého kříže.
Rekonstrukce vodohospodářské a další infrastruktury
spojená s opravou průtahu silnice I/19 městem.
Výstavba nové úpravny vody a rekonstrukce vodojemu na
Stráži.
Schválení koupě sokolovny a přilehlých pozemků (koupě není dokončena jen kvůli problémům na straně České
obce sokolské).
Koupě pozemků v okolí kulturního domu spojená s koupí bývalého penzionu Na Zelené.
Konec vleklého majetkového sporu o část nemovitostí
bývalých jatek v Počapské ulici.
Jsme stabilní místní politické uskupení sdružující lidi
s jasným názorem a chutí pracovat pro Březnici. Nejsme
uzavřeným společenstvím různě „zasloužilých“ zastupitelů, jsme otevření i osobnostem, které doposud stály
mimo veřejné dění. Jsme tým osobností, které vynikají
v řadě odborností velmi dobře použitelných pro moderní
řízení města. Pokud něco slibujeme, tak jen to, co můžeme
splnit. Neděláme politické kšefty, nevstupujeme do klientelistických spojení. Nepodléháme módním politickým
trendům, jako nestraníci chceme hájit a zastupovat zájmy všech občanů města, bez ohledu na jejich politickou
příslušnost a společenské postavení.
Proto chceme:
Dobré školy pro naše děti. Dobrou mateřskou a základní školu tvoří kvalitní a motivovaní učitelé, kteří umějí
ve škole vytvořit příjemné a otevřené prostředí. Městem
zřizované školy jsou spolu s širokou nabídkou mimoškolních aktivit dobrým základem pro další vzdělávání
našich dětí. Proto zajistíme dostatečné finanční a materiální podmínky pro fungování a rozvoj našich škol.
Zodpovědně pečovat o majetek města. Rozsáhlý nemovitý majetek se nesmí stát neúnosnou zátěží. Město má
mít nejlépe majetkovou kontrolu nad významnými budovami či areály v širším centru města. Nepotřebné nemovitosti však mají být odprodávány důvěryhodným soukromým vlastníkům, kteří mají zájem na vlastní účet
zajistit jejich opravy a další prospěšné využití.
Soustavně podporovat místní spolky, coby páteř sebevědomé občanské společnosti. V roce 2018 jsme významně zjednodušili poskytování finanční podpory spolkům a chceme
i nadále pokračovat v podpoře jejich prospěšné činnosti.

Zajistit plochy pro novou výstavbu rodinných domů.
Březnice mnoho takových lokalit nemá, ale výstavba
pod Stráží není hudbou daleké budoucnosti. Dohlédneme na to, aby nová zástavba respektovala urbanistický
charakter venkovského sídla.
Bezpečné město. Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou. Nebudeme čekat, až problémy nastanou, ale budeme
se věnovat prevenci nejen v oblasti sociální, ale i v oblasti dopravy. Nepřipustíme populistická řešení, která pod
zástěrkou péče o bezpečnost směřují k omezení svobody.
Přizvat k práci na rozvoji města širokou veřejnost. Nedostatečná komunikace vede ke zbytečným projevům
občanské nevole či lhostejnosti k věcem veřejným a v konečném důsledku brzdí rozvoj města, protože potenciál
jeho obyvatel zůstává nevyužit.
Naše priority pro Březnici:
Zvýšíme kapacitu 1. mateřské školy.
Zahájíme revitalizaci sídliště v Rožmitálské ulici zaměřenou na zvýšení počtu parkovacích míst a zlepšení stavu veřejné zeleně.
Vybudujeme kanalizaci a vodovod v Borské ulici a v Boru.
Provedeme rekonstrukci ulic Obránců míru a 9. května.
Zlepšíme technický stav a snížíme energetickou náročnost veřejného osvětlení.
Připravíme k realizaci projekt naučné stezky kolem Vlčavy.
Provedeme rekonstrukci inženýrských sítí a předláždění
v Lokšanech.
Vybudujeme centrální dětské hřiště v proluce mezi areálem technických služeb a „kostkou“.
Za účasti veřejnosti přepracujeme strategický plán rozvoje města, který umožní efektivní čerpání finančních
prostředků z národních zdrojů a nastíní strategii města
pro využívání podpory z fondů Evropské unie v období
2021-2027.
Najdeme smysluplné využití pro bývalou kotelnu v Rožmitálské ulici (STK).
Chceme pracovat pro Březnici a k tomu potřebujeme
Vaši podporu. Budeme rádi, když nám ji dáte a umožníte
nám prosadit naši vizi, která s Vámi počítá!
Ing. Petr Procházka
starosta města Březnice
lídr volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Naši kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ing. Petr Procházka, starosta města
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice
Roman Vácha, technik
Ing. Petr Chotívka, poradce pro veřejný sektor
Doc MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta kliniky
Ing. Jiří Nepivoda, technik
Petra Flíčková, vedoucí školní jídelny
Jan Liebner, stavební technik
Josef Šejna, operátor výroby
Ing. Bořek Bierhanzl, jednatel obchodní společnosti
Ing. Lucie Ryjáčková, projektová konzultantka
Jaroslava Kasíková, jednatelka obchodní společnosti
Ing. Karel Mastný, investiční technik
Ing. Radek Zeman, OSVČ
Jan Kott, OSVČ
Stanislav Ryjáček, OSVČ
Ing. Tomáš Bubeník, obchodní manažer
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Komunistická strana Čech a Moravy základní organizace Březnice
Kandidáti do zastupitelstva města pro volby 5. a 6. října 2018
Jan Noháček
Josef Ovsík
Hedvika Fořtová
Jaroslav Slavík
Jiří Vydra
Lenka Labudová Bc.
Václav Šatava
Jiří Polák
Jakub Labuda
František Pavlík
Jaroslava Šebelová
Luděk Mařík
Věra Vajdová
Miloš Štědronský
Jana Kasíková
Vlasta Forejtová
Jaroslav Hofman

lakýrník
OSVČ
důchodkyně
laboratorní technik
státní zaměstnanec
vrchní sestra pečov. služby
truhlář
důchodce
řidič
důchodce
důchodkyně
zedník
důchodkyně
důchodce
důchodkyně
důchodkyně
důchodce

61
52
66
32
52
52
39
65
29
63
63
45
62
69
68
79
78

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Základní organizace KSČM spolu s námi navrhovanými kandidáty do zastupitelstva města Březnice předstupují před vás
s návrhem volebního programu pro období let 2018 - 2022.
Na úvod konstatujeme, že podstatná část z našeho volebního
programu na léta 2014 - 2018 byla realizována.
Ve svém programu preferujeme zásadu, že všichni občané
mají právo na slušné životní podmínky bez ohledu na obsah
svých peněženek. Jde především o to, zajistit právo na práci, na
bydlení, na bezplatné vzdělání, také na bezplatnou lékařskou
péči a důstojný život ve stáří.
Proto námi navrhovaní a vámi zvolení zastupitelé budou
předkládat návrhy ke zlepšení životních podmínek občanů našeho města. Jako prioritní vidíme:
- pokračovat v úpravách domu s pečovatelskou službou čp. 132
postupně provést výměnu sociálního zařízení a úpravu balkonů

-

na domě čp. 45 ve vlastnictví města provést výměnu střechy
oprava fasády zadní trakt čp. 67
přestavba čp. 66 /Zelená/ na sociální byty
uvažovat o přestavbě bývalé MŠ Zbrojovky na malometrážní
byty
přeložení a oprava pomníčku Máša u domu čp. 284
dokončení chodníku na hřbitově a úprava u domu čp. 177
uvažovat o zřízení kvalitních veřejných WC ve městě
znovu požádat o dotaci na vyčistění rybníka Sázka
výhledově uvažovat o vybudování lávky pro pěší ze Sadové
ulice přes řeku Vlčavu
dále jednat se správou Českých drah o úpravě přilehlých pozemků kolem nádraží, eventuálně zajistit jejich bezplatný
převod na město.

Jako zastupitelé chceme důsledně obhajovat potřeby sociálně slabších občanů, mladých rodin, seniorů a národnostních
menšin, aby i pro ně, nejen pro majetné, bylo dostupné bydlení, kultura, aby byly udrženy přijatelné ceny za vodné a stočné,
za svoz komunálního odpadu, aby byla dostatečná kapacita
předškolních a školních zařízení, podporovány a rozšiřovány
sportovní a volnočasové aktivity, aby bylo zajištěno zdravé životní prostředí a sociální služby.
Za nezbytné považujeme:
- odpovědné hospodaření města a jeho přísnou kontrolu
- využití možnosti čerpat prostředky z fondů EU, ministerstev
ČR a grantů Středočeského kraje
- podporovat občanské a společenské organizace, jejichž činnost
je pro občany města přínosem.
Vážení občané!
Návrh volebního programu a naše cíle není možné uskutečnit bez vaší podpory, i vašich návrhů, spolupráce, ale hlavně
vaší účasti ve volbách a podpory našich kandidátů.
ZO KSČM a kandidáti na zastupitele
za ZO KSČM v Březnici

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
V katastru obce Koupě došlo dne 20. července v ranních hodinách k dopravní nehodě. Pětadvacetiletý muž jedoucí ve voze
značky Škoda Fabia najel při projíždění zatáčky na krajnici
a poté sjel do příkopu, kde narazil levou částí vozidla do stromu. Sanitka řidiče převezla s lehkým zraněním do nemocnice.
Hmotná škoda byla stanovena na 30 tisíc korun.
Policisté zastavili dne 22. července v nočních hodinách u obce
Tušovice 39letého řidiče. Provedená dechová zkouška u něj byla
negativní, test na ovlivnění návykovou látkou ale odmítl, za
což mu hrozí ve správním řízení pokuta ve výši 25 až 50 tisíc
korun a zákaz řízení až na dobu dvou let.
Lehkým zraněním a škodou přes 1,5 milionu korun skončila
dopravní nehoda, která se stala dne 24. července odpoledne
mezi obcemi Březnice a Počaply. Devětačtyřicetiletý řidič jedoucí v nákladním vozidle s návěsem najel v zatáčce na okraj
komunikace, poté vyjel mimo silnici a zadní částí návěsu narazil do vzrostlého stromu. Následně byl vůz odražen do protisměru na projíždějící automobil značky Citroen Berlingo. Kromě poškozených aut byl částečně poničen i převážený náklad
cihel.
Při jízdě naboural 54letý řidič nákladního vozidla s přívěsem
dvě zaparkovaná auta. Nehoda se stala dne 29. července v nočních hodinách v Březnici. Dechová zkouška byla u motoristy
negativní. Škoda činila 31 tisíc korun.

Blatenskou ulicí v Březnici projížděl dne 30. července navečer
20letý řidič. Policejní hlídka ho zastavila a zkontrolovala. Dechová zkouška u něj byla negativní, pozitivní byl však test na
drogy, na metamfetamin. Na místě byl muži zadržen řidičský
průkaz a další jízda mu byla zakázána.
Dne 1. srpna se odehrála v Borské ulici v Březnici dopravní
nehoda. Za jízdy upadla vidlice na balíky z přední části traktoru a dopravní prostředek na ni poté najel. Při tom byla poškozena palivová nádrž traktoru, levá přední pneumatika a povrch
komunikace. Navíc uniklo ze stroje 150 litrů pohonných hmot,
které na místě následně likvidovali hasiči. Vzniklá škoda činila
55 tisíc korun.
Dne 4. srpna v nočních hodinách policisté zastavili v ulici
Dr. Jurenky v Březnici 25letého motoristu, zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek u něj vykázala přítomnost amphetaminu a cocainu. Navíc muž nepředložil řidičský
průkaz. Dopoledne jel Rožmitálskou ulicí 40letý muž. Při provedené dechové zkoušce se na displeji přístroje objevila hodnota 0,6 promile alkoholu. Dotyčný uvedl, že předchozí večer vypil osm piv. Ve večerních hodinách zjistila hlídka u 39letého
šoféra, kterého kontrolovala v obci Hvož any, že před jízdou
užil drogy, konkrétně opiáty.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené
se bude konat ve středu 5. září 2018 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti
paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené
občany.

PŘIPRAVUJEME
Dne 8. září 2018 (so) – pojedeme již podruhé na celodenní výlet do západočeského města Tachov. Prohlédneme si zámek. Probíhají dny světové kultury, a tak
máme možnost si některé památky prohlédnout zdarma.
Po plánovaném obědě se vypravíme do jízdárny Světce.
Zde navštívíme jednu z nejkrásnějších jízdáren, byla
majetkem rodiny Windischgrätzů.
Odjezd: KOVO v 6.50 hod., autobusové nádraží Březnice v 7.00 hod., Hvož any v 7.20 hodin. Cena: 450 Kč
a 480 Kč včetně vstupů. Příjezd: 19.00 až 19.30 hodin.
Dne 9. září 2018 (ne) – jedeme opět do ekocentra Čapí
hnízdo. Zde v areálu bude komentovaná prohlídka, dále
následuje oběd a pak další program v ekocentru. Při
zpáteční cestě domů se zastavíme na zámku Vrchotovy
Janovice.
Odjezd: KOVO v 7.20 hod., autobusové nádraží Březnice v 7.30 hod., Mirovice - kopec v 7.40 hod. a Horosedly
v 7.45 hodin. Cena: 300 Kč a 330 Kč bez oběda, ten je
zajištěn za 155 Kč na osobu. Příjezd: v 19.30 až 20.00 hodin.
Dne 19. září 2018 (st) – pojedeme společně do KD
v Tochovicích na divadelní představení, komedii s obsazením čtyř žen. Má název Můžem i s mužem. Cena:
100 Kč a 130 Kč. Odjezd: autobusové nádraží Březnice
v 18.15 hod., KOVO v 18.25 hodin. Příjezd: ve 21.30 hodin. Na tuto akci počítáme se svozem zájemců, a proto
se včas hlaste!
Dne 26. září 2018 (st) – pokračujeme v zájezdech na
Dostupnou Šumavu. Projekt je určen pro osoby s nižší mobilitou s cílem podívat se do míst, která si turisté
na Šumavě oblíbili a kam se nedá zajet autem. Tentokrát
se vyjíždí z Vimperka. Cena: 370 Kč a 400 Kč. Odjezd:
KOVO v 6.00 hod., autobusové nádraží v Březnici v 6.15
hod., Mirovice v 6.25 hodin. Příjezd: kolem 18.00 hodiny.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer
na čísle 318 682 483.

INFORMUJEME
Kdo má od září 2018 nárok na 75% slevu?
Všichni cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin)
Všichni cestující starší 65 let
Lidé s průkazem ZTP/P – stejná sleva pro ně platila
i dosud (zdarma pak jezdí průvodce držitele průkazu
nebo vodící pes)
• Prakticky ve všech vlacích všech dopravců v Česku,
tedy nejen u českých drah, ale i u soukromníků jako
Regio Jet, Leo Express, GW Train Regio či Arriva.
• Nezávisle na jejich kategorii (sleva platí pro osobní
i spěšné vlaky, rychlíky včetně kategorie Rx, expresy,
IC, EC, Railjet i SC Pendolino).

• Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o vlak směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do poslední stanice
před hranicí, v níž může cestující vystoupit – například ve vlaku z Prahy do Berlína platí sleva jen mezi
Prahou a Děčínem; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).
• Výjimkou jsou mimořádné či historické vlaky, do nichž
i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší jízdné).
• Pouze ve druhé vozové třídě.
• Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní
spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce – tuto možnost ale od září nevyužijí.
V jakých autobusech sleva platí?
• Ve všech pravidelných linkách – kromě spojů MHD nepřekračujících hranice města.
• Prakticky u všech dopravců v Česku.
• Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o spoj směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do posledního místa
před hranicí, v němž může cestující vystoupit; naopak
u spojů jedoucích ze zahraničí platí sleva z první pravidelné zastávky v Česku.
• I autobusoví dopravci mohou ze slev vyloučit některé
konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce – tuto možnost zatím žádný nevyužil.
Od kdy slevy platí?
Od soboty 1. září 2018, tedy už od posledního prázdninového víkendu.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

Životní výročí slaví:
70 let – Pavel Koryta, Dobrá Voda 13
88 let – Marta Zajíčková, Březnice 202
94 let – Marie Tuháčková, Zadní Poříčí 1

Sňatek uzavřeli:
ZÁMEK - 30. 6. 2018
Elena Volf, Tochovice
Tomáš Salkovič, Březnice – Přední Poříčí
ZÁMEK - 6. 7. 2018
Monika Kováříková, Březnice
Karel Hobl, Březnice
MARTINICE – AREÁL HOTELU EQUITANA
14. 7. 2018
Karel Krejzar, Březnice
Zdeňka Danielová, Kocelovice
ZÁMEK - 18. 8. 2018
Kristýna Dostálková, Březnice
Jiří Grossmann, Litovel
ZÁMEK - 18. 8. 2018
Petra Koutníková, Praha
Jan Konopík, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Září 2018
. . . nejen jednou větou. . .
1. 9. 1963

před 55 lety byl předán do užívání nový internát SZTŠ pro 250 žáků.

1. 9. 1973

před 45 lety byla dána do provozu čekárna a prodejna u autobusového nádraží.

2. 9. 1923

před 95 lety otevřel slavnostním způsobem SK Březnice vlastní hřiště u nádraží ČSD.

18. 9. 1938

před 80 lety byl patriarchou Th. Dr. G. A. Procházkou slavnostně otevřen Husův sbor. „Náboženská
obec církve československé pro soudní okres Březnici vždycky bude vzpomínat tento slavný den. Tento den zůstane důležitým mezníkem v životě naší náboženské obce. Kostel je vystavěn na jednom
z nejkrásnějších míst města Březnice. Ční a září jako běloskvoucí tvrz nad městem a skýtá ze své
rozhledny jedinečný pohled do brdského kraje. Je symbolem československé minulosti, přítomnosti
i budoucnosti. Se stavbou bylo započato 27. září 1937, projektoval ji a prováděl arch. F. Vlk a F. Tlach,
stavitelé v Mirovicích. Práce řemeslnické byly zadány vesměs místním živnostníkům a materiál dodaly většinou místní firmy.“(z článku Husův sbor v Březnici od Františka Božovského).

25. 9. 1956

před 62 lety začaly na území u stadiónu výkopové práce pro stavbu plaveckého bazénu a dětského
brouzdaliště.

září 1918

před 100 lety – Dětská prázdninová kolonie Českého Srdce v Březnici: „Začátkem září rozloučili jsme
se s kolonií, jež u nás péčí odboru Českého Srdce v Březnici od července t. r. dlela. Kolonie umístěna
ve dvou třídách měš anské školy. Výborná strava, vzorná obsluha, čistý vzduch a volný pohyb v přírodě, znamenitě dětem svědčil. O tom nejlépe podával důkaz rozdíl tělesné síly dítek při příjezdu
a odjezdu jejich. Nejmenší přírůstek váhy u jednotlivých dítek byl 3 a 1 kg, u mnohých dětí obnášel
přírůstek tělesné váhy i přes 6 kg. Děti loučily se odtud dosti těžce a mnohá slzička ukápla při odjezdu. Jak jejich pobyt byl nejen tělesně, nýbrž i mravně blahodárným na ošetřovance naše, svědčí
mnohé dopisy, jež nás od rodičů došly. Končíce svoji zprávu děkujeme z plna srdce všem, kdož jakýmkoli způsobem nám k uskutečnění díla toho prospěl a prosíme naši veřejnost snažně, aby i budoucně
pamatovala na naše děti a svoji přízeň v plné míře jim věnovala.“ Jar. Žák jednatel odboru „Českého
Srdce“.
Ošetřování lékařské bezplatně a velice ochotně obstaral p. M.U.Dr. Karel Hrdlička, obvodní lékař.
Stravování a dozor vzorně obstaraly pí Michálková, cho městského strážníka a slečna Michálková.
Pí kněžna Anna z Lobkovic darovala veškeré potřebné mléko, obec Uzeničky 58 kusů vajec, pan Bohumil Panýrek zeleninu a jablka a paní Mrskošová poplatila stravování jednoho děvčátka.

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

Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á v kostele sv. Rocha na hřbitově

Léto u sv. Rocha
1. koncert

2. koncert

„Hlas a flétna“

„Duchovní
i světská hudba
evropských mistrů“

zpěv Hana Beranová
flétna Lenka Kořínková
a Ivana Bártová
klavírní doprovod Přemysl Zíka

1. září 2018 od 19 hodin

Barbora Čížková soprán
Petra Prýmková soprán
David Cizner tenor
- pod vedením Květy Ciznerové
- klavírní doprovod Přemysl Zíka

22. září 2018 od 19 hodin
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Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

SEZÓNNÍ VÝSTAVU

„Mozaiky Ireny Budweiserové“
2. srpna – 29. září 2018
v bývalé jezuitské koleji na náměstí v Březnici
přístupno v otevírací době Městského muzea a galerie Ludvíka Kuby

KONCERT při ukončení výstavy Ireny Budweiserové
Uslyšíte například skladby:

Dej mi sílu/Courage Lord/
Roll, Jordan, Roll
Plavba

Hlavně ne klid
Běž dál / Run On /
Když byla jsem mladá

sobota 29. 9. od 16 hodin
v prostorách bývalé jezuitské koleje

Irena Budweiserová
Představujeme zpěvačku Irenu Budweiserovou jako výtvarnici, autorku nápaditých a barevných mozaikových obrazů.
„Proč právě mozaiky…?“
„Potřebuji tvořit rukama, přitom být nezávislá na konkrétním materiálu i pracovních prostorách. Mozaiky mne svým způsobem vždycky
okouzlovaly a přitahovaly, takže stačilo si sehnat beletrii, nářadí, materiály a být otevřena vůči okolnímu světu. Vystěhování manžela
z jeho pracovny už bylo jen posledním drobným detailem.“
„A co inspirace, témata?“
„Je to pro mne hlavně kultura původních obyvatel Austrálie, Afriky
a Ameriky, východní motivy. Barvy, symboly, energie. A materiál, ten
bývá velmi významnou výzvou. A už se jedná o sklo, vlastně skleněné
střepy, keramické materiály, kov, kůži, mušle a …je tu kupa dalších
nových možností“
„A co bude dál?“
„Hodlám pokračovat v mozaikách, ne pod tlakem, ale s velkou radostí. S možností dál
objevovat a dál se učit. A to se týká jak materiálu, tak i techniky. Určitě nechci tuto další
cestu ve svém životě opustit.“
Připravila Alena Heverová
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE LUDVÍKA KUBY
Stálá expozice obrazů Ludvíka Kuby
Galerie Ludvíka Kuby byla umístěna od roku 1959 na zámku a v roce 2013 byla přemístěna do bývalé jezuitské koleje. Ve čtyřech
útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky. Březnická sbírka
důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí, lidem, krajině
i k životu.Ve výtvarném salónu Modrý pokoj je možné shlédnout díla dalších umělců, kteří obohatili město Březnici svými dary:
Alois Moravec, Bohumil Ullrych, Jan Rafael Schuster a Anna Sequensová.

Loutkářství na Březnicku
O významném postavení Čech jako „klasické země loutek“ svědčí dlouhá tradice již od dob obrozeneckých. I v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli zde sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších
loutkářů, Matěje Kopeckého, která je pochována na místním hřbitově.
Městské muzeum vlastní sbírkové předměty, které se týkají kočovného života Arnoštky a doklady o loutkářské činnosti spolků
Orel a Sokol. Při prohlídce je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji 1
262 72 Březnice
muzeum 326 531 594
pokladna 326 531 595
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin
červen, červenec, srpen
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
úterý – neděle
(poslední prohlídka 11.30, 15.30 nebo 16.30 hodin)
pondělí zavřeno

Infocentrum
V Koleji 1 říjen – duben
262 72 Březnice
Infocentrum a pokladna
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

Kavárna v Koleji

pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00 hod.

květen – září (pondělí
úterý – neděle
říjen – duben (sobota,
pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek

zavřeno)
9.00 – 17.00 hod.
neděle zavřeno)
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.

KAVÁRNA V KOLEJI
Zveme vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské koleje na šálek dobré kávy.
Připravujeme pro vás kávu produkovanou pod
značkou BRDSKÁ KÁVA.
Ta nabízí dvě základní směsi kávy –
Florian a Medulína a dále řadu odrůdových
káv z celého světa ze široké nabídky firmy
4coffee s.r.o.
Společnost 4coffee s.r.o. zaměřenou především na prodej
nepražené kávy a pražiček založil Zdeněk Vantuch v roce
2011, postupný rozvoj firmy vedl mimo jiné k realizaci
české pražičky na kávu pro malé provozovny a pražírny
kávy, kterou vyrábí 4coffee s.r.o. ve spolupráci se společností Kovo Věšín s.r.o., díky této spolupráci vznikla pražička s kapacitou pražení až na 4,2 kg nepražené kávy.
V ČR je to jedinečný projekt.
Směs FLORIAN
Základní degustační profil kávy. Směs je sestavena pro
milovníky plné, tradiční chuti kávy vyznačující se především hořko-sladkou chutí a bohatou kávovou krémovou
pěnou na povrchu espressa. Obě kávy použité do směsi
jsou zpracovány suchou cestou, což dává kávě chu spíše
do čokolády a kakaa bez známek acidity.
Směs Florian je ideální nejen pro přípravu tradičního espressa, ale také pro kombinaci s mlékem pro přípravu
caffé latte, cappuccina a dalších nápojů na bázi espressa.
O t e v í r a c í d o b a : úterý – neděle 9 – 17 hodin
pondělí zavřeno

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 21. 9. 2018 od 16 hodin
v Kavárně v Koleji
Tentokrát si ukážeme a vyzkoušíme techniku
vázání nití a šňůrek
DRHÁNÍ neboli MAKRAMÉ.
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
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.
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Město Březnice – odbor kultury

Město Březnice – odbor kultury p o ř á d á

pořádá

KURZ TANCE 2018

TANEČNÍ KURZ

pod vedením
taneční školy Gregoriades Plzeň

PRO ZAČÁTEČNÍKY

1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
Prodloužená
5. lekce
Prodloužená
6. lekce
Prodloužená
7. lekce
Věneček

Taneční škola
GREGORIADES Plzeň
Začínáme
v

sobotu 15. 9. 2018 ve 14 hodin.
Lektoři:
Jana Gregoriadesová
a Nikola Gregoriades

15. září
22. září
29. září
6. října
13. října
20. října
27. října
3. listopadu
10. listopadu
17. listopadu
24. listopadu

Cena kurzu je 1 200 Kč
+ 200 Kč na lekci stolování.

Základní lekce
14.00 – 17.00 hodin
6. října 2018
18.00 hodin – 21.00 hodin
Prodloužená
14.00 – 18.00 hodin
Věneček
19.00 – 1.00 hodin

Platba v hotovosti v Infocentru.

- Vstup pouze ve společenském oblečení -

Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou, kterou obdrží při první lekci.
Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz

Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO KALICH - úterý 30. října 2018 od 19 hodin

Báječná neděle v parku Creve Coeur
Hrají:

IVA JANŽUROVÁ, SABINA REMUNDOVÁ,
LUCIE ŽÁČKOVÁ a BARBORA MUNZAROVÁ
Z veliké vášně a touhy po štěstí se v žáru horkého dne proplétá
příběh čtyř ženských hrdinek. Ve společenské rubrice místního
nedělníku se objeví oznámení, které - v každé z nich jinak - vyvolá
nečekanou aktivitu! Nechtějí nic víc a nic míň než kdokoli z nás:
vymanit se z nijakosti obyčejného života, žít romantický život plný
vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů.
Hru významného amerického dramatika Tennessee Williamse
si zvolila pro svůj režijní debut na divadle herecká legenda Iva
Janžurová.

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin | cena 430 Kč (včetně dopravy)
R e z e r v a c e a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ

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

Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

■

■

3. 9. – 31. 10. 2018 – „Nevidíme, neslyšíme, ale
cítíme“ – výstava pořádaná společně s Klubem
přátel červenobílé hole z.s.
Tematická výstavka knih – Historické romány

V pátek 21. září ZAVŘENO.

pondělí – pátek
■

■

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

Kdo to ví odpoví – odpoledne plné hádanek
a kvízů
Prvně za pohádkou do knihovny – „O pejskovi
a kočičce“ pro prvňáčky
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
a Hedvika Fořtová

Klub přátel červenobílé hole z.s.
a Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zvou na

výstavu

NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…

Budete mít možnost nahlédnout do světa lidí s hluchoslepotou a seznámit se
s jejich výtvarnou tvorbou.

Expozici najdete v Městské knihovně Březnice, Náměstí 16,
ve dnech

3. 9. - 31. 10. 2018.

Za podporu děkujeme Městské knihovně Březnice,

V V Z P O.

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.“
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Pečená dýně s jablečnou omáčkou

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 800 g středně velké dýně hokaido, fenyklové semínko, římský kmín, mleté chilli, levandule, 50 g přepuštěného
másla
jablečná omáčka: 50 g přepuštěného másla, 1 kus citronové
trávy, celá skořice, 2 velká kyselá zelená jablka, 1 citron, 1 pomeranč, 250 ml černého piva, sůl, med
Postup: Omytou dýni hokaido očistíme od semínek, nemusíme loupat, nakrájíme na proužky a naskládáme na větší čtverec silnějšího alobalu. Přidáme koření, zakápneme přepuštěným máslem a alobal dobře uzavřeme. Pečeme na grilu nebo
v troubě na 180°C cca 20 minut.
Jablečná omáčka: do přepuštěného másla vložíme stonek citronové trávy, celou skořici, nakrájená jablka, citronovou a pomerančovou š ávu, pivo, špetku soli a povaříme 10-15 minut. Poté
vyjmeme citronovou trávu a skořici, rozmixujeme, dochutíme
medem. Pečenou dýni podáváme s jablečnou omáčkou.

John Le Carré – Nejhledanější muž – uprostřed noci je propašován do Hamburku vyhladovělý mladý Rus, v jehož peněžence je neuvěřitelná částka peněz; říká si Issa a zdá se, že je
to horlivý muslim…
Lutz John – Spolubydlící – hledání nového spolubydlícího je
pokaždé krok do neznáma a že někdo vypadá jako šedá myška,
ještě neznamená, že nedokáže druhému udělat ze života peklo…
Fischerová Daniela – Sváteční vraždy – trojice amatérských pátračů, která nepotřebuje snímat otisky prstů ani provádět analýzy DNA, na všechno přijde díky své znalosti lidí
a schopnosti vidět i to, co druzí přehlédnou…
Lomax Eric – Koleje osudu – koleje osudu jsou nejen důležitým historickým svědectvím, ale dávají nám poznat, že válka
vyhlášením míru nikdy nekončí…
Vaughanová Sarah – Láska s chutí makronky – román
pro ženy odehrávající se v prostředí populární gastronomické
soutěže…
Minier Bernard – Kruh – druhá kniha bestsellerové série
s kriminalistou Martinem Servazem; v domě je nalezena mrtvá žena, spoutaná a utopená ve vaně a u bazénu na zahradě sedí
její žák a milenec, který je pod vlivem sedativ a nic si nepamatuje…
Minier Bernard – Tma – třetí kniha francouzské bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem; Co se skrývá
ve tmě? Nezhasínejte… a pokud to uděláte, připravte se na nejhorší!
Robertsonová Imogen – Ostrov kostí – rodinná hrobka
odhaluje temná tajemství; Anglie 1783 – hrobka na jezerním
ostrově skrývá ostatky prvního lorda Grety a jeho choti už celá
staletí a při jejím otevření je objeven jeden mrtvý navíc…
Rendellová Ruth – Krypta – Případ šéfinspektora Wexforda – penzionovaný Reg Wexford pomáhá policii vyšetřovat
vraždu…
O’Connor Joseph – Parádní jízda – motorem příběhu jsou
dějiny fiktivní kapely, na jejímž příkladu autor zachycuje neobyčejně zajímavou hudební scénu Británie osmdesátých let,
proměny kultury a postavení hudebního průmyslu v čase
Mazetti Katarina – Chlápek od vedlejšího hrobu – milostný příběh dvou zcela odlišných lidí plný humorných situací
Jonasson Jonas – Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem
tam nepřítel) – autor si šibalsky a neuctivě bere na mušku
lidskou chamtivost a zabijákem Andersem vytvořil nezapomenutelnou postavu antihrdiny
Robertsonová Imogen – Anatomie vraždy – Londýn 1781,
tajemství, ambice, vražedná konspirace
Granger Ann – Zavolej smrt znovu – jednou večer vezme
Meredith na opuštěné silnici stopařku, která si přeje zastavit
u krásného starého sídla právníka Andrewa Penhallowa a shodou
okolností je pán domu nalezen nazítří ráno na zahradě mrtvý…
Rendellová Ruth – Prostředky zla a jiné povídky –
v pěti povídkách musí inspektor Wexford se svým týmem vyřešit zcela odlišné záhady a poradit si se zdánlivě nesourodými
stopami
Doležalová Marie – Kafe a cigárko – Jak v době blogové
vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro spoustu čtenářů
stane drogou? Musíte být vtipná, inteligentní a psát tak dobře,
že vaše články vyhledávají i lidé, kteří se o blogy jinak vůbec
nezajímají…
Expert Jacques – Vrahova žena – Je skutečně možné, aby
si žena nevšimla, že šestnáct let žila s násilníkem a vrahem?
Granger Ann – Květiny na jeho pohřeb – Meredith Mitchellová odjíždí se svým přítelem vrchním inspektorem Markbym a zároveň nadšeným zahrádkářem, na výstavu květin
do Chelsea a ke svému překvapení zde potká svou bývalou spolužačku Rachel a jejího manžela, který se stane obětí velmi
rafinovaného vražedného útoku…
Připravila Kateřina Štěrbová

Grilovaný kozí sýr s jablkovým chutney
Ingredience: 600 g polotvrdého kozího zrajícího sýru, olivový
olej, mandlové lupínky
jablkové chutney: 4 lžíce krupicového cukru, 400 ml jablečného džusu, 100 ml bílého vína, 1 citron, 5 jablek, šafrán, med, sůl
salát: citron, olivový olej, snítka bazalky, čerstvě mletý pepř,
sůl, rukola
Postup: Cukr rozpustíme na karamel, zalijeme jablečným džusem, bílým vínem a odvaříme. Ochutíme citronovou š ávou,
vložíme 4 oloupaná a na kostičky nakrájená jablka a podusíme
asi 7 minut. Ochutíme medem, solí a špetkou šafránu. Směs
rozmixujeme, vmícháme do ní čerstvé, na drobné kostičky nakrájené jablko a necháme vychladit.
Z citronu, olivového oleje, nasekané bazalky, mletého pepře
a soli vymícháme dresink, který těsně před podáváním lehce
promícháme s rukolou. Sýr nakrájíme na silnější plátky a na
pár kapkách oleje jej z obou stran opečeme. Podáváme s jablečným chutney a salátem z rukoly.

Lavander Show
Ingredience: 3 jahody, 15 ml levandulového sirupu, šáva
z poloviny limetky, 80 ml jablečného džusu, 80 ml brusinkového
džusu
jahoda a čerstvé nebo sušené brusinky na ozdobu
Postup: Jahody rozmačkáme v sirupu a limetkové š ávě, přidáme jablečný a brusinkový džus, spolu s ledem promícháme
v šejkru. Podáváme na ledu nebo ledové tříšti.

Fine Line
Ingredience: 8 rozinek naložených v koňaku, 30 ml Hennessy
Fine de Cognac, 120 ml jablečného džusu, 1 kousek celé skořice
Postup: Všechny přísady dáme do vysoké sklenice s ledem
a hned podáváme.

Hrnkové jablkové řezy s ořechy
Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového
cukru, 1 prášek do pečiva, 1/2 lžičky jedlé sody, 2 lžíce kakaa,
hrst umletých ořechů, 1/2 hrnku oleje, 3 vejce, 2 hrnky nahrubo
nastrouhaných jablek, 2 lžíce rumu
Postup: Žloutky utřeme s cukrem do pěny. Postupně přimícháme mouku s práškem do pečiva, kakaem a sodou, olej, rum
a tuhý sníh z bílků. Nakonec vmícháme nastrouhané ořechy
a jablka. Těsto vlijeme na vyšší plech, který vymažeme máslem
a vysypeme strouhaným kokosem. Pečeme 25 minut v troubě
předehřáté na 185°C.
Připravila Marcela Burdová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Čas prázdnin a dovolených je nenávratně pryč. Žáci a studenti vstoupili do nového školního roku, a tak jim
popřejme samé dobré studijní výsledky. Přinášíme malé ohlédnutí za prázdninovými kulturními akcemi a těšíme se na setkání s vámi při některé další.

OPERA BOUŘE
V sobotu 28. července jste si mohli na nádvoří bývalé
jezuitské koleje poslechnout barokní semi-operu Bouře.
Nastudována byla v anglickém originálu účastníky mezinárodního pěveckého kurzu ve Spáleném Poříčí v rámci letního festivalu Západočeské baroko. Zpěváky doprovázel Komorní orchestr Plzeň a jeho hosté. Diváci, kteří
v horkém letním podvečeru operu navštívili, určitě nelitovali. Skvělé pěvecké výkony byly odměněny velkým potleskem, který si všichni aktéři právem zasloužili.

FILMOVAR
Letní Filmovar měl čtyři promítací dny. Organizátory
potěšila velká návštěvnost a fakt, že letní kino se stává
oblíbenou atrakcí místních obyvatel i rekreantů z okolí,
která nabízí skvělou filmovou zábavu na letní večery
pod širým nebem! V letním kině je možné i to, co jinde
nejde – můžete přijít s dítětem v kočárku, dát si ke sledování točené pivo nebo limonádu. Na film můžete dorazit i se psím kamarádem – samozřejmě pouze pokud je
slušně vychovaný a nebude rušit ostatní. Děkujeme
spolku K.G.B. za skvělou spolupráci a už nyní se těšíme
na další ročník.
POUŤOVÝ KONCERT „V ORIGINAL“
Nedělní odpolední koncert dechové hudby příjemně
zpestřil závěrečný pou ový den. I v horkém letním počasí se vystoupení těšilo velké návštěvnosti a prostory bývalé jezuitské koleje opět ožily hudbou.

SEZÓNNÍ VÝSTAVY
V prostorách bývalé jezuitské koleje jste v letošním
roce měli možnost kromě stálé expozice Loutkářství na
Březnicku a Galerie Ludvíka Kuby navštívit i tři sezón-

ní výstavy. První byla věnovaná abstraktní malířské
tvorbě Haythema T. Troudiho. Mozaiky Ireny Budweiserové si můžete prohlédnout ještě do konce měsíce
září. Ženu, kterou známe
především jako zpěvačku,
textařku, skladatelku a člen- Irena Budweiserová
Foto archiv
ku Spirituál kvintetu, v Březnici představujeme jako výtvarnici, autorku nápaditých
a zajímavých mozaikových obrazů.
Na vystoupení Ireny Budweiserové se můžete
těšit v sobotu 29. září od 16 hodin. Třetí výstavou,
kterou březničtí mohli navštívit během celého léta, byla
výstava uspořádaná ke 100. výročí založení SK Březnice. Formou dokumentů, fotografií i trojrozměrných
předmětů si tak připomněli historii i současnost sportovních klubů působících v našem městě.

KONVENT PLNÝ LOUTEK
Již po osmé zaplnila nádvoří bývalé jezuitské koleje loutková divadla. Do
Březnice přijelo Divadlo
Tondy Novotného a Divadlo
ŠUS a každé sehrálo dvě
představení. Nechyběl ani
doprovodný program – výtvarná dílnička, malé tržiště, občerstvení a tolik oblíbený skákací hrad. Pobavit
se přišli malí i velcí a společně si užili sobotní prázdninové odpoledne. Děkujeme
RC Pampeliška za dlouholetou skvělou spolupráci!

POJĎTE DO KINA
V září se vrací všechna promítání opět do kulturního
domu. Promítací čas se posune zase na 18 hodinu. Nabídka je pestrá, připravili jsme pro vás české i zahraniční snímky. Na setkání s vámi se v březnické Kinokavárně těší všichni její zaměstnanci.
Petra Bartoníčková, foto František Slaník
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Odbor kultury města Březnice
ve spolupráci s Kamilou Polákovou z v e n a

VÝTVARNÝ KURZ

NAMALU J SI SVŮJ OBRAZ
Kdy:

sobota 15. září 2018

Čas:
Kde:

od 9.00 do 16.30 hodin

bývalá jezuitská kolej BŘEZNICE

Pod odborným vedením paní Kamily P
Polák
olákové
olák
ové (30 let praxe)
si namalujete akrylovými barvami svůj obraz na plátno,
který si odnesete domů.
Malování je zábava, zapomeňte na školní výtvarku a přijte si vyzkoušet
své úžasné možnosti.
Kurz je určen pro všechny,
také pro ty, kteří si myslí,
že nemají talent
a předchozí zkušenosti.
Podívejte se na fotografie
na webových stránkách
nebo FB.
Vše malovali začátečníci!
Výtvarné pomůcky a plátno
jsou k dispozici.
Příspěvek 700 Kč.

Závazná přihláška na:

polak.kamila@seznam.cz nebo 607 185 016
Více informací a fotografie z předchozích kurzů na:

www
w.. p o l a k o v a - k i n e z i o l o g i e . c z
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Odbor kultury města Březnice zve na cestopisnou besedu

VIETNAM
Z Hanoje do delty Mekongu
manželé LLenka
enka a Václav ŠPILL
AROVI
ŠPILLAROVI

úterý 2. října

2018 od 18 hodin
v sále K
ulturního domu v Březnici
Kulturního

Cestovatelé, autoři skvělých cestopisných publikací manželé Špillarovi
nás provedou po Vietnamu. Zavedou nás do domoviny lidí, se kterými
jsme zvyklí se vídat i u nás doma, ale o jejichž vlasti máme jen mlhavé
představy. Začneme v Hanoji, putovat budeme na sever rýžovými políčky
a malebnými čajovými plantážemi. Navštívíme nejvyšší vietnamské pohoří
se známým horským střediskem SaPa.
Nevynecháme ani Unescem chráněnou oblast pobřežních útesů
a skalních homolí u města HaLong a navštívíme jednoho z bývalých
hlavních měst starodávné říše HoaLu.
Fotografie promítáme na velké plátno a nebude chybět ani občerstvení.
Vstupné 50 Kč

9/2018
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RC / KULTURA

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

ZÁŘÍ 2018
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9:00 –
12:00 hod.
úterý od 19.00 PILATES
středa od 9.30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
pátek od 8.00 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 8.15
úterý
od 14.30
středa
od 17.00
čtvrtek
od 18.00

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro nejmenší děti
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
9. 9. 2018 v neděli od 15.00 oslava 18. narozenin
RC Pampeliška – v prostorách zahrady mezi MŠ Březnice (více info samostatný plakát)
11. 9. 2018 Ukázka výrobků firmy Just
od 9.00 hodin
17. 9. – 23. 9. 2018 podzimní burza v Pampelišce
25. 9. 2018 Bylinkaření s Jiřkou Nešvarovou
od 9.00 hodin – budeme vyrábět šalvějové bonbony
a kostivalovou mast

Připravujeme:
Podzimní dílna, výstava „Rodinné stříbro“, povídání o kávě
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
17. 9. - 23. 9. 2018 v prostorách RC PAMPELIŠKA
BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás i tento podzim připravuje burzu. Žádáme prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení a každý
kus zboží označte štítkem.

Pondělí 17. 9.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Úterý 18. 9.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Středa 19. 9.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Čtvrtek 20. 9.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Pátek – sobota
TŘÍDĚNÍ
Neděle 23. 9.

13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PRODEJ
13:00 - 17:00 PRODEJ

16:00 - 18:00 VÝDEJ
Pondělí 24. 9.
08:00 - 12:00 VÝDEJ

13:00 - 17:00 VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky 326 531 177, e-mailem:
info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen
Váš osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci
prodávajících. Poté získejte formulář pro vyplnění seznamu
prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke
stažení na webu nebo si o něj napište na náš e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo
– viz výše.

Infocentrum Březnice a Odbor kultury města Březnice

kurz ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

zve na
pod vedením výtvarnice a lektorky kurzů lidových tradic
Radky GRÖSSLOVÉ

pátek 19. 10. 2018 od 16 hodin přísálí KD Březnice
Cena:150 Kč za osobu.
Cena zahrnuje: veškerý materiál včetně perníčků, pomůcky,
povídání o pečení a výrobě polevy, zdobení a veškeré lektorské
služby. Délka kurzu: 2 až 2,5 hodiny.
Rezervace v Infocentru, V Koleji 1, nebo na tel. 326 531 595
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VÝHRY VÝTVARNÉHO OBORU: 2017 – 2018
ZUŠ BŘEZNICE, NÁMĚSTÍ 2, 262 72 BŘEZNICE
1. a) „Březnické noviny“ – říjen – výhry z roku 2016 / 2017
b) „Březnické noviny“ – listopad – vytištěný obrázek – Barbora Sinkulová, Laura Michvocíková
c) „Březnické noviny“ – prosinec – vytištěný obrázek – Tereza Sinkulová, Ema Malinová
d) „Březnické noviny“ – únor – vytištěný obrázek – Andrea Štěpánová, Kateřina Geregová
e) „Březnické noviny“ – březen – vytištěný obrázek – Natálie Pacltová, Kristýna Kurfiřtová
f) „Březnické noviny“ – duben – vytištěný obrázek – Zuzana Kasíková, Klára Kostková, Štěpánka Š astná
g) „Březnické noviny“ – květen – vytištěný obrázek – Zuzana Kasíková, Kateřina Geregová
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

a)
b)
c)
d)

„Blatenské
„Blatenské
„Blatenské
„Blatenské

listy“
listy“
listy“
listy“

–
–
–
–

říjen – č. 18 – vytištěný obrázek – Pavel Pavlík
listopad – č. 19 – vytištěný obrázek – Zlata Kvíčalová
únor – č. 2 – vytištěný obrázek – Pavel + Petr Pavlíkovi
duben – č. 7 – vytištěný obrázek – Pavel + Petr Pavlíkovi

„Bu blíž k přírodě“ – 1. místo – Magdaléna Fenclová
ostatní zájezd do záchranné stanice – Makov
„DDM Damián – říjen 2017“ – umístění – Lenka Jedličková
„Super přázdniny 2017“ – 2. místo – Tereza Sinkulová
„Prázdninová dobrodružství 2017“ – čestné uznání – Kristýna Kurfiřtová
„Rok déčka 2017 + 2018 “ – finálový obrázek na webu – září – Anna Fiřtíková
říjen – Anna Fiřtíková – Lenka jedličková
cena – listopad – kolektiv
cena – červen – Pavel Pavlík
„Ladův kraj 2017“ – cena – Natálie Pacltová
„DDM Damián – listopad 2017“ – umístění – Štěpáka Š astná, Klára Kostková
„Děti malují dětem 2017“ – 1. místo – Tereza Sinkulová
„Čestický brambor“ – 1. místo – Štěpánka Š astná
1. místo – Simona Šoffrová
diplom za účast – kolektiv
„Kladenská Veverka“ – výhra – Lenka Jedličková
„Městská knihovna Březnice 2018“ – výstava prací žáků – březen – duben 2018
„Děti malují na konto bariéry“ – 1. místo – Zuzana Klímová
„DDM Damián – leden 2018“ – umístění – Zuzana Kasíková
„Lesy České republiky 2018“ – umístění – Jakub Štěpánek
„Festival Arabesque“ – 2. místo – Zuzana Kasíková
3. místo – Anna Fiřtíková
„Mandaly“ – výhra – Marie Fenclová
výhra – Martina Sýkorová
„DDM Damián – březen 2018“ – umístění – Žaneta Králová
„DDM Damián – duben 2018“ – umístění – Kateřina Geregová
„Strašidla 2018“ – umístění – Šěpánka Š astná
„Osmičková výročí 2018“ – 3. místo – Barbora Sinkulová
TGM – nesoutěžní galerie – Kateřina Geregová, Lenka Jedličková
„DDM Damián – květen 2018“ – umístění – Andrea Štěpánová
„Reflexní děti 2018“ – 1. místo – Kateřina Geregová
2. místo – Anna Fiřtíková
3. místo – Petr Pavlík
diplom – škole
Magdaléna Fenclová
diplom za účast – ostatní
„Přísloví 2018“ –
2. místo – Klára Kostková
diplom za účast – ostatní žáci
„Zvíře není věc 2018“ – vystavená práce – Jakub Štěpánek
„Cyril a Metoděj 2018“ – 9. místo – Martin Svozil
„Kniha nekonečná inspirace 2018“ – 2. místo – (ilustrovaná kniha) – kolektivní práce
„Požární ochrana očima dětí“ – Okresní kolo
1. místo – Petr Fencl – Andrea Štěpánová
2. místo – Ema Malinová – Martin Svozil – Natálie Pacltová
3. místo – Magdaléna Fenclová – Barbora Sinkulová – Tereza Sinkulová

„Jak to vídím já“ – obrázky ve videu https://www.youtube.com/watch?v=qOMLVzFc21k
zus-vv-breznice.euweb.cz

Hana Vydrová, učitelka výtvarného oboru
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
UVÍTACÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení rodiče, žáci, kolegové, přátelé a partneři školy,
psané slovo jistě v mnoha ohledech postrádá vřelost a důstojnost osobního setkání, přesto mnohé z Vás vítám právě prostřednictvím písmenek v novém školním roce, v roce 2018/
2019. Ačkoliv škola o prázdninách neusíná, její dveře se žákům
a veřejnosti skutečně otevírají až v pondělí 3. září. S označením 2018/2019 se zakládají nové dokumenty, změn doznává
označení ročníku a tříd, mění učivo, žáci poznávají nové učitele, spolužáky. Uvedená čísla mohou zůstat jen prázdnou symbolikou událostí jednoho z řady školních let či povinnou formalitou na papíře. Mohou však být také označením skutečných
příležitostí – psát nové osudy, z nichž žádný není bezvýznamný, tvořit, objevovat, učit se a sdílet. Škola není izolované místo, mikrosvět odtržený od života za jejími zdmi. Je to naopak
místo setkávání a vzájemného působení skutečných lidí, z nichž
každý je, bez ohledu na věk, pohlaví či postavení ve škole
i mimo ni, důležitý. Učení, zejména pak společenské, nelze zastavit. Vstupem do školy nezačíná a jejím opuštěním nekončí.
Neděje se jen ve školních lavicích. Probíhá od početí po celý
život, vědomě i bezděčně, ale především všude a neustále. Role
učitele a učícího se přitom nejsou tak zřetelné, jak by se z běžně užívaného označení mohlo na první pohled zdát.
S vědomím výše uváděného jsme se snažili také o prázdninách udělat vše pro to, aby naše škola dostála nejen cílům základního vzdělávání, udržela krok s dobou a plnila nároky
právních předpisů, ale především byla školou pro lidi. Rád
bych věřil, že proběhnuvší prázdninové aktivity (školní pobyt
Létování, příměstský tábor Zdravohraní, Dětské umělecké léto
v SRN i česko-německé setkání Dětské léto v Březnici), veškeré modernizace, přestavby a řada projektů v rámci dotačních
výzev i organizační změny – to vše přispěje nejen ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání v Základní škole Březnice, ale
podpoří spolupráci s rodiči a zůstane jednou z cest ke zkvalitnění života v regionu.
Bylo by nyní nasnadě jmenovat, co všechno se podařilo, co se
děje, staví a co nás ve školním roce čeká. K přivítání se však
takový výčet nehodí. Nechme proto informace o změnách
a novinkách dalším příspěvkům a poj me se podívat na některé části a záměry koncepce činnosti školy v dalším období.
Na mysli mám nyní záležitosti méně hmatatelné, méně názorné a rozhodně nesnadné. Věci, které zde nezůstanou, coby malé
pomníčky funkčního období. Z hlediska výchovy a vzdělání jsou
však dle mého názoru zcela zásadní, nebo podle nich by se
měla ubírat kultura školy a hlavní teze jejího působení.
V první řadě by naše základní škola měla být školou, která
bude žáku prospívat. To neznamená ustupovat častým manýrům, či trpně se podrobovat dítěti a jeho neustálým přáním,
ale konat se skutečným zřetelem na jeho zájem a dobro. Ptát
se, co žáku skutečně prospívá, co jej posiluje, rozvíjí a dává vyniknout jeho dispozicím a jedinečnosti, a to bez ceny zbytečné
ztráty dětství. Toho lze dosáhnout - laskavou důsledností, autentickým působením, spravedlností k sobě i druhým, skutečným prožitkem a osobně nabytou zkušeností.
S tím souvisí idea činné školy, jejíž dění je postaveno především na aktivitě žáka. Aniž by to jakkoliv snižovalo význam
učitele ve výuce, znamená to volit takové formy a metody, které žáka podněcují k vlastní činnosti, k aktivnímu poznávání,
vedou jej ke kreativitě a učí ho dovednosti účinně využívat
osvojené, kombinovat postupy, hledat nové cesty a možná řešení. Řeč je o přeměně žáka z role pasivního diváka a posluchače
v aktivního partnera s vědomím jeho vlastní odpovědnosti. Jde
o způsob výuky, který není vždy vítán a oblíben, nebo klade
velké nároky na přípravu, organizaci, v případě žáků na jejich
pozornost, vytrvalost, dovednost plánovat, spolupracovat a pře-

devším konat. Umět pracovat s chybou a přiznat odpovědnost
za individuální a kolektivní výsledek. Občas tato koncepce výuky naráží i u rodičů a veřejnosti, nebo není vždy bez finančních nákladů (exkurze, nákup materiálu, vybavení apod.) a především je nezřídka v rozporu se zažitou zkušeností.
Dalším pilířem pojetí školy je mé přesvědčení, že každý žák
má ve škole zažívat úspěch. To proto, aby se radoval sám ze
sebe, ze své práce, svého učení a z dosažených výsledků. Takový
žák může a má chu poznat sebe, aktivně hledat své místo ve
světě, vážit si sebe a druhých. Je-li žák ve škole úspěšný, škola
pro něj jistě nebude jen místem plným povinností, požadavků
a pocitu ohrožení. Úspěch posiluje motivaci, víru a naději, zbavuje strachu a dodává chu k dalšímu učení a činnosti.
Úspěch přitom nelze zaměňovat s výkonem, který se stal pro
společnost jakýmsi zaklínadlem. Existují i nevýkonnostní kvality – ohleduplnost, čest, odpovědnost, vlastenectví, úcta
ke svobodě, ochota konat v zájmu druhých aj., které mimochodem patří k základním lidským hodnotám. Ve snaze pomoci
žákům být úspěšný lze přispět uplatněním další pedagogické
zásady, a tou je jistá změna v hodnocení. Mnohé školy inklinují
ke snižování nároků a mírnějšímu hodnocení. To však není
v zájmu žáka a jeho rozvoje, nebo pro žáka není takové hodnocení srozumitelné (za méně práce stále pozitivní hodnocení),
není spravedlivé ani výchovné. Cestou je naopak udržet nároky
a využívat hodnocení důsledné, objektivní, zdůvodněné, srozumitelné. Zaměřit jej však především na to, co žák umí, zná –
na jeho pokrok. Hodnocení není prováděno jen ve vztahu k normě, ale také k osobnímu pokroku žáka, jeho cílům a aspiracím.
Tradiční zaměření hodnocení jen na chyby, nedostatky a špatné
odpovědi není ve všech ohledech špatné, ale nutné je uvědomit
si, že je formou negace, přispívá k nejistotě a poukazuje jen na
slabé stránky, přičemž zcela opomíjí, co naopak žák dokázal,
zlepšil, v čem se posunul, co všechno jinak zná a umí. Tím se
vracím k výše uvedeným principům zájmu žáka, jeho činnosti
a úspěšnosti nejen v životě, ale snad také jednou v profesní dráze.
Tolik k výše uváděným principům a zásadám, které se nám,
jak pevně věřím, podaří převést od slov do reality. V tomto
ohledu mám plnou důvěru ve svůj pedagogický tým, kterému
přeji mnoho sil a optimismu. Přesvědčen jsem však i o další
spolupráci s rodiči a žáky a kultivovanou, funkční komunikaci,
nebo zájem všech zúčastněných stran je přes odlišnost rolí
a pozic totožný – všestranný a harmonický rozvoj dítěte a jeho
podpora a provázení na cestě za dospělostí a osobní zralostí.
Přeji Vám všem, aby nadcházející školní rok 2018/2019 byl
rokem š astným a úspěšným, aby byly okamžiky nejen školního vyučování, ale i všedního dne spojeny především s radostí,
úsměvem, s vědomím smysluplnosti a osobní spokojeností.
Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Létování 2018
Letní pobyt žáků naší školy se v letošním roce uskutečnil ve
dnech 14. 7. – 20. 7. tradičně v penzionu U Jandů v Úborsku.
Sešla se super parta dětí, počasí nám přálo a pobyt si všichni
užili. Dopoledne se tvořilo, odpoledne byl prostor na koupání
a sportování, večer pak na hry a zpívání s kytarou. Nové písničky se s chutí učili mladší i starší. Nechyběl výlet na rozhlednu
sv. Markéty a na hrad Velhartice. Co jsme letos vytvořili? Housenku z podkolenky, zápisník dotvořený technikou scrapbooking, tašku zdobenou savováním a sítotiskem, věnec pletený
z papírových ruliček, ozdoby z Hama korálků, náramky a náhrdelníky, záložky, přívěsky na klíče a jiné drobnosti. Pobyt jsme
zakončili diskotékou a večerní bojovkou, kterou pro mladší děti
připravili naši letošní devá áci. Létování 2018 skončilo a nám,
vedoucím, se v hlavě začíná honit program na Létování 2019.
Naděžda Červenková
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Letní aktivity a umění
v německém Flecken Zechlinu
Letní aktivity a umění patří k sobě, to již poněkolikáté dokázala akce pro děti s názvem Dětské umělecké léto, které se
uskutečnilo ve dnech 15. – 20. července 2018 v německém
Flecken Zechlinu, nedaleko březnického partnerského města
Lindow.
Patnáctičlenná skupina dětí z Březnicka za doprovodu dvou
vyučujících ze Základní školy Březnice, které podpořily skupinu jazykově, vyrazila do mládežnického střediska ve Flecken
Zechlinu v sobotu 14. července v ranních hodinách. Cestou jsme
se zastavili v Postupimi, hlavním městě německé spolkové
země Braniborsko, kde jsme obdivovali historické centrum
a slavný zámek Sanssouci s jeho okouzlující architekturou.
Po náročné cestě jsme v sobotních večerních hodinách zakotvili před budovou mládežnického střediska ve Flecken Zechlinu, kde jsme byli mile přivítáni organizátorem Dětského uměleckého léta panem Uwem Flockem. Po vydatné večeři nás čekala prohlídka areálu a přilehlých míst.
Dne 15. července 2018 dorazili také němečtí účastníci
a mohlo se začít se seznamováním a s uměleckými aktivitami.
Seznamování proběhlo formou česko-německé jazykové animace (projekt Na jedné lodi – Tandem). Poté jsme si prošli interaktivní nabídku workshopů - Pantomima, Mandaly, Tanec, Cirkus, Sochařství a Divadlo. Dle preferencí pak byli účastníci rozřazeni do jednotlivých uměleckých dílen, které byly vedeny odborníky z uměleckého světa.
Mezi uměleckými aktivitami vždy zbyl také čas na sportovní
aktivity v místním areálu jako přehazovaná, volejbal, fotbal,
badminton a další. Protože nám počasí přálo, tak jsme každý
den okupovali pláž u nedalekého jezera. Plavčík nás vzal také
několikrát na palubu svého voru a projeli jsme se po místních
jezerech. A pokud došly zásoby dobrot, tak jsme se procházkou
vypravili do supermarketu ve městě.
Vyvrcholením celé akce pak byla závěrečná prezentace jednotlivých workshopů, v nichž účastníci představili své výtvory
a dovednosti. Prezentace proběhla před odjezdem dne 20. července 2018 a sklidila velký úspěch od všech přihlížejících diváků z řad rodičů, organizátorů a přátel. Děti akce velmi nadchla
a už se těší na příští rok.

Pobyt březnických dětí na Dětském uměleckém létě 2018
podpořilo SRPŠ při ZŠ Březnice ve spolupráci s DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin za finančního přispění Českoněmeckého fondu budoucnosti, Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem s podporou MŠMT, města
Březnice a Základní školy Březnice. Všem našim podporovatelům tímto děkujeme a těšíme se na spolupráci při další letní
akci v Německu.
Mgr. Iva Břendová, Mgr. Jana Doulová
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Dětské léto 2018 v Březnici
Již tradičně jsme opět v Březnici v týdnu od 29. července
do 3. srpna 2018 hostili německé děti a mládež z našeho partnerského města Lindow. Do projektu se přihlásily březnické děti
v hojném počtu, a proto jsme se na úvod věnovali seznamovacím
hrám a soutěžím, abychom se poznali. Pro děti jsme připravili
pestrý program, který obsahoval návštěvu našeho hlavního
města, kde jsme navštívili Václavské náměstí s památníkem
Jana Palacha, Tančící dům s vyhlídkou na komplex Pražského
hradu a poté jsme přes Jiráskův most pokračovali na Smíchov.
V těchto dnech jsme společně sportovali, vařili ve školní kuchyňce za pomoci paní Vrátné, které patří velký dík při pečení
švestkového koláče, a také jsme hráli na drumbeny a zpívali
česko-německé písně. Program také obsahoval návštěvu Hornického muzea v Příbrami a koupání na Novém rybníku. Jednu noc spaly německé děti v českých rodinách, což bylo jejich
velké přání. Děkujeme tímto všem hostitelským rodinám
za přijetí našich přátel. Poslední den jsme věnovali koupání na
březnickém koupališti, malování na plátno a poté jsme uspořádali rozlučkový večer, který jsme si náramně užili. Cíle projektu byly naplněny – děti se seznámily a navázaly přátelství,
komunikovaly v cizím jazyce a získaly tím nové přátele. Těšíme se na další setkání s našimi německými kamarády.
Děkujeme tímto městu Březnice a Česko-německému fondu
budoucnosti za finanční podporu projektu.
Petra Ottová a Jarmila Hybrantová
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Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice, tel. 318
682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz

Přijímá studenty
do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
pro šk. rok 2018/2019 v denní
a kombinované formě studia
v těchto oborech:

• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Seminář poskytne Středočeský kraj studentům A3V
zdarma.

Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení
do 20. 9. 2018, přijímací pohovor 26. 9. 2018.

Přihlášky:

Vhodné pro maturanty v podzimním termínu.

M. Nováková tel. 734 571 156
e-mail: novakova@visk.cz

RODÁCI A PŘÁTELÉ BŘEZNICE SE SEŠLI 4. 8. 2018
Každoroční setkání rodáků a přátel Březnice se letos konalo
v sobotu 4. 8. u Stromu Svobody, který byl na jaře vysazen na
památku 100. výročí vzniku Československé republiky na travnaté ploše u rybníka Sázka. V rámci celorepublikové akce věnované zmíněné historické události jej tam vysadili společně
starosta města Ing. Petr Procházka za město Březnice, a MUDr.
Jiří Beran za spolek Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s. Toto
místo bylo vybráno k letošnímu setkání rodáků a přátel. Vzpomínka na Československo se stala ústředním tématem letošního setkání, vždy přítomní prožili v Československé republice
pár desítek let v mladším období svého života. Není divu, že
v celém rozsahu zazněla původní hymna (nejen dnešní česká, ale
i slovenská část spojená dohromady v jeden celek) tak, jak jsme
na ni byli zvyklí před rozdělením Československa v roce 1992.
Na Československo vzpomněl ve svém slově místostarosta
Jiří Štěrba a také farář P. Zdeněk Metoděj Kozubík OPraem.
Předseda spolku MUDr. Jiří Beran v rámci valné hromady
seznámil přítomné s činností spolku za uplynulé období. Spolek např. uspořádal ve spolupráci se ZŠ v Březnici poznávací
zájezd pro žáky devátých tříd do Prahy, kde se jich ujal březnický rodák PhDr. Zdeněk Dragoun a provedl je po historických
místech města. Spolek se také podílel, spolu s Římskokatolickou farností a městem Březnice, na oslavách svátku patrona
města Březnice svatého Víta (15. 6. 2018).
Na další část roku je mimo jiné plánována výstava k 90.výročí Krajinské výstavy v Březnici (1928). Spolek hodlá podpořit
vydání knihy Jiřího Dvořáka z Českých Budějovic o bratrech
Stockých. V plánu je umístění reliéfu Ing. Jana Muziky (1832 –

Foto František Slaník

1882) na jeho rodný dům v Březnici. Ing Muzika byl projektantem a stavitelem železničních tratí. Díky němu byla postavena
železniční tra vedená přes Březnici.
Valná hromada schválila přijetí dvou nových členů do výboru
spolku. Stali se jimi Ing. Petr Chotívka a Alžběta Bartáková.
Na závěr přednesla Hana Beranová několik českých a slovenských lidových písní.
Odpoledne se zájemci vydali autobusem do Starosedlského
Hrádku, aby si tam prohlédli (s výkladem PhDr. Jaroslava Kozlíka) vzácně přístupnou kapli Nejsvětější Trojice. Kaple pochází z dob březnických jezuitů. Historii tamního renesančního
zámku a nedalekého mlýna přiblížil místní starosta Mgr. Rudolf Šimek.
Kdo této možnosti nevyužil, mohl si v Březnici prohlédnout
nově zrekonstruované prostory bývalé jezuitské koleje.
MUDr. Jiří Beran, předseda spolku Bozeň
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BŘEZNIČTÍ STUDENTI V NĚMECKU:
JAK VYTVOŘIT MÍR
Již několik let se mohou studenti VOŠ a SOŠ Březnice
účastnit Mezinárodního uměleckého léta mládeže Jugendkunstsommer v německém Flecken Zechlinu. Jedná
se o nevšední týden, během něhož se ve skupinách studentů různých národností tvoří v uměleckých workshopech. Letos, od 5. 8. do 11. 8., se do Německa z Březnice
vydala skupina deseti účastníků s doprovodem Kateřiny
Hadačové a Alžběty Bartákové. Již cestování bylo zážitkem; poseděli jsme v jídelním voze a přestupovali na několikapatrovém nádraží v Berlíně, abychom dojeli do Gransee, odkud nás dovezl minibus do cílové stanice. Na tomto
úseku cesty jsme se poprvé snažili komunikovat s řidiči
v němčině a vznikly zajímavé obraty jako například „škola pro děti do padesáti let“.
Letošní, již 14. ročník tohoto projektu měl široké mezinárodní zastoupení. Vedle Čechů přijela skupina Poláků a skupina Němců. Mezi Němci jsme měli možnost
poznat účastníky původem ze Sýrie, z Afghánistánu
nebo z Palestiny a naučit se pár slovíček arabsky či persky. Oni sami však uměli velmi dobře německy a většina
i dobře anglicky, takže nebyl problém se s nimi domluvit. Celkově se tento týden nesl ve velmi příjemném duchu, kdy všem bylo dobře, bez ohledu na jejich nedostatky, původ či jazykové bariéry.
Tématem uměleckého léta byl v letošním roce „FRIEDEN -PEACE“, tedy mír. V jednotlivých workshopech,
které si studenti mohli na začátku vybrat, se všichni
snažili toto téma zahrnout do svých výtvorů. V divadelním workshopu vznikaly improvizační scénky, v tanečním, kde Česko zastupovaly čtyři dívky, vznikala taneční „battle“, neboli bitva – choreografie, kterou si dívky
tvořily samy. Do graffiti workshopu se zapojila jedna
česká účastnice a odvezla si krásné plátno. Dalším byl
hudební workshop, ve kterém za týden vznikla kapela se
vším všudy a nacvičila společně pět písní; Česko zde zastupovala jedna zpěvačka. Ve výtvarném workshopu, kde
pracovaly dvě české studentky, se vytvářela díla pomocí
různých technik jako monoprint či linoryt. Jeden český
účastník vytvářel sochy ze dřeva, které bylo nejdříve
potřeba najít v lese. Všechny tyto workshopy propojoval
poslední, a sice video workshop, ve kterém také pracovala jedna česká účastnice. Zde vznikl krátký film, který mapoval celý týden a zahrnoval několik krátkých
hraných scének.
V pátek večer proběhla prezentace všech dílen. To byl
jeden z nejhezčích momentů celého týdne. Jako skupina
jsme se přesouvali po jednotlivých stanovištích a prohlédli si výstavky děl, zhlédli divadelní a taneční představení, film, a nakonec jsme si šli poslechnout koncert
hudebního workshopu. Bylo neuvěřitelné, kolik krásného a kvalitního umění vzniklo za jeden týden.
Ve volném čase se studenti mohli účastnit různých
aktivit jako koupání, večerní jízda lodí, zahrát si ping
pong, kulečník nebo se jít projít do městečka. Velikou
předností tohoto týdne je každoročně stravování. Člověk
si může vybrat ze široké nabídky švédských stolů, na co
má chu . Nesetkali jsme se s žádným velkým problémem, kromě ztraceného klíče od pokoje. Jen malým
vroubkem zůstává jazyková bariéra, se kterou se naše
skupina musela potýkat. V tomto tolerantním prostředí
jsme se mohli domluvit, ale viděli jsme, že učit se cizí
jazyky je velmi důležité a potřebné.

Za všechny bych chtěla poděkovat Alici Fořtové, koordinátorce projektu, která nám dopředu připravila všechny potřebné jízdenky a dokumenty. Je duší tohoto projektu, který díky ní na české straně běží dál. Projekt
funguje díky partnerské spolupráci mezi městy Březnice
a Lindow a především díky dotaci Česko-německého fondu budoucnosti v Praze.
Do Německa jsme odjížděli s těšením a očekáváním,
zpátky se někteří vraceli s těžkým srdcem, někteří se
zamotanou hlavou, všichni jsme se ale vraceli s povzneseným duchem, krásným intenzivním zážitkem a motivací do studia cizích jazyků. V rámci divadelního představení ve Flecken Zechlinu se herci vydali do publika, aby
se jednotlivců zeptali: „Co děláš ve svém životě pro
mír?“ Ukázalo se, že najít okamžitou odpově není tak
lehké. Mezinárodní umělecké léto mládeže pomáhá nejen
zodpovědět tuto otázku, ale i mír vytvářet.
Alžběta Bartáková
(pokračování na str. 22)
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BŘEZNIČTÍ STUDENTI V NĚMECKU: JAK VYTVOŘIT MÍR
(dokončení ze str. 21)

Hodnocení účastníků:
„Tento rok, jako už po čtrnácté, se naše česká supina
vydala na pobyt do Flecken Zechlinu. Jako každý rok se
mi domů vůbec nechtělo. Všichni se chovají přátelsky
a z vlastní zkušenosti vím, že se dá domluvit i s opravdu
malou slovní zásobou. Jídlo bylo skvělé! A ve workshopech jsme si užili dost srandy.“
Míša Vonešová
„Letošní rok byl opět velmi poučný a příjemný jako minulý rok. Navazovat nová přátelství, procvičit si v praxi
cizí jazyk a zároveň se vzdělávat v tom, co nás baví
a naplňuje. Každý z nás je jiný, a proto jsme si mohli
vybrat z mnoha workshopů. Jelikož jsem si minulý rok
zkusila taneční, letos jsem si vybrala hudební. Vyzkoušela jsem si, jaké to je připravovat noty z počítače, rozdělovat nástroje a sóla, ale nejlepší byla sranda a radost
z hudby, která na workshopu byla. Celková atmosféra tu
byla nepopsatelná… Myslím, že každý, kdo se zúčastnil,
si něco krásného odvezl a určitě by se všichni rádi vrátili a tento kouzelně zajímavý týden by si s radostí užili.
Kdybych měla možnost, neváhala bych a vrátila bych
čas, protože lidé, zážitky a příroda byli fascinující. Závěrem bych chtěla poděkovat našim vedoucím, které
s námi řešily mnohdy složité problémy. Za jejich trpělivost a ochotu s námi jet na tento skvělý výlet. Velké
díky patří i paní učitelce Alici Fořtové, která nám umožnila vydat se na tento jazykový kurz. Doufám, že se
příštího ročníku opět zúčastním.“
Iveta Vávrovská
„Ze začátku jsem se obávala, ale nakonec to nebylo tak
hrozné. Občas jsme měli problém s komunikací (neumím
německy), ale vždy se to nějak dalo vyřešit (rukama
nohama). Super lidi, noví přátelé a zakončené skvělou
diskotékou. Byla to pro mě nová zkušenost a jsem ráda,
že jsem se zúčastnila.“
Aneta Ježková
„Dne 5. 8. 2018 jsme se v 5:45 ráno sešli v Příbrami, kde
začala naše cesta za dobrodružstvím jménem Jugendkunstsommer. Celkem dvanáct se nás vydalo na týdenní
pobyt. Cesta trvala i s přestávkami skoro dvanáct hodin, ale vše jsme zvládli. Po příjezdu jsme si rozdělili

UPOZORNĚNÍ
O d 1 . 9 . 2 0 1 8 o r d i n u j í tyto lékařky
na poliklinice Ravak v Příbrami - 3. patro

pokoje a šli na večeři. Ukázka workshopů proběhla ještě ten den a také jsme se rozdělili, kdo do jakého workshopu půjde. V neděli už jsme začali něco dělat. Nacvičování na závěrečné vystoupení jsme prokládali koupáním v jezeře a spoustou dobrého jídla. Poslední den byl
trochu hektický, protože se vše připravovalo na závěrečné večerní vystoupení a prezentaci toho, co se stihlo za
týden připravit. Po grilovaní vše vypuklo a vše se také
podařilo. My, taneční workshop, jsme vystupovali jako
první a sklidili jsme obrovský potlesk od našich nových
kamarádů, které jsme zde nalezli. Doufám, že se bude
tato akce opakovat i příští rok a že se zúčastní ještě víc
lidí.“
Natálie Šedivá
„V Německu se mi opravdu moc líbilo. Byla jsem ve
workshopu, který dělal film o celém Jugendkunstsommer. Jsem opravdu ráda, že jsem si vybrala tento workshop, protože jsme chodili po ostatních workshopech,
dělali interview, natáčeli, co se děje v ostatních dílnách,
a tím jsem se hodně seznámila s ostatními lidmi. Všichni tam byli moc hodní a vstřícní. Jídlo bylo výborné
a byla tu krásně průhledná jezera, ve kterých jsme se
koupali téměř každý den. Mezi workshopy bylo spoustu
věcí, které jsme mohli dělat, jako například hrát ping
pong nebo kulečník. Rozhodně bych se tam chtěla znovu
podívat.“
Amálka Stejskalová
„Velmi příjemný pohled na německé prostředí. Vyrazili
jsme na krásnou procházku po zdejším menším městečku. Většinu času jsme trávili s ostatními ve workshopech, kde nebyla nouze o zábavu.“ Adéla Kulhánková
„Vyráběl jsem ve workshopu, který byl zaměřen na
zpracování dřeva. První den jsme vyrazili do lesa, kde
jsme sebrali nějaké dřevo, ze kterého bychom mohli
něco vytvořit. Další dny jsme už vyráběli ze dřeva různé
postavy atd. Já jsem vyrobil dřevěnou ruku, svícen
a malou figuru člověka. Předposlední den byla přehlídka
všech workshopů. Zájezd se mi moc líbil a možná pojedu
i příští rok.“
Přemek Hadač

Dne 24. 9. 2018 by se dožil 55 let
pan Miroslav Brettl
z Březnice.

MUDr. Ivana Mášová - Oční ambulance,

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi vzpomínku.

tel. 318 427 432

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají maminka
Ludmila, sestry Jana a Lidka s rodinami,
dcery Verunka a Pé a s rodinou.

MUDr. Miroslava Horníková
- Revmatologická ambulance,
tel. 318 427 484

Je to již 10 let co zemřela

Emílie Olšbauerová .
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera s manželem

Dne 18. září 2018 tomu bude 50 let,
co nás navždy opustil náš tatínek
pan Karel Sladký,
instalatér z Březnice.
S láskou a vděčností vzpomínají dcery Růžena
a Alice a syn Karel s rodinami.
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Vzpomínka na mého bratra Jaroslava Martínka (1936 – 2018)
Jsem si vědom skutečnosti, že v Březnici a okolí již zřejmě
není mnoho jedinců, jímž by jméno Jaroslav Martínek připomnělo bu spolužáka, kamaráda, nebo prostě jen březnického
rodáka. Nicméně je to právě ve prospěch téhle zmenšující se
komunity že píši tento článek, abych informoval Jardovy přátele a známé v Březnici a okolí, že Jarda zemřel 31. května
2018 v Kanadě, ve městě Cambridge v Jižním Ontariu, kde žil
po smrti své manželky Jindry u své dcery Jindřišky.
Jarda se narodil 23. září 1936 v Březnici, jako první syn četnického strážmistra Antonína Martínka a jeho manželky Anny.
Po skončení měš anské školy v Březnici studoval na Střední
průmyslové škole strojní v Písku (dojížděl s dalšími březnickými denně vlakem, hráli pravidelně mariáš, a ne vždy se mu
podařilo jít z nádraží rovnou do školy, jak se mi čas od času
přiznával), a později na bývalé Vojenské Akademii v Hranicích
na Moravě.
V roce 1959 se oženil s Jindrou Kořánovou z Písku. Pokud si
pamatuji, strávil prvních jedenáct let svého pracovního života
v uniformě důstojníka československé armády v Chebu, až do
poinvazivního období po srpnu 1968, kdy pro nesouhlasný postoj k invazi Československa armádami Varšavské smlouvy, byl
z čs. armády “odejit“.
Po vyhazovu z armády se Jarda nějakých 15 let živil jako řidič autobusů u ČSAD v Chebu až do roku 1984, kdy mu konečně bylo dovoleno odjet s manželkou na návštěvu do Kanady.
Tady požádali o trvalý pobyt a kanadské občanství, chopili se
první pracovní příležitosti a zaměřili se intenzivně na postupné vytváření nové životní fáze v anglicky mluvící Kanadě.
Jardova dcera Jindřiška přijela do Kanady s manželem a dcerou Sašou v roce 1988 a udělali přesně totéž co rodiče - požádali o trvalý pobyt a kanadské občanství. Celá sjednocená rodina
pokojně žila v městě Kitcheneru až do roku 2002. Protože
v té době byl Jarda i jeho manželka již v důchodu, rozhodli se
strávit nějaký čas zpátky v rodné zemi a vrátili se do Písku.
Bohužel o sedm let později, v roce 2009, Jindra zemřela a Jarda se vrátil do Kanady, kde žil u své dcery až do konce května
letošního roku.
Ještě jeden rok je významným mezníkem v Jardově životě v roce 1992 byl plně rehabilitován a rozhodnutím Ministerstva
národní obrany byl povýšen do hodnosti podplukovníka čs. armády v záloze.
Jarda byl o tři roky starší, ale i tak jsme si byli velmi blízcí,
jak názorově, tak v pohotovosti bu začít, nebo se zúčastnit
pochybných dobrodružství, pro které náš drahý "ta ka", přísný
četník, neměl vždy to správné pochopení. Např. se několikrát
stalo, že zděšení sousedi hlásili rodičům, že místo abychom
ukázněně postrkovali kočárek s drahou sestřičkou Aničkou na
nařízené procházce, jsme kočárek přivázali ke stromu a bu
jsme hráli fotbal, nebo se šli vykoupat.
K Jardovo věkovým současníkům patřili bratři Pekárkovi,
Karel Hofman, Bé a Bláha, Míra Benda, Pepík Placák, Franta
Švejda (z Poříčí) a další. Mezi mé bližší kamarády patřili Jirka

Ježek (bohužel, nedávno zesnulý), Jarda Motyka (Bulka), Milan Hána, Karel Sýkora (Hejsek), Milan Šnajdr a další. Jeden
element, který byl pro obě skupiny charakteristický, byl ničím
neomezený bujarý smysl pro humor a rozmanité nezbednosti.
V tomto smyslu byl Jarda známý pro svojí fantastickou schopnost ležérně podat či popsat připitomnělé situace a vtipy, aniž
by pohnul brvou, a přitom kolem přítomní skučeli smíchy.
A právě proto, že smysl pro humor byl Jardův charakteristický rys, chci zakončit tuhle vzpomínku popsáním gigantického,
reálného "kanadského žertíku", který na mě drahý Jaroslav ušil
v roce 1982.
Jeden den přišel od Jardy dopis, že mu zřejmě bude povoleno jet se skupinou fandů automobilových závodů do Zandvoort,
Holandsko, na závody formule F1, a že to pro nás poskytuje
skvělou příležitost se v Holandsku sejít. Zaradoval jsem se a na
místě jsem se rozhodl, že pojedu. Napsal jsem Jardovi zpátky,
aby mě poslal příslušné podrobnosti jejich programu a k mému
překvapení dorazila od Jardy odpově , že všechny detaily už
mám, nicméně dodal - "přijedeme votřískaným autobusem
ČSAD z Chebu, spát budeme v křoví někde kolem závodní dráhy, a až budu mít poznávací značku autobusu, tak ti to pošlu,
zbytek je na tobě". Prohlásil jsem bráchu za blázna utrženého
ze řetězu, nicméně, když jsem se za pár dní rozhodnul, že vyrazím, byl jsem sám prohlášen všemi členy rodiny a nejbližšími
známými za blázna prchajícího z psychiatrické kliniky.
Svojí anglickou přítelkyni Joan jsem nemusel dlouho přesvědčovat, aby jela se mnou, byla do akce okamžitě zblázněná.
Zamluvil jsem hotel v holandském Haarlemu, a vyrazili jsme.
Při předběžné prohlídce bezprostředního okolí závodní dráhy den před závody, nicméně vybaven státní poznávací značkou
autobusu, jsem postupně propadal pocitům zoufalství a začal
jsem si uvědomovat, že moji známí v Kanadě měli pravdu stran
mého duševního stavu. Nakonec jsem oslovil dva holandské
policisty a poté, co jsem jim vysvětlil o co jde, se na mě chápavě
podívali a doporučili, abychom chytli nejbližší letadlo zpět
do Kanady a neztráceli čas.
Ale protože je v mém systému zřejmě pár pátracích genů
po tátovi četníkovi, nevzdal jsem se a ráno před závody jsem
dál hledal nejpravděpodobnější místo, kde by se chebská výprava mohla utábořit. Asi po hodině pátrání a popojíždění z místa
na místo jsem spatřil plac, který mi připomínal tábořiště na
Vltavě pod Orlíkem, kam jsme jako kluci jezdívali stanovat.
Opatrně jsme se přiblížili a co nevidím - votřískanej autobus
ČSAD z Chebu se správnou poznávací značkou, perfektně zakrytý skupinou stromů a křovím. Za stěračem na předním skle
byl kousek papíru a na něm "Blahopřeji, já jsem věděl, že jsi
chytrej kluk. Jsem na závodní dráze nějakejch 150 metrů odtud". A tak jsme se sešli…
Co na závěr? Budeš mě scházet, brácho, RIP (rest in peace,
odpočívej v pokoji).
Antonín Martínek
KItchener, Ontario, Kanada, srpen 2018

Poznámka ke článku Ing. Antonína Martínka, M.A.Sc., P. Eng.
Autor žije v Kanadě. O jeho úspěších pedagogických a vědeckých jsme v BN informovali článkem „Březnický rodák
převezme prestižní cenu Gratias Agit“, udělované osobnostem, které se zasloužily o šíření dobrého jména naší
republiky v zahraničí (BN č. 9/2009, s. 7). Když mu byl udělen 29. října 2013 Technickou univerzitou v Liberci
čestný doktorát (dr. h. c.) reagovali jsme rovněž obsáhlým článkem, kde je vylíčeno jeho mnohaleté působení
v Kanadě i zásluhy o naplnění projektu „Programu spolupráce mezi Kanadou a ČSFR“ a založení soukromého stipendia pro české studenty strojního inženýrství v Liberci. Martínkova vzpomínka na bratra možná připomene mladá léta bývalých spolužáků i obou bratrů.
PhDr. Jaroslav Kozlík
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V rodném domě v nedalekých Nestrašovicích jsem si
hrával se svým dědou Františkem Kovářem, který se
dlouhá léta staral o tuto obec. Byl nejen zastupitelem,
ale i starostou. Stále po vsi něco vyřizoval, odbíhal
z našeho domu, přiváděl do něj pro mě neznámé hosty
a stále jakoby neměl vše hotové. V té době mě ani nenapadlo, že půjdu v jeho šlépějích a nakonec jeho působení
předčím o tolik let.
Od té doby uteklo moře času, má školní léta, vojenská
základní služba, první roky v zaměstnání a narození
dvou dcer. Když jsem poprvé kandidoval ve volbách do
místního zastupitelstva, psal se rok 1976. V tu dobu
jsem nepředpokládal, že bych se politice a městu Březnici mohl věnovat. Zpočátku jsem byl dokonce skeptický
a do politiky se mi nechtělo vstupovat. Před volbami
v roce 1976 jsem pracoval v závodě KOVO Březnice, kde
jsem byl velice spokojený. Vykonával jsem zde funkci
vedoucího zásobování a dopravy, a přestože to byla náročná práce, cítil jsem se v ní dobře. Měli jsme mladý
kolektiv, který vedl pan Babáček. V závodě se mi vedlo
dobře a snažil jsem se podávat kvalitní výkony. O politice jsem nepřemýšlel, až do dne, kdy za mnou dorazil tehdejší tajemník ONV Příbram, pan Pilecký, a začal mě
přemlouvat ke kandidatuře. Nakonec jsem souhlasil,
ačkoliv jsem měl jisté obavy i přes své zkušenosti s vedením a organizačními schopnostmi, v této roli mě čekala naprosto jiná úloha. Ve volbách toho roku jsem nakonec uspěl a nastoupil jsem do funkce tajemníka Městského národního výboru našeho města. Stal jsem se uvolněným funkcionářem a jak se říká, naskočil jsem do
rozjetého vlaku. Březnici na konci 70. let minulého století chyběly mnohé stavby a zázemí, a tak nás čekaly
dlouhé a náročné projekty, které mě doprovázely po celé
mé působení ve vedení města.
Své působení na městském národním výboře jsem spolu
s tehdejším předsedou Václavem Tuháčkem zahájil stavbou polikliniky. Stavba se prováděla v akci Z a hodnota
byla okolo 12 000 000 Kčs, z nichž se 30 % muselo ušetřit
dobrovolnou prací občanů a za pomoci místních závodů.
Běžný den na stavbě začínal časně. Jako první jsem již
okolo 7. hodiny ranní musel být na stavbě a zadávat úkoly a plány na celý den. Bylo třeba zajistit stavební materiál a brigádníky, a tak jsem cestoval po okrese a sháněl
vše potřebné. Dnes se již pracovní postup ve stavbách
změnil, ale přesto na tuto náročnou roli vzpomínám rád.
Tento první velký projekt byl završen koncem února
1979 a slavnostní otevření polikliniky proběhlo 10. března. Poliklinika stojí ve městě dodnes, její zařízení přispělo za ta léta ke zlepšení všech zdravotních služeb a město se nadále stará o zachování této důležité stavby.
S koncem výstavby zdravotního střediska bylo třeba
začít řešit kulturní zařízení. Přes počáteční neshody
v tom, kde by mělo zařízení stát, se nakonec místo ujasnilo a podařilo se sehnat i dobrého architekta pana Karla Pragera z Projektového ústavu hlavního města Prahy. Stavba byla stejně jako ta předchozí zařazena do
akce Z. Na vybudování kulturního domu jsme sehnali finance díky tak zvaným sdruženým prostředkům od
Ústřední rady odborů Praha, Středočeských závodů Praha, z rozpočtu města, z Okresního národního výboru
v Příbrami a dalších. Závody z Březnice pomáhaly brigádnickou prací na výstavbě. Brigády probíhaly o sobotách a jejich účast byla hojná. Pomocnou ruku jsem přiložil nejen já sám jako tajemník, ale do práce se zapojil
i tehdejší předseda Václav Tuháček a vedoucí odboru vý-

Položení základního kamene kulturního domu, zleva: vedoucí
odboru výstavby Václav Duspiva, p. Kůta, předseda MNV Václav Tuháček, Karel Stoklasa, Jan Kovář, Jaroslav Hovorka,
Zdeněk Fiřtík, Josef Trčka a p. Štěrba.

stavby Václav Duspiva. Víkendy tak byly dost náročné,
přesto jsme brali tento úkol s pokorou a s vidinou lepších
dnů našeho města. Stavba byla úspěsně dokončena a otevřena dne 7. ledna 1985. Kulturní dům je i dnes centrem
mnoha kulturních událostí. Nedávno před ním byla provedena oprava dlažby. Ta pocházela z opraveného náměstí
a Blatenské ulice, přičemž byla využita surovina, která
by jinak nadále ležela ladem. Velmi pozitivním krokem se
stalo i odkoupení domu čp. 66, kterým byly vyřešeny problémy s pozemky právě okolo kulturního domu, za což se
zasloužil nynější starosta pan Ing. Petr Procházka.
Po ukončení stavby kulturního domu v roce 1985 následovaly rok nato nové volby. Roku 1986 odešel tehdejší předseda MNV Václav Tuháček do důchodu a já byl
zvolen na jeho místo. Jelikož jsem měl za sebou již dvě
volební období ve funkci tajemníka, cítil jsem se o něco
jistější, přestože jsem věděl, že úkolů, povinností i odpovědnosti na mých bedrech přibude.
Důležitou stavbou, na které jsem se podílel za své
funkce předsedy, byla úpravna vody. Naše město se dlouhá léta potýkalo s problémem dodávky pitné vody, jelikož ta obsahovala velké množství manganu a železa.
S výstavbou úpravny vody se začalo v roce 1986 a byla
dokončena v roce 1991 již za vedení pana starosty Mgr.
Zdeňka Jelínka. Spolu s výstavbou úpravny vody jsme
věděli, že bude třeba zahájit i řešení situace ohledně odpadních vod a vybudovat pro ně čistírnu. Nejdříve jsme
se obrátili na Hydroprojekt v Českých Budějovicích, kde
naše žádost byla z důvodu velké kapacity zamítnuta,
(pokračování na str. 25)

Stavba úpravny vody, zleva: tajemník MNV Josef Havlena,
stavby vedoucí Jiří Jedlička, p. Kůta, p. Břicháček, p. Veselý,
Josef Kratochvíl, Jan Kovář, Zdeněk Fiřtík, Karel Baumruk,
Karel Bezděka.
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a tak jsme museli hledat podporu pro tuto stavbu jinde.
Žádost jsme se rozhodli podat na Hydroprojekt Praha,
kam jsem vyrazil osobně. Psal se 19. březen, svátek měl
Josef a již v té době jsem věděl, že ředitel tohoto ústavu,
na jehož rozřešení budeme závislí, je právě nositelem
tohoto jména. Nejel jsem tedy s prázdnou a možná díky
nenadálé oslavě svátku a dalším okolnostem štěstěny se
nám podařilo nakonec stavbu v Praze domluvit.
Za ta léta jsem musel vykonat spoustu úkolů, ale stavba polikliniky, kulturního domu a úpravny vody byly
těmi největšími projekty. Až do roku 1990 jsem vykonával funkci předsedy. V následujících porevolučních volbách jsem byl zvolen do zastupitelstva města, kde jsem byl
po všechna volební období až do současného roku 2018.
V rámci těchto let jsem byl pověřen dalšími funkcemi.
Jedno volební období jsem tak byl předsedou finančního
výboru, dvě období předsedou výboru pro správu majetku
a jedno období jsem vykonával i funkci radního města.
Když se ohlédnu zpátky do minulosti a srovnám ji
s dnešní Březnicí, musím konstatovat, že se vedení města
za ta léta povedlo vytvořit z Březnice město, které je nejen pěkné na pohled, ale splňuje i požadavky pro 21. století. Přesto se nám některé věci nepovedly. A jsou to čistě kosmetické vady jako veřejné toalety, které se městu za
ta dlouhá léta nepodařilo zajistit a nadále tak zůstávají
nevyřešené a mohou svou nepřítomností kazit dojem návštěvníků. Ale především se našemu městu nepodařilo
po sametové revoluci zajistit více pracovních příležitostí
pro naše občany, kteří tak musejí práci hledat i dnes jinde a trávit svůj čas na cestách do Blatné, Příbrami a dále.
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(dokončení ze str. 24)

Mnoho úspěšných úkolů je ovšem za námi. Za svých
42 let působení ve vedení města Březnice jsem zažil těžká ranní vstávání, dlouhé a nečekané cesty, úmorné práce, ale i příjemné kulturní zábavy, setkání se zajímavými lidmi, kromě toho jsem získal mnoho přátel a naučil
se novým dovednostem, které bych jinde nezískal. Zároveň se mi během těch let podařilo vychovat dvě báječné
dcery a mohu se tak ohlížet zpátky na více než čtyři
dekády mé práce s klidem v duši. Vždy jsem se snažil do
práce pro naše město vkládat nejen většinu svého času,
ale i to nejlepší ze mě. Ve svých 81 letech ovšem vím, že
tato kapitola se pro mě tento podzim uzavírá, ale současně se otevírá jiná kapitola života.
Rád bych tak poděkoval za všechna ta léta lidem, kteří
při mně stáli, pomáhali mi a radili mi, spoléhali na mě,
i mi důvěřovali. Doufám, že jsem jejich důvěru nikdy nezklamal, a že na vše dobré i zlé nakonec vzpomínají kladně. Děkuji také své rodině a především své manželce
za veškerou podporu, kterou mě celá léta zahrnovala.
Vím, že bez ní by se mi nikdy nepodařilo skloubit politický
a osobní život. Díky ní jsem měl domov, kde jsem nacházel klid a bezpečí po dlouhých a náročných dnech a její
důvěra a láska mě vždy podržela i v tíživých chvílích.
Přeji novému zastupitelstvu a vedení města Březnice,
které vzejde z podzimních voleb, a se mu daří nadále
rozvíjet naše město a neustrnou v naplňování nových
cílů, ačkoliv cesta k nim bude často trnitá a dlouhá.
Březnice za všechna příkoří i nepohodlí stojí, nakonec
jsme přeci vstupní bránou do jižních Čech.
Jan Kovář
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Opět po roce přijedou heligónkáři do Hvož an
na jubilejní festival Třemšínská heligónka 2018

Třemšínská heligónka 2018 aneb
„S písničkou jde všechno lépe“
Srdečně zveme všechny milovníky hezké české písničky na
tradiční, přátelský a letos jubilejní 20. festival heligónkářů
„Třemšínská heligónka 2018“, který se koná v sobotu 27. října
v Kulturním domě ve Hvož anech (okres Příbram), začátek
v 16.00 hodin. Chceme, aby tento hvož anský festival byl opět
svátkem všech příznivců heligónek, senzační muziky a dobré
pohody. Program Třemšínské heligónky určitě nabídne mnoho
úžasných heligónkářů jednotlivců, heligónkářských skupin, dalších šikovných muzikantů a tradičně pořad okoření temperamentní vystoupení Toulavé kapely Josefa Janouška. Pro diváky
bude připravena soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře
s názvem „Cena sympatie“ a je již pravidlem, že všechny divácké vstupenky jsou slosovatelné o pěkné dárky, kterými jsou hudební nosiče CD a DVD. Samozřejmostí této hudebně-zábavné
kulturní akce je tanec od začátku pořadu, báječná atmosféra
v sále, hodně jedinečné muziky a překvapení večera. Hvož anská hospoda zajistí výborné občerstvení, profesionální servis
a pivo jako křen! Informace a fotografie z minulých ročníků jsou
zveřejněné na internetových stránkách heligónkářské ligy
www.umuzikantu.cz.
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu je zajištěný na
pokladně OÚ ve Hvož anech od 17. 9. 2018, rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Srdečně Vás zveme na jeden z nejlepších heligónkářských festivalů u nás. Snahou všech pořadatelů je zajištění kvalitního
a zajímavého programu, vytvoření krásného prostředí s přátelskou atmosférou pro spokojenost všech diváků a zúčastněných
muzikantů.
Na přátelské setkání s hezkou českou písničkou ve Hvož anech,
v kraji pod Třemšínem, se těší všichni pořadatelé a účinkující.

Kontaminované podloží bývalého areálu KOVO Březnice a jeho sanace
Od června 2018 si mohou občané města Březnice opět povšimnout hemžení vrtných souprav, různých strojů, odborných pracovníků a sanačních geologů na území bývalého areálu KOVO
Březnice. Až do konce roku zde budou totiž probíhat průzkumné geologické práce, které mají za cíl zjistit detailní informace o
stavbě horninového podloží a aktuálním obsahu nebezpečných
chemických látek znečiš ujících jak půdu, tak podzemní vody.
Zdejší chemické znečištění pramení z nevhodného nakládání
s chemikáliemi během fungování společnosti KOVO Březnice.
Ta se zaměřovala na nábytkové a stavební kování, tj. obrábění
a povrchovou úprava kovů, dřevovýrobu včetně impregnace dřeva a výroby tzv. dřevoplastu. Po roce 1989 byla výroba v areálu
KOVO Březnice postupně utlumena. Na posledního vlastníka
výrobního areálu společnost J+H Březnice s.r.o. byl v roce 2008
vyhlášen konkurz a výrobní činnost byla ukončena.
První průzkumné práce pro zjištění stavu znečištění byly
provedeny již v letech 1991-1992 v souvislosti s průzkumem
znečištění v sousedním areálu Sublimy. V květnu 1992 bylo
poprvé zjištěno, že jsou podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky. Za zdroj znečištění byly označeny střešní
odtahy par chlorovaných uhlovodíků z provozu odmaš ování v
hlavní výrobní hale v centrální části areálu KOVO.

Chlorované uhlovodíky jsou velmi nebezpečné látky se škodlivými účinky na lidský organismus. Některé z nich jsou dokonce
zařazeny mezi karcinogenní látky. Je velmi důležité zabývat se
jejich výskytem a také předcházet možnému šíření kontaminace.
Proto se přistoupilo k sanaci horninového prostředí – během let
1992-2008 bylo z podzemní vody odstraněno odhadem 2,8 tuny
kontaminantu. Stav podzemních vod byl monitorován a ověřován kontrolním vzorkováním. Nicméně i přes dlouholetou sanaci je z výsledků zřejmé přetrvávající znečištění chlorovanými
uhlovodíky. Ukázalo se, že se s postupem času kontaminace rozšířila i do domovní studny v jižním předpolí areálu KOVO, která
je využívána jako zdroj sanitární vody v rodinném domě.
Právě probíhající průzkumné práce, které jsou financovány
z veřejných prostředků evropských fondů a z části z prostředků
investora, jsou další etapou v komplikované nápravě podloží
areálu bývalého KOVO Březnice. Posléze bude následovat finální čištění zemin i podzemní vody. To by mělo zaručit odstranění nebezpečných látek pod limitní hodnoty, které umožní využití těchto prostor v budoucnosti. Nový vlastník Net Balance
a.s. plánuje využít areál i vybrané objekty pro lehčí výrobu,
skladovací prostory, garáže, příp. drobné služby.
Mgr. Nikola Vacková, G-servis, Praha

AUTO MR. BEANA V BŘEZNICI!
V sobotu 1. září 2018 zavítají do Březnice účastníci celorepublikového
srazu vozů Mini Cooper. Příjezd spanilé jízdy na náměstí je plánován mezi
10:30 - 11:00 a vozidla budou vystavena minimálně do 12.00, kdy začnou postupně
startovat do orientační jízdy. Očekáváno je cca 40 vozů, tak se přij te podívat.
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KOKEKTIV MLADÝCH SDH BŘEZNICE
V září začínáme

Zahajovací schůzka KMH SDH Březnice
Ve středu 5. 9. 2018 od 17:00 proběhne v Hasičském domě
zahájení nového ročníku 2018 – 2019. Pokud byste chtěli rozšířit řady mladých hasičů máte možnost tak učinit na této schůzce. V kolektivu působí děti od 3 do 18 let.

vod, který připravují děti pro vedoucí. Pravidelně každý rok
na tento závod sprchne, ale to nám nebránilo v tom, abychom
chvilku počkali a závod dokončili. Páteční poslední večer již
tradičně završila diskotéka a v sobotu, za znělky pevnosti
Boyard, děti naposledy nastoupily, abychom před zraky rodičů
zhodnotili uplynulý táborový týden a na úplný závěr naposledy
stáhli vlajku. Děti odjely domů a Martinická hájenka smutně
ztichla a nám nezbývalo, než uklidit a odjet také. Již te se
moc těšíme na příští rok.
Velké poděkování patří Hotelu Equitana, TS města Březnice a městu Březnici bez jejichž pomoci by se tábor neobešel.

LETNÍ TÁBORY

Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice

VII. LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR MARTINICE 2018

Ve dnech od 21. 7. do 4. 8. 2018 proběhla v podkrkonošském
městečku Malé Svatoňovice letní škola instruktorů. Do této školy jezdí hoši a dívky ve věku od 15 do 18 let, aby se zde naučili
pracovat s mládeží. Dorostenci se zde učí ovládat svou zručnost,
aby ji pak mohli předávat dále. To není jediné co se musí naučit
- dále je to pracovat s financemi, poznávat psychologii, základy
chování ve společnosti a další a další věci, které dělají z hasičského sportu zcela specifický kolektiv, který u některých přetrvá
až do dospělosti. Prostě je to nabitých 14 dní, kde je na konci
čeká velká zkouška plnění kvalifikačního stupně vedoucí mládeže III. stupeň. Za SDH Březnice navštívili tuto školu Matěj Koňas a Lukáš Břicháček. Oba dostali osvědčení absolventa Letní
školy a ještě před odjezdem domů prohlásili, že se za rok opět
vrátí a možná, že z SDH Březnice nebudou sami.

Ve dnech 30. 6. až 7. 7. uspořádalo KMH SDH Březnice již sedmý letní tábor a opět v Martinické hájovně, kde to děti mají
rády. Na tábor se nám přihlásilo 20 dětí různých věkových skupin, mnohé z nich s námi jely prvně a určitě se jim líbilo, protože rychle zapadly do kolektivu. V letošním roce se nám kolektiv dětí hodně obměnil a také věková skupina byla nižší, což
nás přinutilo operativně měnit hry, které jsme již tradičně hráli, ale pomohli nám v tom naši svěřenci, kteří s námi jezdili
pravidelně a někteří i se 100% účastí. Samozřejmě nechyběla
oblíbená vybíjená, HUTUTU, fotbal, pevnost Boyard, vorvani
atd. Na táboře nás navštívili Český Červený Kříž OS Příbram
a Březničtí žoldáci. Celý týden nám počasí přálo, a proto jsme
mohli veškeré aktivity konat venku až na tradiční branný zá-

Pohár Starosty obce Volenice

Vážení čtenáři tyto noviny vychází v době, kdy začíná nový
školní rok a s ním i nový ročník hry Plamen a celoroční činnosti
dorostu. V tomto ročníku budeme mít zástupce v mladších
žácích, dorostenkách, dorostencích a dorostence jednotlivce.

Již tradičně jezdíme s dětmi na pohár starosty obce
Volenice. Dvakrát tam starší družstvo vyhrálo první
místo. V roce letošním ho ale už neobhájili, ne proto, že by se
nepovedlo, ale již nesplňují věkovou hranici, a tak startovali za
kategorii muži. I přesto, že skončili na místě čtvrtém, odjížděli
s dobrou náladou. Při druhém pokusu byl sestřelen terč něco
málo přes hranici 17 vteřin, bohužel druhý terč, který prý sklapl
současně s prvním nevypnul časomíru. A to znamená, že když se
bude dobře trénovat budou i krásné časy. V kategorii dětí je vystřídalo družstvo mladších žáků, kteří běhají necelý rok a svou
bojovností odvezli druhé místo, čímž přidali do své sbírky další
cenný kov. Svatopluk Koňas, vedoucí mládeže SDH Březnice

VÁCLAVSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 12. ročník
VÁCLAVSKÝCH ZÁVODŮ
Místo konání:

řeka Skalice

v prostorách tenisových kurtů (staré koupaliště)

v Březnici

SOBOTA 15. září 2018
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze – zajištěno.
Závody jsou určeny pro členy ČRS všech věkových kategorií.
STARTOVNÉ dospělí: 200 Kč, děti mladší 15 let - 100 Kč.
Program:

5.45
7.00
9.00
9.45

- 6.55 hod.
- 9.00 hod.
- 9.45 hod.
- 11.45 hod.
11.50 hod.

prezence, losování pozic
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Loví se na 2 pruty s max. 2 návazci, použití krmítek dovoleno. Nutná výbava - vezírek.
Bodování - rozhoduje hmotnost nalovených ryb. Zvláštní vyhodnocení kategorie dětí do 15 let.
Ostatní instrukce na místě. MO ČRS Březnice se těší na Vaši účast.

P E T R Ů V Z DA R ! ! !
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OSLAVY 100 LET SK BŘEZNICE
Dne 30. 6. 2018 proběhly na stadionu v Březnici oslavy 100 let od založení SK Březnice,
které byly spojeny s každoročním setkáním
3 Březnic. Sportovci z Březnice u Bechyně,
Březnice u Zlína a z naší Březnice se utkali
v turnajích - v malé kopané a ve volejbale. Bylo také sehráno
utkání starých gard mezi našimi fotbalisty a 1. FK Příbram.
Vítaným zpestřením programu byl seskok 12 parašutistů
z Aerouklubu Plzeň Bory.
Odpoledne návštěvníkům zpříjemnila hudebními vstupy Venkovanka
Original. Radost pořadatelům udělal
zájem bývalých fotbalistů a činovníků
SK Březnice. Mnozí z nich se léta neviděli a setkání bylo srdečné. Odpolednem návštěvníky provedl sportovní moderátor David Cihlář, který nejen vtipně glosoval dění na stadionu,
ale také seznámil návštěvníky s historickými fakty o SK Březnice.

U příležitosti významného klubového výročí byl
vydán almanach „100 let
březnické kopané”, který
na místě pokřtil jeho autor Miroslav Vočka spolu
s místostarostou města
Jiřím Štěrbou a předsedkyní SK Březnice 1918
Pavlou Cibulkovou. Večer
pokračovalo přátelské setkání v kulturním domě,
k tanci a poslechu hrála
skupina PŘESCENT.
Almanach „100 let březnické kopané“ a upomínkové předměty (minidresík, čepice, triko, odznaky
a vlaječka), jsou stále k dispozici ve Sportovním klubu na stadionu.
Velký dík patří sponzorům a všem, kteří se na zdárném průběhu oslav podíleli. Akce byla realizována za přispění Středočeského kraje, města Březnice, Pivovaru Herold Březnice a firmy MPC System, spol. s r.o. Březnice.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

Město
Březnice

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2018
DATUM DEN "A" mužstvo
1. 9.
SO
2. 9.
NE 17.00 Spartak Pb B - Bř
5. 9.
ST
8. 9.
SO 17.00 Bř - Nová Ves p/Pl
9. 9.
NE
12. 9.
ST
15. 9.
SO 16.30 Rosovice - Bř
16. 9.
NE
19. 9.
ST
22. 9.
SO 16.30 Bř - Luhy
23. 9.
NE
28. 9.
29. 9.
30.9.
6. 10.
7. 10.
13. 10.
14. 10.
20. 10.
21. 10.
27. 10.
28. 10.
3. 11.
4. 11.
10. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
(na žádost

PA
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
1. FK

dorost
st. žáci
10.15 Bř - Petr./K. Hora

ml. žáci
13.30 Milín - Bř

17.30 Rožm. - Bř
14.30 Bř - Kovohutě
10.15 Bř - Pičín/Obecn.

st. přípravka
volno
volno
10.30 Bř - 1. FK Pb B

14.00 Bř - 1. FK Pb B
17.00 Bř - Drahlín
14.00 Bř - Milín

10.15 Dolní Hbity - Bř

17.00 Spartak Pb B - Bř
10.30 Bř - Spartak Pb B
17.00 Obecnice - Bř
10.30 Bř - Rožmitál

10.15 Bř - Jesenice

16.00 Bř - Sedlčany C

14.15 Bohutín - Bř

PO 24.9.
17.00 Rožmitál - Bř
14.00 Bř - Bohutín

10.30 Bř - Milín

13.30 Bř - Jince
10.15 Kov./Podlesí - Bř

16.00 Dublovice - Bř

10.30 Bř - Kovohutě
10.15 Drahlín - Bř

10.15 Petr./K. Hora - Bř
12.30 Pičín/Obecn. - Bř
15.00 Bř - Bohutín

13.45 Bohutín - Bř
10.30 Bř - Bohutín
13.15 Obecnice - Bř

10.15 Bř - Dol. Hbity
15.30 Třebsko - Bř
14.30 Bř - Pičín

PO 1.10. 17.00 Milín - Bř
10.30 Bř - Obecnice

13.15 Pičín - Bř
14.00 Bř - Milín

13.30 Bř - Rožmitál
10.15 Jesenice - Bř

11.45 Kovohutě - Bř

10.00 Bř - 1. FK Pb b

10.15 Bř - Kov./Polesí

10.15 Milín - Bř
10.30 Bř - Bohutín

10.00 Spartak Pb B - Bř

14.00 Bř - Kosova Hora
13.30 Kovohutě Podlesí B - Bř

11.15 Jince - Bř

14.00 Drahlín - Bř

10.30 Bř - Rožmitál
11.15 Kovohutě - Bř
Příbram odehrají se utkání ml. žáků a st. přípravky dne 28. 10. v 10.00 v Březnici současně)

volno
volno
10.00 Bř - 1. FK Pb b
10.30 Bř - Spartak Pb B

15.00 Rožmitál - Bř
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ÚSPĚŠNÉ LÉTO V TENISOVÉM A SPORTOVNÍM CLUBU
VITALITY BŘEZNICE Z.S.
S blížícím se koncem letních prázdnin se v Tenisovém
a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. vše pomalu začíná připravovat na nadcházející zimní sezónu. S příchodem nového školního roku se znovu rozbíhají pravidelné tenisové tréninky v klubové tenisové škole a celé září
se o víkendech dohrávají poslední mládežnické turnaje.
V letošní letní tenisové sezóně klub organizoval, jako
již každoročně, celou řadu tenisových a sportovních
akcí, turnajů a tréninkových kempů. V tenisových soutěžích smíšených družstev klub a město Březnici reprezentovali hráči a hráčky všech věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci, dorostenci
a dospělí). Největší radost nám udělali malí babytenisté
(do 9 let), kteří hráli v sestavě: Kristián Šimek, Nela
Šináglová, Ella Smíšková a Sebastian Kohn. Všichni
výše jmenovaní sehráli výborné zápasy, získali cenné
zkušenosti ve hře na velké hřiště a skončili ve své skupině na skvělém 2. místě, z celkového počtu osmi družstev. Velmi solidní výsledky měla také družstva mladších
a starších žáků, která se udržela v tzv. 1. třídě i pro
příští rok.
Začátkem letních prázdnin jsme měli možnost sledovat
odchovance našeho klubu a naší tenisové školy Jiřího
Veselého jun. a jeho "úspěšné tažení" slavným Wimbledonem. Jirka se zde probojoval až do osmifinále, kde sehrál
proti světové jedničce Rafaelu Nadalovi velmi solidní
zápas!!!
Pro všechny nové zájemce o pravidelný tenisový trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, pořádá náš teniso-

vý klub společně s JIRI VESELY TENNIS ACADEMY, která s klubem dlouhodobě spolupracuje, nábor do
klubové tenisové školy. Nábor se koná v neděli 23. 9.
2018 od 16.00 do 18.00 hod. v klubové tenisové
hale.
Závěrem bych chtěl popřát všem našim "mládežníkům"
úspěšný vstup do nového školního roku a ostatním
našim členům hezké "babí léto".
Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s., manažer klubu

Trenérský tým TC Vitality Březnice z.s. s odchovancem klubu
a osmifinalistou Wimbledonu 2018 Jiřím Veselým jun.

Dobrý den, rádi bychom Vás pozvali na
ve stylu Taekwondo ITF.

cvičení sebeobrany

Cvičíme v tělocvičnách: ZŠ Mirovice ve školní dny, úterky od 18:00 hod. do 19:00 hod.
ZŠ JJR Rožmitál pod Třemšínem ve školní dny, čtvrtky od 16:45 hod. do 17:45 hod.
ZŠ Březnice ve školní dny, pátky od 18:00 hod. do 19:00 hod.
Dále bude cvičení probíhat v lesoparcích nebo zámeckých parcích, kde se uskuteční individuální tréninky,
nejčastěji o víkendu. Cvičení zahájíme na začátku školního roku.
Můžete se s námi také účastnit různých závodů, seminářů, zkoušek na vyšší technické stupně spojené s různými barvami pásků. Plánujeme i další akce, jako jsou výlety za poznáním po regionu (doplněné příběhy),
a setkání s místními osobnostmi.
Co s sebou na první trénink? Úsměv, tepláky, tričko a budeme rádi, pokud si připravíte dobrovolný finanční
příspěvek na podporu oddílu.
Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt Stanislav Hlinka, tel. 608 977 302, hlinka@rytiri.eu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

P R O N A J M U nebytové prostory cca 240 m2 v Březnici na náměstí, přímo u hl. silnice 1. tř. č. 19
Plzeň – Tábor. Vhodné jako prodejna, provozovna … Volné od 1. 11. 2018. Tel. 728 739 015.

■

N A B Í Z Í M E K P R O D E J I rodinný dům č. 204 se dvěma samostatnými bytovými jednotkami
v obci Březnice. V přízemí se na ploše cca 80 m2 nachází byt 2+1 s vlastním sociálním zařízením.
První patro je tvořeno podkrovním mezonetovým bytem 3+1 (ca 80 m2) s vlastním sociálním zařízením.
V obou bytech je ústřední topení napojené na společnou kotelnu na tuhá paliva. Celý objekt je v celkově
dobrém stavu umožňující okamžité užívání. Kontakt: 777 136 265.
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AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy
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Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbramě, p. o.
hledá do svého kolektivu pracovníky
na pozice:
- průvodce/pokladník/organizační
pracovník
(SŠ, velmi dobrá znalost Aj/Nj, časová flexibilita,
zodpovědnost, koordinační schopnosti)

- pracovník/pracovnice na úklid
úklidové práce a péče o květinovou výzdobu muzea,
pomocné práce a výpomoc při akcích pořádaných
muzeem, plnění dalších úkolů souvisejících s fungováním muzea (požadujeme bezúhonnost, zodpovědnost a spolehlivost, smysl pro pořádek a systém, zručnost, rychlost, velmi dobrý fyzický stav)

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Martina Pokorná | 603 372 306
Pavlína Pokorná | 602 979 319
262 81 Tochovice 74

www.lamariee.cz
lamariee.lamariee@seznam.cz
fb.La Mariée půjčovna svatebních
a společenských šatů

- zahradník - údržba parku (8 ha)
(požadujeme zodpovědný přístup, smysl pro pořádek,
zručnost a velmi dobrý fyzický stav)
Te r m í n n á s t u p u : dle dohody.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
pamatnik@antonindvorak.cz
Bližší informace na:
na tel. 318 618 115 (út - pá, 10 - 16 hod.)
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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

Jedete na dovolenou? Máme pro Vás
ideální zámky pro zabezpečení
zavazadel při cestování letadlem.
Přijte k Nám si vybrat.

Bezpečnostní zámek
na 3 místný číselný kód
• Doplňkové otevírání TSA pro celní kontrolu
bez poškození
• Rozměr 30 mm, průměr třmenu 3,5 mm
• TSA 78 navíc s indikací otevření
ŽELEZÁŘSTVÍ
Renata Pýchová, Náměstí 10, Březnice
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PŮJČÍM
K O LLO
OBĚŽK
Y
KY
PRO VELKÉ I MALÉ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 722 274 032

NOSIČ KOL

kola

na tažné zařízení 3
osobního auta
i dodávky DOLPHIN TÚV

Půjčíme Vám nosič jízdních kol s jednoduchým systémem upevnění, sklápěním pro přístup do kufru,
s kompletně osvětleným panelem a místem pro SPZ.
Upevnění kol se provádí uchycením držáku na rám
a dotažením spon na kola. Mechanismus je uzamykací
a nehrozí tak odcizení kola.
Domluvte si s námi termín prostřednictvím tel.
734 103 055, 732 217 023 nebo na e-mailu:
zelezarstvi.br@seznam.cz

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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JM STAVBY
BŘEZNICE s. r. o.
Telefon 317

721 287

Nabízíme výstavbu rodinných domů,
základových desek, inženýrských sítí,
výstavbu plotů, zpevněných povrchů
atd.

PŘIJMEME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
svářeč MIG/MAG
svařování lehkých konstrukcí v přípravcích, požadujeme flexibilitu, znalost výkresové dokumentace
mzda až 30 000 Kč, práce v úkole, firemní benefity

obsluha/programátor CNC ohr. lisu
programování/obsluha CNC ohraňovacího lisu, požadujeme flexibilitu, znalost výkresové
dokumentace, praxe v oboru výhodou, vhodné i pro absolventy
mzda až 32 000 Kč, firemní benefity

obsluha CNC laserového centra
ovládání a obsluha CNC laserového centra, požadujeme flexibilitu, znalost výkresové dokumentace,
praxe v oboru výhodou, vhodné i pro absolventy
mzda až 30 000 Kč, firemní benefity
Firemní benefity:
pět týdnů dovolené, náborový příspěvek v celkové výši 10 000 Kč / odměna za 100% docházku
až 10 000 Kč ročně / zvýhodněné firemní stravování, oběd za 30 Kč, výběr ze čtyř jídel nebo
stravenky / placené přesčasy a práce o víkendech, pracovní oděvy včetně čištění
Zalánská 95
Rožmitál pod Třemšínem
+420 602 182 723

profesní životopis zasílejte na
info@kovosykora.com

9/2018
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NIKA

SALON

Půjčovné společenských šatů
od 200 Kč do 1 500 Kč
Prodej společenských šatů
Prodej svatebních šatů a doplňků
NAJDETE NÁS:

Třemšínská 749, Rožmitál p. Tř.
OTEVŘENO: pondělí až neděle - po předchozí domluvě
Tel. 721 655 206 | E-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
Facebook-salon Nika | www.salonnika.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

VÝROBA ŠTĚPKY | OBCHOD SE DŘEVEM | PALIVOVÉ DŘEVO
OBCHOD S DŘEVNÝM ODPADEM | LESNICKÉ SLUŽBY

p ř i j m e m e ŘIDIČE - NÁVĚS POSUVKA
přeprava dřevní hmoty / piliny
Požadujeme: řidičský průkaz skupina C+E, dig. karta, profesní průkaz,
časová flexibilita. Nutná praxe v oboru. Práce - Čechy, Rakousko,
Německo příhraničí. Práce s nakladačem.

BŘEZNICKÉ NOVINY

35

CHYSTÁTE SE KÁCET,
ŘEZAT STŘÍBRNÝ SMRK
nebo TŮJE?
DEJTE VĚDĚT
KVĚTINY U JEZBERŮ
NAMĚSTÍ č. 4
TEL. 777 101 063
DĚKUJI

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 – 195 Kč/ks.

28. září

a

29. října 2018

ŘIDIČE - AUTO s HR

PRODEJ:

přeprava dřeva

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hod.

Z důvodu rozšíření vozového parku přijmeme spolehlivého řidiče
na hydraulickou ruku (přeprava dřeva).
Požadujeme: řidičský průkaz skupina C+E, profesní průkaz, dig. karta,
časová flexibilita, víkendy volno.

Nástup možný ihned. Zajímavé finanční ohodnocení.
Pro bližší info volejte tel.

722 310 664.

VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 317 721 287

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE

Opět se vracíme k promítání od 18 hodin

2. 9. neděle v 18.00 hodin

16. 9. neděle v 18.00 hodin

26. 9. středa v 18.00 hodin

DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA

GANGSTERDAM

TLUMOČNÍK

Komedie, Francie, Nizozemsko, 2017, české tit.
Bláznivá komedie vypráví o partě mladých
lidí, která se zaplete do pašování drog v Amsterdamu. Ruben Jablonski je student práv,
šprt trvale odsouzený k ignoraci něžnou
částí populace. Ruben celý rok doučuje krásnou Noru. Z nepřístupné dívky se vyklube
poslíček drogového gangu. V touze najít klíč
k jejímu srdci se bytostný slušňák vydává
po nebezpečné pašerácké stezce.
Režie: Romain Lévy
Hrají: Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin, Patrick Timsit, Manu Payet, Hubert
Koundé a další

Drama, Česko, Slovensko, Rakousko, 2018,
české znění, titulky
Hlavními hrdiny jsou dva staří páni, kteří
cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité
lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz
světa, který se navenek mění, ale v hloubce
ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání
života toho druhého, začínají chápat vlastní
činy a přehodnocují i svou identitu.
Režie: Martin Šulík
Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsiová, Anna Rakovská, Eva "Evelyn" Kramerová, Attila Mokoš,
Karol Šimon a další

Komedie, Česko, 2018, české znění
Marie je typická městská singl. Pracuje sice
jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého
našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu
Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na
návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár
okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Jenže celá věc má jeden velký háček.
Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jan Dolanský a další
Vstupné 55 Kč



89 minut



Přístupno

5. 9. středa v 18.00 hodin

MIAMI
Kriminální drama, 2017, Finsko, české titulky
Film vypráví příběh dvou sester, barových
tanečnic, které se setkávají jako dospělé.
Starší Angelu po vystoupení osloví mladší
nevlastní sestra Anna, s níž se roky neviděla. Setkání naruší vpád gangstera, kterému
Angela dluží peníze. Anna jí zachrání život
a společně se vydávají na útěk.
Režie: Zaida Bergroth
Hrají: Krista Kosonen, Sonja Kuittinen,
Alex Anton, Juhan Ulfsak, Christian Lindroos, Kristian Smeds a další
Vstupné 50 Kč



119 minut



Přístupno od 12 let

9. 9. neděle v 18.00 hodin

STŘÍDAVÁ PÉČE
Drama, Francie, 2017, české titulky
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli.
Syna Juliena dostala do péče matka, která
se snaží Juliena před jeho otcem, o němž
tvrdí, že je agresivní, chránit. Antoine však
prosí o střídavou péči svého syna. Julien je
svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho
rodiči a je donucen jít na hranici svých možností, aby zabránil tomu nejhoršímu.
Režie: Xavier Legrand
Hrají: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Florence
Janas, Sophie Pincemaille a další
Vstupné 50 Kč



93 minut



Přístupno od 12 let

Vstupné 55 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let

19. 9. středa v 18.00 hodin

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaná rodinná komedie, Česko, 2018,
české znění
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně
čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.
Pro Pata a Mata není nic problém, a již se
jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické
sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo
stavbu nové skalky. Pro kutily není žádná
komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Režie: Marek Beneš
Vstupné 40 Kč



96 minut



Přístupno

23. 9. neděle v 18.00 hodin

BISTRO RAMEN
Romantické drama, Singapur, Japonsko,
2018, české titulky
Mladý šéfkuchař Masato je odborník na tradiční japonský pokrm ramen, který se v jeho
rodině vaří už po generace. Když mu život
přichystá nečekanou zkoušku, vydá se Masato na dalekou cestu do Singapuru.
Ve městě plném chutí a vůní pozná víc než
jen lahodné recepty a rodinná tajemství.
Ukáže se, že jídlo má zvláštní moc sbližovat
lidi a napravovat dávné křivdy.
Režie: Eric Khoo
Hrají: Cujoši Ihara, Seiko Macuda, Takumi
Saitó, Tecuja Beššo a další
Vstupné 50 Kč



89 minut



Přístupno

ZÁŘÍ 2018

Vstupné 55 Kč



113 minut

MAMA BRAZIL
Drama, Brazilie, 2018, české titulky
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel
snílek, neš astně provdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira,
neustálý ruch, radost, pusinky, objímání,
slzy, moře a starost, aby všichni byli najezení, umytí, š astní a milovaní. Nejobyčejnější
příběh o rodičích a dětech dojímá, baví, zahřívá a slibuje, že život má spoustu barev
a nových začátků…
Režie: Gustavo Pizzi
Hrají: Karine Teles, César Troncoso, Mateus
Solano, Ariclenes Barroso, Adriana Esteves
a další
Vstupné 50 Kč



95 minut

MŮJ NEZNÁMÝ VOJÍN

75 minut



Přístupno

Přístupno od 12 let

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 9. Koncert Hlas a flétna  Kostel sv. Rocha – 19.00 hodin
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8. 9. Rockfest  Staré kluziště – 19.00 hodin

Vstupné 40 Kč

Přístupno od 12 let

30. 9. neděle v 18.00 hodin

12. 9. Klubová středa v 18 hod.
Dokumentární, Česko, Slovensko, Lotyšsko,
2018, české znění
Poslali je prý zachránit Československo.
To, co tady uviděli na vlastní oči, však někteří
neunesli. Dokumentární film režisérky Anny
Kryvenko doplněný bohatým archivním materiálem překvapivým způsobem nahlíží události srpnové invaze 1968 z pohledu vojáků,
kteří se ocitli nedobrovolně v roli okupantů.
Režie: Anna Kryvenko



9. 9. Odpoledne s hudbou – TRIO LINDO  Bývalá jezuitská kolej – 15.00 hod.
11. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva  Radnice v Blatenské ulici – 16.30 hod.
15. 9. Taneční kurz  KD – 14.00 hod.
22. 9. Taneční kurz  KD – 14.00 hod.
22. 9. Koncert – Duchovní i světská hudba evropských mistrů
Kostel sv. Rocha – 19.00 hod.
29. 9. Taneční kurz  KD – 14.00 hod.
29. 9. Koncert Ireny Budweiserové  Bývalá jezuitská kolej – 16.00 hod.
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