BŘEZNICKÉ NOVINY
Noviny města Březnice



www.breznice.cz



ročník XVI.



LISTOPAD 2018

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



spolky

NEDĚLE 2. prosince 2018
Náměstí  17.00 hodin
Vánoční vytrubování v podání žáků ZUŠ
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo starosty města a pana faráře

Kulturní dům  13.00 hodin
Vánoční tržiště, Kavárna
14.00 hodin – vystoupení Žákovského orchestru ZUŠ
14.45 hodin – Pojme spolu do Betléma – vánoční příběh
v podání divadla ToTeM
16.00 hodin – vystoupení žáků ZŠ, vystoupení dětí 1.MŠ a 2.MŠ
17.30 hodin – Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější vánočku
Vánoční koncert – Sbor sv. Ignáce a V ORIGINAL

Infocentrum a Kavárna v Koleji  14.00 hodin
Vánoční výstava andělů

Městská knihovna  15.00 hodin
Výstava adventních věnců
Výstava novoročenek

Budova ZUŠ  16.00 hodin
Tradiční jarmárek SRPŠ
Časy jednotlivých vystoupení jsou orientační. Změna programu vyhrazena.
Město Březnice
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice ,
konaného dne 11. 9. 2018
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
14. 8. 2018 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Předfinancování projektu "Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ Březnice" z programu MAS Podbrdsko - 68. výzva IROP v celkové hodnotě 3.500.754 Kč.
Zastupitelstvo města ukládá FO zařadit částku
3.500.754 Kč do rozpočtu města na rok 2019.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé
výbory zastupitelstva města za rok 2018 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č.UZSVM/SPB/5202/2018-SPBM mezi
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha a městem Březnice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 87/1, zahrada,
o výměře 1197 m 2, k.ú. a obci Březnice paní K. H.,
bytem Březnice za kupní cenu ve výši 605 Kč/m2 včetně DPH. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 22. 8. 2018 do 7. 9. 2018. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí
nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Vzhledem k tomu, že v době schválení prodeje je
v uvedeném pozemku uložen telekomunikační kabel,
znemožňující svým umístěním případnou výstavbu rodinného domu na tomto pozemku, město Březnice na
svůj náklad před uzavřením schvalované kupní smlouvy s paní K. H. zajistí přeložení uvedeného kabelu
k hranici pozemku. Z tohoto důvodu se stanovuje podmínka pro uzavření kupní smlouvy spočívající v tom,
že před provedením přeložení uvedeného kabelu bude
s paní K. H. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí,
kterou se jmenovaná zaváže uzavřít schvalovanou kupní smlouvu poté, kdy město Březnice zajistí přeložení
telekomunikačního kabelu na pozemku p.č. 87/1, kat.
území Březnice. Přípravou smlouvy o smlouvě budoucí
a kupní smlouvy v této věci se pověřuje Mgr. Michal
Janík, advokát. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 10, proti 0, zdržel se 5 (Štěrba, Pinkava, Ovsík,
Chochola, Nepivoda). Návrh byl přijat.
5. Rozpočtové opatření č. 7-2018 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Dne 27. 11. 2018 se dožívá 90. let
pan František Pech, březnický rodák.
Všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let mu přeje manželka
s dětmi, vnoučaty a pravnoučátky Tadeáškem
a Deniskou.

6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 959/26, o výměře 144 m 2 za cenu 575 Kč/m 2 včetně DPH a části
pozemku p.č. 960/1, o výměře cca 218 m2 za cenu 575
Kč/m2 včetně DPH, oba v k.ú. a obci Březnice, manželům J. a M. D., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 22. 8. 2018 do 7. 9. 2018.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník
daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Kovář). Návrh byl přijat.
7. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 384/2, ostatní plocha, o výměře cca 150 m2
v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2
bez DPH, tj. 121 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1057/4, orná půda, o výměře 1393 m2 v k.ú.
a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1057/5, orná půda, o výměře 1398 m2 v k.ú.
a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení Zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2018
č. 180619/12. Zastupitelstvo města schvaluje 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 V. a M. 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: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej
pozemku p.č. 971/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 385 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Vácha Roman v.r.

Dne 27. října 2018 oslavil
pan Antonín Tuháček z Březnice
své 75. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti
do dalších let mu přejí manželka Maruška,
syn Petr s rodinou a dcera Jitka s rodinou.
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V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Březnice
Příbram
............................................. okres .........................
5.10.
6.10.2018
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
4
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
4
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
2846
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1315
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
1315
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební
1.
2.
3.

strana č. 1 - Česká strana sociálně demokratická
Gabriela Konopíková
48
Jaroslav Paprštein
54
Jana Krajmerová
65

Pořadí na HL

Počet hlasů

6.
7.
4.

305
303
266

6.
1.

261
238

59
53
54
60
36
49
68
40

1.
3.
6.
2.
8.
4.
5.
7.

839
660
551
531
526
483
492
470

46
48

1.
5.

358
335

Volební strana č. 5 - Nezávislí kandidáti za KDU - ČSL
1.
František Pinkava
56
2.
Stanislav Chochola
29

1.
2.

419
298

Volební strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Lenka Labudová
52
2.
Jan Noháček
61
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

strana č. 3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Petr Procházka
Roman Vácha
Jiří Nepivoda
Marie Fiřtíková
Jan Liebner
Petr Chotívka
Jiří Beran
Petra Flíčková

Volební strana č. 4 - OBČANÉ BŘEZNICKA
1.
Roman Zárybnický
2.
Martina Burianová

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Věk

strana č. 1 - Česká strana sociálně demokratická
Miroslav Koch
60
Martina Šafránková
42
Stanislav Bartoníček
46
Olga Kotrbatá
38
Svatopluk Koňas
39
Jiří Štěrba
65

Pořadí na HL

8.
12.
1.
9.
2.
3.

Počet hlasů

256
214
207
206
145
171

540013 - str. č. 1
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Miroslava Macháčková
Ludmila Duková
Vladimír Ferko
Lenka Trnková
Jiří Novotný
Tomáš Křivánek
Josef Tomášek
František Petrášek

59
63
46
33
44
30
71
63

5.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.

139
122
87
84
147
75
138
137

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy
Josef Ovsík
52
Jiří Vydra
52
Hedvika Fořtová
67
Jaroslav Slavík
32
Václav Šatava
39
Jiří Polák
66
Jakub Labuda
29
František Pavlík
64
Jaroslava Šebelová
63
Luděk Mařík
45
Věra Vajdová
62
Miloš Štědronský
69
Jana Kasíková
68
Vlasta Forejtová
79
Jaroslav Hofman
78

2.
5.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

234
204
142
121
142
95
121
94
105
76
122
73
97
113
77

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

strana č. 3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Josef Šejna
Bořek Bierhanzl
Lucie Ryjáčková
Jaroslava Kasíková
Karel Mastný
Radek Zeman
Jan Kott
Stanislav Ryjáček
Tomáš Bubeník

40
47
49
41
57
40
47
57
29

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

411
434
444
444
367
404
370
334
345

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

strana č. 4 - OBČANÉ BŘEZNICKA
Milan Kocík
Václav Staněk
Nina Koštová
Václav Liška
Robert Čížek
Jan Fořt
Josef Maštalíř
Tomáš Hnilička
Radka Hampejsová
Josef Bubeníček
Jan Chvála
Zdeňka Štípková
Ivana Čížková
Václav Staněk
Michaela Zárybnická

38
43
34
43
46
39
46
32
39
54
37
54
45
68
20

3.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

256
154
183
179
171
115
123
148
113
157
130
184
120
91
127

Volební strana č. 5 - Nezávislí kandidáti za KDU - ČSL
1.
Jan Hašek
47
2.
Radek Surynek
33

13.
12.

186
169

540013 - str. č. 2
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eliška Moravcová
Ludmila Štefaniková
Karel Šmatlák
Petra Michvocíková
Lenka Neklová
Michaela Hašková
Jan Kalina
Vlasta Danielová
Lucie Hašková Marková
Daniela Mottlová
Kamila Volfová
Zdeňka Janečková
Antonín Tuháček

32
36
46
40
41
20
21
45
40
26
53
64
74

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.
17.

136
134
111
79
137
93
77
70
81
76
47
67
75

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů pro stranu:
3002, hranice:
193,6
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Stanislav Bartoníček
Svatopluk Koňas
Jiří Štěrba
Jana Krajmerová
Miroslava Macháčková
Gabriela Konopíková
Jaroslav Paprštein
Miroslav Koch
Olga Kotrbatá
Ludmila Duková
Vladimír Ferko
Martina Šafránková
Lenka Trnková
Jiří Novotný
Tomáš Křivánek
Josef Tomášek
František Petrášek

Volební strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů pro stranu:
2315, hranice:
149,6
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Jan Noháček
2.
Josef Ovsík
3.
Hedvika Fořtová
4.
Jaroslav Slavík
5.
Jiří Vydra
6.
Lenka Labudová
7.
Václav Šatava
8.
Jiří Polák
9.
Jakub Labuda
10.
František Pavlík
11.
Jaroslava Šebelová
12.
Luděk Mařík
13.
Věra Vajdová

Počet hlasů
207
145
171
266
139
305
303
256
206
122
87
214
84
147
75
138
137

Počet hlasů
238
234
142
121
204
261
142
95
121
94
105
76
122
540013 - str. č. 3
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
14.
15.
16.
17.

Miloš Štědronský
Jana Kasíková
Vlasta Forejtová
Jaroslav Hofman

73
97
113
77

Volební strana č. 3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Počet hlasů pro stranu:
8105, hranice:
523,6
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Petr Procházka
2.
Marie Fiřtíková
3.
Roman Vácha
4.
Petr Chotívka
5.
Jiří Beran
6.
Jiří Nepivoda
7.
Petra Flíčková
8.
Jan Liebner
9.
Josef Šejna
10.
Bořek Bierhanzl
11.
Lucie Ryjáčková
12.
Jaroslava Kasíková
13.
Karel Mastný
14.
Radek Zeman
15.
Jan Kott
16.
Stanislav Ryjáček
17.
Tomáš Bubeník
Volební strana č. 4 - OBČANÉ BŘEZNICKA
Počet hlasů pro stranu:
2944, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Roman Zárybnický
Václav Staněk
Milan Kocík
Nina Koštová
Martina Burianová
Václav Liška
Robert Čížek
Jan Fořt
Josef Maštalíř
Tomáš Hnilička
Radka Hampejsová
Josef Bubeníček
Jan Chvála
Zdeňka Štípková
Ivana Čížková
Václav Staněk
Michaela Zárybnická

František Pinkava
Stanislav Chochola
Eliška Moravcová

839
531
660
483
492
551
470
526
411
434
444
444
367
404
370
334
345

190,3

Volební strana č. 5 - Nezávislí kandidáti za KDU - ČSL
Počet hlasů pro stranu:
2255, hranice:
145,2
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
2.
3.

Počet hlasů

Počet hlasů
358
154
256
183
335
179
171
115
123
148
113
157
130
184
120
91
127

Počet hlasů
419
298
136
540013 - str. č. 4
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ludmila Štefaniková
Karel Šmatlák
Petra Michvocíková
Lenka Neklová
Michaela Hašková
Jan Kalina
Vlasta Danielová
Lucie Hašková Marková
Radek Surynek
Jan Hašek
Daniela Mottlová
Kamila Volfová
Zdeňka Janečková
Antonín Tuháček

134
111
79
137
93
77
70
81
169
186
76
47
67
75

18:08 hod., 06.10.2018
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Pavla Cibulková
.............................................
Mgr. Soňa Pilná
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

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

Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Březnice
Příbram
............................................. okres .........................
5.10. - 6.10.2018
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):

Celkem platných hlasů:

18621

Volební strana
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

-

Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
OBČANÉ BŘEZNICKA
Nezáv. kandidáti za KDU - ČSL

Počet volených členů zastupitelstva: 17
Počet
hlasů
3002
2315
8105
2944
2255

Počet
kand.
17
17
17
17
17

Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
18621,00
18621,00
18621,00
18621,00
18621,00

Poměr hlasů
k základu v %
16,12
12,43
43,52
15,81
12,10
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Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
OBČANÉ BŘEZNICKA
Nezáv. kandidáti za KDU - ČSL
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hodnota podílu
8105,00
4052,50
3002,00
2944,00
2701,66
2315,00
2255,00
2026,25
1621,00
1501,00
1472,00
1350,83
1157,85
1157,50
1127,50
1013,12
1000,66

Číslo a zkrácený název volební strany
3
3
1
4
3
2
5
3
3
1
4
3
3
2
5
3
1

-

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.
OBČANÉ BŘEZNICKA
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Nezáv. kandidáti za KDU - ČSL
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.
OBČANÉ BŘEZNICKA
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Nezáv. kandidáti za KDU - ČSL
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.

Volební strana
1 - Česká str.sociálně demokrat.
2 - Komunistická str.Čech a Moravy
3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4 - OBČANÉ BŘEZNICKA

Mandáty
3
2
8
2
540013 - str. č. 6

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
5 - Nezáv. kandidáti za KDU - ČSL

2

18:08 hod., 06.10.2018
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Pavla Cibulková
.............................................
Mgr. Soňa Pilná
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................
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Životní výročí slaví:
85 let – František Bělka, Březnice 132
80 let – Vlasta Forejtová, Březnice 441
80 let – Jaroslav Motyka, Březnice 424
70 let – Václav Sinkule, Březnice 90

Sňatek uzavřeli:
24. 8. 2018 zámek
Milena Karasová, Rožmitál pod Třemšínem
Jan Tomášek, Vysoká u Příbrami
28. 8. 2018 zámek
Simona Hinková, Solenice
Martin Nassvetter, Příbram

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 15. 11. 2018 bu na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem na matrika@breznice.cz). Tiskopis je k dispozici také na internetových stránkách města Březnice nebo si ho můžete
vyzvednout osobně na podatelně MěÚ Březnice v Blatenské ulici.
Na základě přihlášky Vám pošleme osobní pozvánku
s přesným termínem obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.

29. 9. 2018 zámek
Lukáš Králíček, Příbram
Michaela Holá, Příbram

Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Přihláška k vítání občánků Březnice
Poděkování
Rád bych poděkoval celému „Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb“ za obětavou
péči o mého tatínka Františka Pavlíka.
Všem ještě jednou děkuji.
František Pavlík (syn)

Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

Oznámení
Dne 14. 10. 2018 nás v tichosti
navždy opustil
pan František Pavlík.

Obec:

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.

Dne 8. 11. 2018 uplyne 5 let,
co mě navždy opustila moje drahá
manželka paní Helena Bimrová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
S vděčností a láskou vzpomínají manžel Jiří,
maminka, syn a sestra a bratr s rodinami.

Dne 20. 11. 2018 uplyne rok od úmrtí
paní Evy Baumrukové .
Kdo jste ji znali, věnujte spolu
s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manžel a děti s rodinami.

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................

Hlášení
místního rozhlasu
Inzerci do rozhlasu zasílejte na
e-mail knih.breznice@volny.cz,
nejpozději v den hlášení, tj. úterý a pátek
(mimo svátky) do 11 hodin.
Maximální délka jednoho hlášení je 1 minuta.

Bližší informace na tel. 318 682 453.

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Čtyřiačtyřicetiletá řidička nabourala do zaparkovaného auta.
Při couvání narazila do přední části citroenu. K nehodě došlo
dne 21. září dopoledne v obci Březnice. Škoda byla vyčíslena na
šest tisíc korun.
Hlídka zastavila dne 23. září krátce po půlnoci na náměstí
v Březnici 41letého motoristu. Dechová zkouška u něj byla negativní, ale test na drogy byl pozitivní, konkrétně na metamfetamin. Navíc se ukázalo, že vozidlo má propadlou technickou
prohlídku a dotyčný je neřidič. Dne 3. října policisté kontrolovali v Březnici 39letého řidiče, provedený test u něj vykázal
přítomnost pervitinu ve slinách. I v tomto případě byl muž
neřidič. Dne 5. října v nočních hodinách projížděl obcí Počaply
29letý cizinec. Příslušníci policie u něj zjistili, že je pod vlivem
marihuany. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.

Škoda ve výši 70 tisíc korun a lehké zranění, to je výsledek
dopravní nehody, která se stala dne 23. září dopoledne mezi
obcemi Tochovice a Lazsko. Osmnáctiletý řidič dostal po projetí zatáčky na mokré vozovce s vozem značky BMW smyk, poté
přejel vlevo mimo komunikaci, kde spodní částí auta zachytil
o pařez. Poté byl odražen na vzrostlý strom a vozidlo nakonec
skončilo na střeše.
Dne 24. září v ranních hodinách došlo mezi obcemi Březnice
a Tochovice k bočnímu střetu dvou aut. Osmačtyřicetiletý motorista začal předjíždět kolonu vozidel před sebou, která se vytvořila kvůli pomalu jedoucímu traktoru, a nevšiml si, že sám
je předjížděn jiným autem. Vzniklá škoda byla stanovena na
80 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
POZOR ZMĚNA!
Původní plánovaný termín se ruší, paní Fišerová bude
na školení, a tak se poradna, služba pro sluchově postižené překládá na středu 28. listopadu 2018. Paní Fišerová bude v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin
se stejným programem: výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené občany.

INFORMUJEME
V úterý dne 9. října 2018 se uskutečnila od 14.30 hodin v sále
KD Březnice členská schůze MO STP Březnice. Sešlo se celkem
219 členů a 13 hostů. Schůzi zahájila paní Jana Štefanová, přivítala přítomné členy a hosty a pak je provázela celým programem schůze. Po zahájení následovalo roztomilé vystoupení
dětí z 2.MŠ Březnice, připravily si pro nás, pod vedením paní
učitelek pohádku O Sněhurce. Po nich se představili vybraní
žáci ze Základní umělecké školy Březnice, kteří pro nás nastudovali krátký hudební program. Píseň Tereza, jedině Tereza, hit autorské dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý zazpíval zpěvák,
žák David Cizner. Návrat do Sorrenta, slavnou neapolskou
píseň nám zahrála na lesní roh žákyně Tea Ottová. Píseň v českém překladu Ach jé, to bude náramný, ze slavného muzikálu My fair lady, zazpívala žákyně Libuše Fořtová. V pozounovém duu společně se svým učitelem Tomášem Bláhou se představil žák Prokop Nekl. Přednesli mexickou lidovou píseň Cielito Lindo . Na závěr vystoupení se za všechny účinkující
s námi rozloučilo duo Libuše Fořtová a David Cizner s populární písní skladatele Zdeňka Marata To se nikdo nedoví. Účinkující byli ze třídy paní učitelky Květy Ciznerové, pana učitele
Jana Marhoula a pana učitele Tomáše Bláhy. Na klavír pak sólisty doprovázel ředitel školy Přemysl Zíka.
Dětem 2.MŠ, žákům ZUŠ a učitelům děkujeme za vzornou přípravu a krásná vystoupení, už te se těšíme na další spolupráci. Pro všechny přítomné byla připravena pestrá tombola. Malé
pohoštění roznesli studenti VOŠ a SOŠ Březnice, za což vedení
školy moc děkujeme. Následovala pracovní část členské schůze.
Předsedkyně Vlasta Forejtová ve své zprávě zhodnotila činnost
MO STP Březnice v roce 2018 a seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2019. Přiblížila plán rekondic na rok 2019. Vyslovila velký dík městu Březnice a městu Mirovice, obcím Hvožany, Horosedly, Chrást, Počaply, Tušovice, Svojšice, Horčápsko,
Hudčice, Volenice, Hlubyně a Tochovice za finanční pomoc naší
organizaci, která má již dnes kolem 520 členů. Poděkovala pivovaru Herold a lékárně Březnice za to, že nám přispěli cena-

mi do tomboly, poděkovala členkám výboru a RK za vzornou
přípravu ČS. Předložila návrh na zvýšení členského příspěvku
na 100 Kč za člena s platností od 1. ledna 2019. Poděkovala
dětem, žákům a učitelům za nacvičení programu. Předsedkyně
pochválila dobrou spolupráci s OkO STP Příbram, s paní Burianovou a s vedoucí centra neslyšících a nedoslýchavých paní
Fišerovou. Poděkovala autodopravě pana Ptáčka a Charitě Příbram. Pozdravila přítomné členky sesterské organizace v Rožmitále pod Třemšínem.
Následovala přehledná zpráva kulturní referentky paní Ludmily Feitové. Hovořila o kulturních akcích v roce 2018 a seznámila přítomné s připravovanými akcemi na rok 2019.
V diskusi vystoupili: paní Magda Burianová, paní Marie Fišerová, paní Markéta Balková a paní Krištofovičová.
Na závěr schůze přečetla paní Štefanová návrh na usnesení
z členské schůze. Návrh byl všemi přítomnými členy schválen.
Popřála všem pevné zdraví, krásné prožití vánočních svát-

ků a schůzi ukončila.

PŘIPRAVUJEME
Dne 10. listopadu 2018 – jedeme autobusem do KD Svučice
na divadelní představení Kontrola ve městě Kocourkově.
Komedii nastudovalo amatérské divadlo Prácheň. Začátek
představení je v 18.00 hodin. Hromadná cena je 100 Kč.
Odjezd: KOVO Březnice v 17.15 hod., autobusové nádraží
Březnice v 17.20 hod., dále pak podle potřeby dalších uchazečů. Sledujte pokyny ještě těsně před akcí.
Dne 20. listopadu 2018 – pojedeme autobusem do Velkého
divadla v Plzni, kde se od 19.00 hodin hraje činohra Drahomíra
a její synové, hra s historickou tematikou z doby života sv. Václava. Cena: 350 Kč a 380 Kč. Odjezd: Horosedly v 16.40 hod.,
Mirovice v 16.45 hod., KOVO Březnice v 17.00 hod., autobusové nádraží Březnice v 17.00 hod., Hvožany v 17.20 hod.
Připomínáme, že vstupenky na únorový světový muzikál Fantom opery si můžete zakoupit již v předvánočních měsících.
Pojede se v sobotu 23. února 2019 na odpolední představení
od 14.00 hod. do divadla GOJA. Vstupenka může být pro někoho vhodným vánočním dárkem. Cena vstupenky je 1 000 Kč
včetně dopravy. Čas odjezdu a další informace budou uvedeny
v BN, ve vitrínce na náměstí a na plakátcích.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo
na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Listopad 2018
. . . nejen jednou větou. . .
před 155 lety se v Březnici narodil Inž. Cyril Jurenka
( ✝ 25. 3. 1930), syn MUDr. Hanuše Jurenky. Zasloužilý
předseda a spoluzakladatel Sdružení rodáků a přátel města Březnice vychodil obecnou školu v Březnici, navštěvoval pak reálku v Písku, kdež v roce 1881 maturoval. V době
studia na technice v Praze ztratil svého otce a byl od 18.
roku věku svého odkázán sám na sebe. Životní dráha jeho
byla dosti pestrá a svědčí o nevšední jeho snaživosti (byl
neplaceným asistentem na technice, pak pracoval v Německu – v Merseburku, v Lipsku, v Halle, ve Škodových
závodech v Plzni, v Hradci Králové, Králově Poli u Brna,
v Podmoklech a v Praze na Smíchově). Na odpočinek odešel v roce 1913, avšak i tu nebyl úplně nečinným. Část života věnoval se čile i životu veřejnému v různých spolcích. Při založení Sdružení rodáků březnických v Praze
byl jednohlasně zvolen předsedou. Byl věrným synem rodného města a vždy se hrdě hlásil k národu svému.
3. 11. 1918 před 100 lety velkou manifestací oslavila Březnice prohlášení samostatné Československé republiky.
3. 11. 1928 před 90 lety byl zahájen školní rok na odborné škole hospodářské v Březnici, do kteréžto doby bylo
zapsáno v prvním ročníku celkem 38 žáků. Žactvo bylo ze 4 soudních okresů a to: březnického,
blatenského, mirovického a příbramského.
4. 11. 1848 před 170 lety byl publikován nový požární řád města.
9. 11. 1928 před 90 lety schválilo městské zastupitelstvo návrh, aby nově budovaný vodovod byl nazván vzhledem k oslavám 10 let trvání republiky „Jubilejní“. Povoleny zároveň finanční prostředky na dodělání
přípravných prací - zářezů ve výši 120 507,- Kč. Vlastní stavba započne na jaře 1929. Přípravnými
pracemi bylo zjištěno, že prameny určené k zásobování vodovodu, dávají dostatečné množství vody
i v době největšího sucha.
12. 11. 1914 před 104 lety přijeli do Březnice polští uprchlíci - celkem asi 400 osob a v noci pak přijeli další.
Město jim připravilo občerstvení a většinou byli ubytováni v Dobré Vodě, později i ve městě. Zde
byla pro ně zřízena i škola s polským vyučovacím jazykem, kterou navštěvovalo 36 dítek.
30. 11. 1973 před 45 lety pořádalo Městské kulturní středisko divadelní představení v sále hotelu Vlčava. Veselohru od Lope de Vega „Od rána do rána“ hráli členové Národního divadla v Praze Jiřina Petrovická,
Soběslav Sejk, Miroslav Doležal, Petr Štěpánek a další. Režie zasloužilý umělec Karel Jernek.
V listopadu 1928 před 90 lety zřídila Okresní záložna hospodářská v Březnici na pamě svých bývalých starostů,
pana Františka Karase, statkáře z Tochovic a pana Františka Vondřicha, statkáře z Hlubyně, fondy na podporu chudých. Přidělí tyto podpory na Vánoce, aby podarovaní mohli si vystrojiti trochu
veselejšího Ježíška. V roce 1928 byly přiděleny podpory po 50 Kč po jednom chudém z obcí Martinic
a Uzeniček.
1. 11. 1863

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

Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice zve na

pohádkový příběh CziDivadla Praha

O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17 hodin
Kulturní dům v Březnici
vstupné 50 Kč a 30 Kč

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

■

■

■

■
■

1. 11. – 29. 11. 2018 – cestovatelsko-botanická
výstava Michala Buriana a Daniela Pražáka
„Láčkovky Bornea“
Vyhlášení VIII. ročníku výstavy „O nejkrásnější
adventní věnec“
2. 12. 2018 od 15 hodin – slavnostní zahájení
Adventu – v knihovně osmým ročníkem vánoční
výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“
2. 12. 2018 – 7. 12. 2018 – hlasování v osmém
ročníku vánoční soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“
2. 12. 2018 – 31. 1. 2019 – výstava novoročenek
Tematická výstavka knih – Napětí v literatuře

Městská knihovna bude ve středu 28. listopadu
2018 uzavřena – školení.

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

pondělí – pátek

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

7. 11. 2018 – setkání s komiksem – pro
3. ročníky ZŠ
■ 14. 11. 2018 – beseda se spisovatelkou Michaelou Burdovou – pro 6. a 7. ročníky ZŠ
Listopadové vyrábění adventního věnce
■

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

Během měsíců září a října 2018 si mohli návštěvníci
březnické knihovny prohlédnout expozici výstavy „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“ uspořádanou společně
s Klubem přátel červenobílé hole z.s.
Foto Městská knihovna

Městská knihovna Březnice

vyhlašuje VIII. ročník vánoční soutěže
pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ, RC i širokou veřejnost

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENTNÍ VĚNEC“
Své výtvory přineste
do Městské knihovny
do čtvrtka 29. listopadu 2018.
Tvůrci těch nejhezčích adventních
věnců, které dostanou
od návštěvníků nejvíce hlasů,
budou odměněni.
Na vaše výrobky se těší
Kateřina Štěrbová a Marcela Burdová
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Městská
knihovna
Březnice
Vás zve na

cestovatelsko‐botanickou výstavu
Michala Buriana a Daniela Pražáka

Vernisáž výstavy 6. 11. 2018 v 17 hodin
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Cizrnová polévka
Ingredience: 1 lžíce olivového oleje, 2 šalotky, 1 stroužek česneku, 2 mrkve, 400 g uvařené cizrny, 1 litr zeleninového vývaru,
bazalka, sůl, pepř
Postup: Na lžíci olivového oleje v hrnci osmahneme najemno
nasekané šalotky a utřený česnek. Přidáme očištěné a na kostky nakrájené mrkve a restujeme asi 10 minut. Poté přidáme
cizrnu a restujeme dalších 5 minut, zalijeme zeleninovým vývarem a přidáme koření. Vaříme 15 minut, poté odstavíme
a rozmixujeme.

Dýňová chilli směs
Ingredience: 1 lžíce olivového oleje, 1 cibule, chilli, oregano,
koriandr, 1 lžíce rajčatového protlaku, 200 g krájených rajčat
z konzervy, 200 g předvařených fazolí, 150 g předvařené cizrny,
120 g dýňového pyré, 3 stroužky česneku, pepř, sůl
Postup: V hluboké pánvi rozehřejeme lžíci olivového oleje, přidáme nasekanou cibulku a zlehka ji osmahneme. Přidáme chilli, oregano, koriandr a protlak, zamícháme a zprudka opečeme
1 minutu. Do pánve dáme rajčata, fazole, cizrnu a dýňové pyré,
podlijeme 100 ml vody, přiklopíme pokličkou a vaříme 20 minut. Nakonec do směsi prolisujeme česnek a dochutíme solí
a pepřem. Podáváme se zakysanou smetanou.

Jáhelné rizoto
Ingredience: 150 g mrkve, 150 g brokolice, 150 g kukuřice,
200 g dýně, 100 g pórku, 2 červené cibule, 2 stroužky česneku,
1 lžíce olivového oleje, 1 lžička kari, sůl, pepř, 400 g jáhel, hrst
čerstvé petrželky
Postup: Všechnu zeleninu očistíme a nakrájíme, česnek prolisujeme. Zeleninu smícháme s olejem, solí, pepřem, kari a česnekem a pečeme na plechu v předehřáté troubě na 180°C cca
35 minut. Mezitím si spaříme jáhly horkou vodou a dáme vařit
podle návodu na obalu cca 15 minut. Po uvaření necháme ještě
10 minut odstát pod pokličkou. Hotové jáhly smícháme s pečenou zeleninou a čerstvou petrželkou.

Brownies s arašídovým máslem
Ingredience: 200 g arašídového másla, 150 ml mandlového
mléka, 120 g jemně mletých ovesných vloček, 2 lžíce medu,
4 lžíce kakaa, 2 lžičky sody, špetka soli, 100 g nasekaných pekanových ořechů
Postup: Všechny ingredience promícháme. Těsto nalijeme
do formy 20x20 cm vyložené pečícím papírem. Pečeme při
180°C cca 15-20 minut.

Kešu zmrzlina
Ingredience: 150 g kešu oříšků namočených přes noc ve vodě,
2 zmražené banány, 1 lžička vanilkového extraktu, 4 datle medjool
Postup: Všechny ingredience rozmixujeme a podáváme. Skladujeme v mrazničce.

Ledové Chai latté
Ingredience: 1 sáček Earl Grey čaje, 250 ml kokosového mléka, 2 lžičky medu, 1 lžička skořice, 1/4 lžičky mletého zázvoru
Postup: Černý čaj zalijeme hrnkem vařící vody. Přidáme skořici a mletý zázvor a necháme louhovat 5 minut. Vychladíme,
přidáme med a kokosové mléko a podáváme s ledem!

Smoothie s arašídovým máslem
Ingredience: 300 ml ovesného mléka (mandlové, kokosové),
20 g arašídového másla, 1 banán, 1 lžička kakaa, 1 lžička skořice
Postup: Do mixéru dáme mléko, arašídové máslo a na kousky
pokrájený banán. Přidáme kakao a skořici a mixujeme do hladka. Ihned podáváme.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Mamani Hernán Huarache – Hadí žena – hledání podstaty ženské síly – jeden z posledních žijících nositelů tradice dávných andských kuranderů, šamanů a léčitelů, přibližuje
jejich učení a myšlení evropským čtenářům formou románu
o hledání podstaty ženské síly
Černá Jaroslava – Johana z Rožmitálu – na rukou jed,
v srdci láska – krásná, chytrá a vzdělaná Johana se sňatku
s Jiřím z Poděbrad dlouho nebrání, rychle pochopí, že jako
manželka nejmocnějšího muže získá postavení a vliv
Watt Peter – Let orla – otazníků v této knize je mnoho a strhující děj stále nabírá obrátky…
Šoposká Marika, Kohoutová Berenika – Sedmilhářky –
tato kniha způsobuje neposednost, záchvaty smíchu, tvrdošíjnost a bezvýhradní lásku k dobru…
Ulč Ota – Pachtění za třpytem – detektivní román
Zibura Ladislav – 40 dní pěšky do Jeruzaléma – dvaadvacetiletý Ladislav sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil
batoh na záda, vypravil se pěšky do Jeruzaléma, ušel 1 400
kilometrů bez mapy a orientačního smyslu…
Vaňková Ludmila – Žena pro třetího krále – osudy královny Richenzi, podle tradic známé jako Eliška Rejčka, která
byla jednou z nejzajímavějších postav počátku 14. století
Lyons CJ – Varovné příznaky; Urgentní péče – romány
z lékařského prostředí
Quick Amanda – Tajné sestry – Madeline a Daphne si kdysi byly blízké jako sestry, dokud je nerozdělilo tajemství, které
by je te mohlo přivést do hrobu
Smetanová Pavla – Příběhy z olivového ostrova, aneb
Když na Korfu kvetou mandloně – autorka vás jako matka
provede radostmi i strastmi řecké reality od porodnice, přes
školku, různé dětské aktivity až po specifika školní výchovy…
Bensenová Clara – Nalehko – minimalistický příběh o lásce a putování, nejšílenější rande z internetové seznamky, dva
lidé, tři týdny, osm zemí a žádná zavazadla…
Patterson James, Paetrová Maxine – Vraždy na střední
škole – po smrti rodičů Tandy pokračuje v pátrání po vlastní
minulosti a když se konečně zdá, že se svět vrací do normálu,
je její bratr obviněn z vraždy své přítelkyně…
Stýblová Valja – Mecenáš v obnošené vestě – román
o největším českém mecenáši Josefu Hlávkovi začíná v době,
kdy jako slavný architekt dokončil rekonstrukci svého zámku
v Lužanech, kde se scházeli přední čeští umělci, vědci, právníci
a politici, kteří patřili ke skutečné elitě národa
Straubová Emma – Dovolenkáři – jsou i mnohem horší dovolené než ta vaše…
Francis Felix – Vyděrač – vyšetřovatele BHA Jeffa Hinkleyho
požádá o pomoc nejlepší steeplový jezdec současnosti Dave
Swinton, jenže než se ti dva setkají, pokusí se Jeffa někdo zabít…
Preston Douglas, Child Lincoln – Karmínový břeh – prokletí majáku nese smrt v mokřinách – zdánlivě jednoduché soukromé vyšetřování zavede zvláštního agenta Pendergasta daleko do minulosti…
Lyne Charlotte – Dívka z Bernau – historický román; jedno vzbouřené město, dvě tváře světa, tři svéhlaví bratři, čtyři
vraždy a láska, kterou není možné naplnit…
Vondruška Vlastimil – Jáchymovští démoni – letopisy
královské komory
Fojtová Věra – Zrádná frankovka – vinařská krimi; kapitána Otakara Kubu požádá mladá žena o pomoc při hledání
zmizelé kamarádky…
Steel Danielle – V utajení – Marshalla, který se coby agent
v utajení stal pravou rukou obávaného drogového bosse a zaplatil za to vysokou cenu a Arianu, která žila záviděníhodným stylem bohaté dívky, svede náhoda do Paříže…

Připravila Kateřina Štěrbová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Dny se pomalu krátí, sluníčko ztrácí svoji sílu. Nestálé podzimní počasí zve k návštěvě některé z kulturních akcí, které
pro vás připravuje nejen odbor kultury města Březnice, ale také další spolky a organizace působící v našem městě.

Pohádky

Věneček

Eva Hrušková společně s manželem Janem Přeučilem
přivezli do Březnice pohádkové příběhy plné humoru
a písniček. Dopolední představení pro žáky ZŠ bylo trochu poučné, to podvečerní si už děti užívaly se svými
rodiči. Před dětmi se paní Eva cítí ve svém živlu, hraje
si s nimi, zpívá a povídá. Své životní poslání našla právě
v divadle pro děti.

Srdečně zveme na závěrečný ples tanečního kurzu, který se koná v sobotu 24. listopadu od 19 hodin. K poslechu a tanci zahraje LINDO ORCHESTR. Během večera
vystoupí taneční skupina HappyFit Březnice, která se
zabývá fitness programem pro děti ZUMBA kids. Na třicet děvčat různého věku spojuje láska k hudbě a tancování. Vstupenky si můžete zakoupit při jednotlivých lekcích nebo v Infocentru.

Advent

Také v listopadu zveme děti a rodiče na pohádku, tentokráte na hraný pohádkový příběh CziDivadla Praha
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH. Pohádka, která je určena dětem od 3 do
11 let má za sebou přibližně 150 úspěšných repríz.
Vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno
stane, když se spolu setkají. Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí
dělat opravdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Těšíme se na vaši návštěvu ve čtvrtek 22. listopadu v 17 hodin.

Zdobení perníčků

První adventní neděle připadá až na 2. prosince, ale
rádi bychom vás informovali o programu již v listopadovém čísle Březnických novin. V letošním roce nastává
v programu určitá změna. Tržiště s vánočním programem
se stěhuje do kulturního domu. Ten bude pro veřejnost
otevřen od 13 hodin. V jedné jeho části bude kavárna,
sál s jevištěm bude připraven pro vánoční příběh a jednotlivá vystoupení. V přísálí najdete oblíbené prodejce
s rukodělnými výrobky a vánočním zbožím. Letos poprvé můžete hlasovat v soutěži o nejkrásnější vánočku.
V 17 hodin se na náměstí rozsvítí vánoční strom, uslyšíte
také sváteční slovo starosty města a pan farář požehná
stromu i adventnímu věnci. Na náměstí nebudou chybět
ani oblíbené trdelníky, svařené víno či punč. Pokud si
uděláte malou procházku, můžete navštívit Infocentrum
a Kavárnu v Koleji. Ta se promění v obydlí andělů
a andělíčků, které pro vás vyrobili klienti Domova
Osek. V městské knihovně se můžete zapojit do hlasování o nejkrásnější adventní věnec, prohlédnout si výstavu novoročenek a v prostorách ZUŠ navštívit tradiční
jarmárek. Všichni jste srdečně zváni!

Děti, poj te do kina a vezměte i rodiče
V listopadu zveme malé diváky na dva pohádkové příběhy. Prvním je v neděli 11. listopadu animovaný snímek Psí ostrov, který nás zavede na ostrov plný psů,
kteří nejsou vždy jen přátelští. Film je jakousi odysseou
malého chlapce, který hledá ztraceného psího kamaráda.

Kurz zdobení perníčků se setkal s nebývalým ohlasem.
Pro velký zájem byly otevřeny kurzy dva a spokojené
ženy a dívky odcházely s vytvořenou perníkovou dekorací. Pro paní Radku Grösslovou z Janovic nad Úhlavou
se pečení a zdobení perníku stalo životním koníčkem.
Dnes do perníkářství zasvěcuje další zájemce a své výtvory také vystavuje.

Rodinnou komediální pohádku Malá čarodějnice promítáme ve středu 28. listopadu. Celé generace vyrůstaly s líbeznou animovanou pohádkou, kterou v roce
1984 natočil Zdeněk Smetana. Nová pohádka je však
hraná a čarodějnice se nám představí spíše jako teenagerka. V příběhu uvidíte skvělé masky, triky i kulisy.
V neposlední řadě nepostrádá ani důvtip, takže o zábavu
bude postaráno.
Na setkání s vámi se v březnickém kině těší všichni
jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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Odbor kultury města Březnice v á s z v e n a

VĚNEČEK
závěrečný ples tanečního kurzu 2018

24. listopadu 2018 od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
K poslechu a tanci hraje LINDO ORCHESTR
S krátkým programem vystoupí taneční skupina HappyFit Březnice
P r o d e j v s t u p e n e k od soboty 3. listopadu v KD,
dále v Infocentru, V Koleji čp.1
vstupné 100 Kč

Infocentrum města Březnice p o ř á d á

zájezd na muzikál

Kongresové centrum
Praha
sobota 29. 12. 2018
od 14 hodin
vstupné 690 Kč + doprava
Rezervace a informace
v Infocentru, V Koleji 1
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SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ
A NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČKU
Milí čtenáři,
v letošním roce jsme pro vás připravili soutěž o nejlepší vánočku.
Soutěžit mohou ženy i muži, rodiny, žáci, studenti i celé kolektivy.
Vánočky bude hodnotit odborná porota, ta udělí cenu jak
za nejhezčí, tak za nejchutnější vánočku.
Diváci pak svým hlasováním vyberou favoritku, která bude lahodit
jejich oku.

Vše se uskuteční v době první adventní neděle

2. prosince 2018

v kulturním domě.
Příjem soutěžních vánoček bude 2. prosince v kulturním domě od 11 do 13 hodin.
Pokud chcete soutěžit, nemusíte se hlásit předem, stačí přijít s vánočkou přímo
na místo. Vlastní soutěž pak proběhne od 14 do 16.30 hodin.
Vítěze vyhlásíme před zahájením Vánočního koncertu přibližně v 17.30 hodin.
Doufáme, že se někteří z vás do soutěže zapojí a společně oživíme sváteční adventní program.
V případě dotazů volejte 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Infocentrum
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
tel. 326 531 595 | info@breznice.cz | www.breznice.cz

otevírací doba říjen – duben
po, st
8 – 11.30 12.30 – 17.00 hodin
út, čt, pá 8 – 11.30 12.00 – 16.00 hodin
sobota, neděle zavřeno
V neděli 2. prosince otevřeno od 14 do 18 hodin.
Od listopadu v prodeji vyřezávaný Betlém s kostelem sv. Ignáce
a sv. Františka.

Kavárna v Koleji
Zveme vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské koleje na šálek dobré kávy.
Připravujeme pro vás kávu produkovanou pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
otevírací doba říjen – duben
po, st
9 – 11.30 12.30 – 15.30 hodin
út, čt, pá 9 – 11.30 12.00 – 15.30 hodin
sobota, neděle zavřeno
Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek.
V neděli 2. prosince otevřeno od 14 do 18 hodin.
V prosinci výstava andělů vyráběných klienty DOMOVA OSEK.

JEŽÍŠKOVA POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
2. – 20. 12. 2018
v Infocentru v Březnici, V Koleji 1
NAPIŠ DOPIS JEŽÍŠKOVI
Tak jako minulý rok, napište nebo nakreslete Ježíškovi své přání,
jaký dárek si přejete najít pod vánočním stromečkem.
Dopis vložte do obálky nebo jen složte.
Nezapomeňte napsat své jméno, příjmení a adresu,
aby Ježíšek věděl, komu a kam má dárek doručit.
A vy, kdo ještě neumíte psát, poproste maminku, tatínka, babičku, dědečka, starší sourozence
nebo paní učitelku, aby vám pomohli adresu napsat.
Svůj dopis pro Ježíška potom vhote do Ježíškovy poštovní schránky, kterou najdete
v Infocentru – vedle kostela na náměstí.
Potom už budeme všichni čekat, zda se nám naše přání pod stromečkem vyplní.
obrázek – zdroj: Internet
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Ozdobíme si společně vánoční stromeček
Najděte si chvilku a přijte

v týdnu od 26. 11. do 30. 11. 2018
do Infocentra v Březnici, V Koleji 1
na společné zdobení vánočního stromečku.
Tak jako v loňském roce, si přineste vlastnoručně vyrobenou vánoční
ozdobu, řetěz, perníček… a následně ji budete moci zavěsit
na stromeček. K výzdobě stromečku se může připojit každý,
kdo rád tvoří, těší se na adventní čas a na Vánoce.

Stromeček bude rozsvícen první adventní neděli 2. 12. 2018.
obrázek – zdroj: Internet

TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?
Přijte do Infocentra, V Koleji 1
Ozdobíme si společně vánoční stromeček
V týdnu od 26. 11. do 30. 11. 2018 v Infocentru
v Březnici, V Koleji 1.
Každý, kdo se chcete připojit ke společné výzdobě vánočního stromečku, přineste si vlastnoručně
vyrobenou ozdobu, řetěz, perníček …, který tady
u nás v Infocentru zavěsíte na vánoční stromeček.
Společně ozdobený stromeček pak rozsvítíme první adventní neděli 2. 12. 2018 a bude nám zářit každý pracovní
den.

Až si rozsvítíme stromeček, začneme přemýšlet,
co si přejeme od Ježíška.
I na to jsme u nás v Infocentru myslely a připravily jsme

Ježíškovu poštovní schránku

Napište dopis Ježíškovi
Nevíte, co by si vaše dítě přálo pod stromeček? Chcete jej na Štědrý den překvapit dárkem, ze kterého by mělo velkou
radost? Pokud vaše dítko věří, že dárky nosí Ježíšek, pak nastala ta správná chvíle, popostrčit ho k tomu, aby napsalo
nebo nakreslilo Ježíškovi, jaký dárek by si přálo pod stromeček. Dopis pak vložte do obálky nebo jen složte, napište
na něj jméno, příjmení a adresu, aby Ježíšek věděl, kam a komu má dárek doručit a přijte s vaším dítkem vhodit dopis
do Ježíškovy poštovní schránky u nás v Infocentru.
Kdo z vás má doma krabici, kam si schovává první vypadlý zoubek svého dítěte, první botičky, první ostříhané vlásky,
měl by k těmto věcem přidat i dopis Ježíškovi. Jednou, až vaše dítko vyroste, bude vzpomínat, zasní se, zasměje se.
Děti mohou ke svému přání Ježíškovi také připsat, jak budou příště hodné, jak nebudou zlobit…, prostě vložit nejrůznější sliby.
Vzkaz pro rodiče: dopisy vašich dětí si pak můžete vyzvednout kterýkoliv pracovní den u nás v Infocentru.
Těšíme se na vás v Infocentru
Schránku pro tuto příležitost vyrobila firma DogWood.

Marie Kováříková, Irena Měřínská
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KULTURA

Odbor kultury města Březnice
z v e n a dokument

DRSNÁ NĚŽNÁ
KEŇA
středa 14. listopadu 2018
v 18 hodin
Kulturní dům v Březnici
Po skončení filmu proběhne diskuze
s panem Pavlem Justichem,
přímým účastníkem expedice.
Vstupné 50 Kč

NOVEMBER UNDERGROUND
BŘEZNICE: 2. 11. a 24. 11. 2018
Kreativní město se nemůže obejít bez alternativní kultury.
Proto v listopadu již poněkolikáté oživíme
sklepení bývalé jezuitské koleje a představíme ho jako alternativní kulturní prostor.
Letos ve dvou listopadových večerech zahrají:
Phil Shoenfelt - britský zpěvák, kytarista,
spisovatel ve sklepě představí svůj sólový
projekt - free-ranging performanci, pohybující se mezi hudbou, literaturou a vyprávění
osobních příběhů. Hudbu proloží osobními
vzpomínkami na punkový životní styl v Londýně a v New Yorku během 70. a 80. let.
Vzpomínky se budou prolínat s autorským
čtením úryvků z jeho knih Fe ácká Láska,
Zelený hotel, Až na dřeň a Inkognito v podzemí.
Tygroo - přivezou směsici stylů - trochu klezmeru a balkánské říznosti s hip-hopem a kdo
ví, jaké styly ještě přimíchají. Hráli v klubech
i na ulicích po celé Evropě a zastaví se taky
v Březnici…
Přijte na netradiční místo, jehož zvláštní
půvab okoření originalita hudebních vystoupení.
Akcipořádá spolek Kulturní Gang Březnice.
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

LISTOPAD 2018
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
pondělí
od 9.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY - výtvarné tvoření pro
nejmenší s Pavlou Liebnerovou
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY - s Pavlou Liebnerovou
úterý
od 16.00 - 17.00 POHYB S DĚTMI V ŠÁTKU ČI NOSÍTKU s Markétou Pavláskovou
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 začátečníky
s Pavlou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro nejmenší děti
se Zdeňkou Čížkovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
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NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
s Alicí Fořtovou
od ledna 2019 V RC Pampeliška
každé pondělí ve večerních hodinách
(čas bude ještě upřesněn)
cena 10 lekcí 650 Kč
přihlásit se můžete na tel. 326 531 177
nebo na e-mail: info@rcpampeliska.cz

RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA
BŘEZNICE, z. s.
pořádá

Putování za skřítkem
Dobromilem Dubínkem
čtvrtek 8. listopadu
17.00 hod.
nádvoří zámku Březnice

tradiční cesta se světýlky
a lampiony zámeckým parkem

NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách
RC Pampeliška
čtvrtek 8. 11. od 17.00 hodin – Putování za skřítkem
Dobromilem Dubínkem - nádvoří zámku Březnice
úterý 13. 11. od 9.00 hodin – ukázka výrobků firmy
Just
pondělí 19. 11. od 10.00 hodin – vánoční dílna: výroba adventních věnců
pátek 23. 11. od 9.30 hodin – ukázka odlévání svíček
+ výroba balzámu na rty – možnost zakoupení certifikovaných včelích produktů
od pondělí 26. 11. do soboty 1. 12. 2018 od 8.00
do 18.00 hodin – RC Pampeliška otevřena jako kavárna s malou hernou pro děti
Pondělí 26. 11. 2018 od 16.00 hodin – zahájení výstavy
Rodinné stříbro
P ř i p r a v u j e m e : Mikulášská nadílka, divadelní představení pro děti
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Děti i dospělí v kostýmech
mají vstupné zdarma

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

otevře

TÝDENNÍ DOBROČINNOU KAVÁRNU
DOBRÁ MYSL
pampelišková herna
od pondělí 26. 11. 2018 do soboty 12. 2. 2018 v 9.00 - 18.00 hod.
Přijte si vypít dobrou kávu a ochutnat domácí koláče a dorty.
Celý výtěžek z kavárny předáme NF Šance onkoláčkům.
Na mlýnku: Brdská káva, kterou věnuje firma 4coffe
www.4coffee.cz

RODINNÉ STŘÍBRO
Sí rodinných center se připojila k oslavě sta let od vzniku našeho státu kampaní Rodinné stříbro. V Pampelišce
proběhne pod touto hlavičkou výstava. K jejímu uspořádání potřebujeme ale nezbytně vaši pomoc, bude se totiž
skládat z vašich příběhů.
Každá rodina má nějaké rodinné stříbro - věc, příběh, prostě něco, co se předává z generace na generaci. A my
bychom potřebovali příběh vašeho rodinného stříbra stručně sepsaný, případně s nějakou fotografií, tak abychom
z příběhů byli schopni připravit výstavu.
Příběhy potřebujeme shromáždit do 6. listopadu. Děkujeme předem a těšíme se na výsledek.
RC Pampeliška Březnice

ZUŠ Březnice - Barbora Sinkulová, 3. třída.

ZUŠ Březnice - Jakub Štěpánek, 6. třída.

ZUŠ Březnice - Martin Svozil, 3. třída.

ZUŠ Březnice - Natálie Lišková, 5. třída.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Atletický čtyřboj
Dne 18. září se konala první soutěž sportovní ligy atletický čtyřboj. Toto sportovní klání se uskutečnilo na
sportovním hřišti v areálu u Svaté Hory v Příbrami. Čtyřboj se skládá ze sprintu na 60 metrů, vrhu koulí, skoku
dalekého nebo vysokého. Poslední disciplínou je vytrvalostní běh. Chlapci běží 1000 m a děvčata 800 m. Všichni
naši soutěžící se vydali ze všech sil, především v závěrečném vytrvalostním běhu, kde si každý sáhl na pomyslné dno svých fyzických sil. Po obměně žáků, kteří opustili naši školu, se nepodařilo navázat na loňský úspěch.
Děvčata obsadila 5. místo a chlapci skončili na 8. místě.
Naši školu reprezentovali tito žáci: D. Kadlecová,
T. Krotká, K. Rychterová, L. Spendra, A. Veselá, O. Bartuněk, A. Dítě, L. Hartl, V. Koňas a Š. Vojtech.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

2. místo v minikopané chlapců

Přespolní běh
Dne 25. září se konala zřejmě fyzicky nejnáročnější
soutěž Sportovní ligy, a to závody v přespolním běhu,
které probíhají v novém areálu Nového rybníka v Příbrami. Pro žáky jsou stanoveny vzdálenosti 1000 metrů,
1500 metrů a 2000 metrů.
Přespolního běhu se zúčastnili tito žáci: B. Sinkulová,
A. Šimánková, N. Vojtechová, E. Nejedlá, H. Spendra,
K. Zobalová, D. Benettová, A. Brňáková, T. Kasíková,
T. Nesvedová, J. Sousedová, K. Polívková, L. Spendra,
B. Štěrbová, A. Tuháčková, A. Veselá, D. Hampejs,
A. Novák, P. Rous, E. Bartůněk, L. Němec, R. Vácha,
F. Csicsö, F. Kostínek, O. Šedivý, A. Štván, M. Vitík,
J. Formánek, M. Fotr, L. Hartl, T. Jaroš a J. Kasík.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Minikopaná chlapci - okrskové kolo
Dne 2. října se konalo okrskové kolo v minifotbalu
chlapců. Ze dvou čtyřčlenných skupin postupovaly vždy
dva týmy. V základní skupině jsme se postupně utkali se
ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní. Získali jsme dvě jasné výhry a jednu těsnou prohru a obsadili
jsme druhou postupovou příčku se skóre 13:7. Našimi
střelci byli: 6x Š. Vojtech, 3x L. Hartl a 1x J. Kasík,
J. Polák, M. Košta a J. Vrátný. Naši školu reprezentovali: A. Dítě, F. Dušek, J. Formánek, L. Hartl, J. Kasík,
M. Košta, J. Polák, Š. Vojtech a J. Vrátný.

Dne 10. října se konalo okresní kolo v minifotbalu
chlapců. Ze dvou čtyřčlenných skupin postupovaly vždy
dva nejlepší týmy do semifinále a zbylé týmy hrály
o konečné pořadí. Ve skupině jsme se postupně utkali se
ZŠ Sedlec-Prčice, ZŠ Březové Hory a ZŠ 28. října. Získali jsme jednu výhru, jednu prohru a jednu remízu
a díky lepšímu skóre jsme obsadili druhou příčku. V semifinále jsme narazili na ZŠ Rožmitál, kde jsme podali
výborný kolektivní výkon a po gólu L. Hartla vyhráli
1:0. Ve finále jsme se opět utkali s "Březáky". Hráči
z této školy jsou "někde jinde" a opět jsme s nimi prohráli rozdílem třídy. Ale i tak musím všechny naše hráče
moc pochválit za výborné výkony a poblahopřát ke
2. místu na okrese. Našimi střelci byli: 3x Š. Vojtech,
1x L. Hartl, V. Kluk a J. Polák. Naši školu reprezentovali: A. Dítě, F. Dušek, J. Formánek, L. Hartl, J. Kasík,
V. Kluk, M. Košta, J. Polák, Š. Vojtech a J. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Památník Vojna
Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku v podzimních
měsících navštěvují místa, která vypovídají o naší historii. 27. září 2018 nás ráno přivítalo do slunečného dne.
Nejprve jsme autobusem vyrazili do Letů a prohlédli si
místo, kde se za druhé světové války nacházel kárný
pracovní tábor pro odsouzené vězně. Od 9. března 1942
byli ve sběrném táboře a od srpna 1942 v cikánském táboře v Letech vězněni lidé považováni protektorátními
úřady za Cikány, tedy především čeští Romové. Potom
jsme přejeli na Slivici, místo, kde 11. května a v noci na
12. května 1945 byla svedena poslední větší bitva druhé
světové války. Naší poslední zastávkou byl Památník
Vojna v Lešeticích u Milína, či pracovní tábor Vojna,
který je muzejní expozicí věnovanou obětem komunismu. Od poloviny roku 1949 do roku 1951 začal tábor
plnit účel tábora nucených prací pro politické vězně nastupujícího komunistického režimu. Žáci měli možnost
pochopit způsob života v době komunismu. Chtěla bych
ocenit zájem žáků o navštívená místa a o historii s nimi
spojenou.
Mgr. Jana Čížková, vyučující dějepisu
(pokračování na str. 28)
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(dokončení ze str. 27)

Školní parlament v České televizi
Již podruhé měli členové školního parlamentu možnost
podívat se do České televize. Exkurzi získali jako odměnu za účast ve výzvě 72 hodin a nominaci na cenu Gratias Tibi.
V úterý 9. 10. 2018 se tedy 20 žáků vydalo do Prahy
vlakem. Vyjížděli jsme v půl sedmé. Exkurze v České televizi začínala v 10 hodin a spolu s našimi parlamen áky zde byly ještě děti ze základních škol z Chebu a Karlových Varů. Exkurze trvala téměř dvě hodiny a během
té doby si parlamen áci prohlédli jednotlivá studia, ve
kterých se připravují pořady České televize, podívali se
na natáčení pořadu pro děti Kouzelná školka a vyzkoušeli si také práci před i za kamerou.

Klub mladých diváků - 5. 10. 2018
Díky prvnímu zájezdu Klubu mladých diváků již víme,
jak je důležité býti s Filipem a mít za přítele pana Bunburyho :) Naše zájezdy nastartovalo představení v Divadle pod Palmovkou - Jak je důležité býti (s) Filipem.
Díky skvělému obsazení a parádním výkonům herců
jsme se báječně bavili. Už se těšíme na další představení.
Za pedagogický dozor Mgr. Petra Šoffrová

Několik postřehů přímo od členů ŠP:
Metrem jsme dorazili na místo ČT. Ta má čtyři budovy
a my jsme navštívili jednu, kde se natáčí Kouzelná školka. Průvodce pan Adámek nás provedl a vyprávěl vše
o natáčení v televizi. Celý den se nám moc líbil a byl nezapomenutelný.
Helene Spendra
Vyzkoušeli jsme si kamery, podívali jsme se do Michalovy dílny, potkali jsme Duháčka a navštívili tři studia.
Kuba Krotký
Viděli jsme kousek natáčení pořadu Kouzelná školka.
Ukázali nám dvě studia, měli tam hodně světel a kamer.
Než jsme jeli domů, byli jsme se podívat na Václavském
náměstí. Moc jsem si to užila.
Štěpánka Š astná
Podívali jsme se do zákulisí, kde se natáčely různé filmy
a seriály. Nevěřila jsem, že jsou studia tak obrovská.
Podívali jsme se do studia, kde se natáčí Kouzelná školka. Jsem ráda za fotku s Michalem Nesvadbou. Výlet se
mi opravdu líbil.
Natálka Lišková
Parlamen áci

Pracovní exkurze do ZOO Praha
Exkurze 6. tříd do zoologické zahrady byla tentokrát
zaměřena na vodní biotop, jeho živočichy a rostlinstvo.
Paní učitelka Karasová objasnila žákům význam zoologických zahrad, jejich místo při ochraně vzácných
a ohrožených živočišných druhů. Informace do pracovních listů o jednotlivých druzích zvířat si žáci vyhledávali přímo u zdroje. Prostě, po všech stránkách vydařený den.
Ing. Jozef Trangoš, učitel

Minikopaná dívek

Exkurze na městském úřadu

Dne 11. října se konalo okresní kolo v minifotbalu dívek. Do této soutěže se přihlásilo celkem šest škol. Dívčí
týmy se utkaly v jedné skupině každý s každým. Naše
děvčata jednou remízovala a 4x prohrála vždy o pouhý
jeden gól a obsadila konečné šesté místo na okrese.
Všechna utkání byla velice vyrovnaná a k více bodům
holky potřebovaly trochu více štěstí. Našimi střelkyněmi byly P. Šoffrová a K. Rychterová.
Naši školu reprezentovaly: V. Brotánková, A. Brňáková,
D. Kadlecová, V. Kostínková, T. Krotká, S. Lakomá,
J. Procházková, K. Rychterová, K. Šebelová a P. Šoffrová.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Začátkem října 3. třídy absolvovaly exkurzi na městském úřadu. Nejprve nás paní Nesvedová seznámila
s činností jednotlivých odborů. Poté nás přivítal pan
starosta Ing. Petr Procházka. V jeho pracovně děti nejvíce zaujaly obrazy jeho předchůdců, které zdobí zdi
místnosti. S úctou nám vyprávěl o jejich práci a trpělivě
odpovídal na naše dotazy. Děti mu na oplátku sdělily,
co se jim v Březnici nejvíce líbí. Na závěr jsme navštívili
reprezentační sál městského úřadu, kde děti odpovídaly
na otázky týkající se našeho města, připravené paní
Nesvedovou.
Za vydařenou akci patří dík Ing. Petru Procházkovi
a paní Nesvedové, která celou akci zorganizovala.
Markéta Duspivová
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EXKURZE DO ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV a. s.
Dne 24. 9. 2018 se všechny ročníky oboru informační technologie VOŠ
a SOŠ Březnice vydaly na
exkurzi do závodů ŠKODA
AUTO Mladá Boleslav a.s.
Zde jsme navštívili dvě
výrobní haly. V první byla
lisovna a svařovna. V lisovně jsme viděli obrovské
raznice na kapoty a další
části aut, které byly rozlišeny podle barev. Každá
barva raznice byla na jiný
typ auta. Poté jsme se vydali do haly, ve které se
auta lakují a následně
kompletují. Na několika
linkách zde auto dostává
všechny možné plastové
a gumové komponenty, palubní desky, sedačky, světla atp. Průměrný čas na
jedné této lince je 1 minuta a na kompletaci se podílí několik specializovaných týmů. Po prohlídce hal jsme
se vydali na prohlídku depozitáře a muzea. V depozitáři
jsme viděli například závodní auta a několik modelů
aut, která nikdy nebyla uvedena na trh. V muzeu pak
bylo auto, ve kterém jezdil i první československý prezident T. G. Masaryk. Zde byla auta seřazena od počátku
založení firmy, ale první byla překvapivě kola a motocykly od firmy Laurin & Klement. Tato firma se po nějakém čase spojila s firmou Emila Škody a vznikla takzvaná Škodovka, která funguje dodnes. Po jízdních

kolech a motocyklech byla vystavena ta nejstarší auta
ještě právě od firmy Laurin & Klement a byl zde vidět
i postup zdokonalování. O několik aut dál byla už naše
známá ŠKODA. Jsou zde vystaveny i dva modely z roku
2011 a 2014, které také nikdy nebyly uvedeny na trh
jako některá auta z depozitáře.
A nakonec celkové shrnutí celého dne. Exkurze byla
moc vydařená, historie vývoje aut u nás byla zajímavá
a vidět na vlastní oči, jak se vyrábějí a montují nová
auta byl velký zážitek.
Natalie Šedivá 2. BV
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TRADIČNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
V pátek 5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018 se na VOŠ
a SOŠ v Březnici konaly dny otevřených dveří spojené
s tradiční výstavou ovoce a zeleniny.
Na pátek dopoledne byli pozváni žáci všech základních
škol z blízkého i širokého okolí. Připraveno pro ně bylo
naučně-zábavné dopoledne. Autobusy přímo před školu
přivezly na 160 devá áků z různých škol Středočeského
a Jihočeského kraje. Ti nejen že prošli celou školou, ale
na mnoha stanovištích plnili různé úkoly a mohli si
vyzkoušet vše ze studijních oborů agropodnikání, informační technologie a sociální činnost. Vyzkoušeli si dojení, poznávání rostlin, psaní na slepé klávesnici, manipulaci s ležícím pacientem, v učebně biologie pro ně byly
připraveny mikroskopické preparáty. V dalších učebnách
na ně čekaly zábavné testy a kvízy a v učebnách informační technologie viděli 3D tisk, vyzkoušeli a prověřili
práci robotů a soutěžili s počítači. Prohlídka pokračovala v domově mládeže interaktivní hrou. Venku si všichni
mohli prohlédnout naučnou stezku, školní hospodářství,
školní sad a zemědělskou mechanizaci. Možnost svézt
se v nejmodernějším traktoru, který má škola teprve
od 3. 9. 2018, využili chlapci i děvčata.
Na každého správného řešitele soutěžních úkolů čekala sladká odměna a na všechny návštěvníky upomínkový předmět.
160 žáků i jejich učitelé ze základních škol, kteří pozvání využili, byli upřímně překvapeni, co vše se podařilo za jedno dopoledne vidět a vyzkoušet ve VOŠ a SOŠ
Březnice.
Je škoda, že nabídku pro návštěvu využily jen některé
základní školy. Proto zveme i ostatní zájemce k nám
do školy, kdy se podobná akce bude opakovat při dnech
otevřených dveří 30. 11. 2018 a 1. 12. 2018. Podrobnosti
najdete na www.sbrez.cz.

EXKURZE V PRAZE
Dne 8. 10. 2018 se maturitní ročník VOŠ a SOŠ Březnice vydal za doprovodu učitelů anglického jazyka na prohlídku centra Prahy a Pražského hradu. V rámci exkurze jsme navštívili například Václavské náměstí, Staroměstský orloj, Malou Stranu a již zmínění Pražský hrad. Na Hradě jsme díky domluvené prohlídce mohli nahlédnout do
majestátních místností. Díky výletu jsme více poznali naše hlavní město a také jsme získali mnoho informací, které
budeme moci využít u maturitní zkoušky z českého i anglického jazyka.
Tadeáš Smola, žák 4. ročníku

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium
na Střední odborné škole Březnice
AGROPODNIKÁNÍ | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | SOCIÁLNÍ ČINNOST
v
v
v
v

pátek 30. 11. 2018
sobotu 1. 12. 2018
pátek
18. 1. 2019
sobotu 19. 1. 2019

od
od
od
od

8.00 do 16.00 hod.
9.00 do 11.00 hod.
13.00 do 16.00 hod.
9.00 do 11.00 hod.

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny
otevřených dveří.
Pozn. V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po které následuje prohlídka školy.
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VÝSTAVA K 10 LETŮM
SKUPINY ROSENTHAL

V sobotu 8. září 2018 se naše baráčnická obec zúčastnila
přivítání prezidenta Masaryka v Březnici. Rychtář Jiří
Bimr ho přivítal, tetičky v krojích mu podaly staročeskou
poctu (chleba a sůl). A nakonec jsme mu zazpívali jeho
oblíbenou písničku Ach synku, synku.

Spolek Rosenthal zve širokou veřejnost na velkolepou
vernisáž výstavy pořádané k desetiletému výročí fungování našeho uskupení, která proběhne 3. 11. 2018 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.
Expozice si klade za cíl seznámit děti i jejich rodiče
s možnostmi aktivního využití volného času. Přeneste
se spolu s námi od televizních obrazovek a počítačů
do světa reálných her a zážitků. Prohlédněte si fotografie z nejrůznějších rosenthalských počinů, a už jde o divadlo, tábory pro děti, historické hry pro dospělé či
natáčení filmu. Potěžkejte rekvizity, oblečte si kostým
a propadněte kouzlu zážitků v přírodě. Vždy co je lepšího, než barvité vzpomínky a zážitky s kamarády a rodinou.
Výstava v Podbrdském muzeu potrvá od 4. 11. do
22. 12. 2018.
Rosenthal z.s.

PODBRDSKÝ TRH
v Rožmitále pod Třemšínem
se v sobotu 22. září 2018
OPĚT VYDAŘIL!
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdským muzeem
pořádala v sobotu 22. září Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Akce byla velice vydařená a tento rok proběhla
již po čtvrté. Zázemí pro stánkaře a hudbu se nacházelo
v areálu Podbrdského muzea a na rožmitálském náměstí. Další aktivity se odehrávaly ve Stodole a na hřišti
za Stodolou, kde si děti mohly tvořit v dílničkách, malovat a vyrábět s Rodinným centrem Pampeliška, vyřádit
se na skákacím hradu MAS Podbrdsko a zúčastnit se veselého, v barvách zahraného divadla Loutkohereckého
spolku Zalezlíci. Mraky se vypršely před akcí a byl opět
příjemný zářijový den. Zavítalo k nám mnoho návštěvníků, kteří mohli ochutnat několik druhů březnického
piva Herold, dobroty sladké i slané, zakoupit rukodělné
výrobky od 40 prodejců a řemeslníků. Nechyběla zelenina, burčák, ani překrásně barevné květiny. K poslechu
zahrála a k příjemné atmosféře přispěla kapela Břehule.
Děkujeme za pomoc s dětským programem Rodinnému
centru Pampeliška z Březnice. Zároveň děkujeme za pomoc s přípravou trhu Technickým službám města Rožmitál, za půjčení stánků obci Hvožany, Milín a městu
Rožmitál a za zapůjčení zemědělských strojů od místních
zemědělců a města Rožmitál.
Těšíme se na viděnou při dalším ročníku Podbrdského
farmářského a řemeslného trhu v roce 2019 v Březnici
a Rožmitále pod Třemšínem.
MAS Podbrdsko

BĚH
DO SVATOHORSKÝCH SCHODŮ
Dne 9. září 2018 se uskutečnil Běh hasičů do svatohorských schodů. SDH Počaply reprezentovala Hana
Koňasová ve smíšené
dvojici s Veronikou Beranovou z SDH Voltuš.
V letošním roce měly velice těžkou pozici, bylo
přihlášeno 19 družstev
žen. Děvčata si tra vyzkoušela ještě před závodem, ale i tak je čekal
náročný sportovní výkon, kdy si sáhla na dno
svých sil, jako každý druhý soutěžící. Dívky dokázaly ve své kategorii
zvítězit časem 5:27.49 s.
a tak obhájily loňské vítězství. Za reprezentaci
obce a sboru oběma členkám děkujeme.
Obec Počaply
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AVÍZO VÝZVY MAS PODBRDSKO z Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina PODBRDSKO plánuje vyhlásit Výzvu MAS k předkládání Žádostí o podporu v souladu s pravidly Programu
rozvoje venkova schválenými Ministerstvem zemědělství, v rámci operace 19.2.1., a v souladu se schválenou Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko. Termín vyhlášení Výzvy MAS: prosinec 2018.
Číslo
Fiche
1.
2.
3.
4.

Název Fiche
Podpora rozvoje stávajících podniků
a podnikatelských aktivit
Podpora šetrných forem zemědělského
využívání krajiny, služeb a obchodu
Rozvoj malých a středních podniků
ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
Péče o krajinu

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice
do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

Veškeré informace a pravidla k Výzvě MAS Podbrdsko jsou uvedeny na internetové stránce www.maspodbrdsko.cz - DOTACE
A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav!
Konzultace k Vašim projektovým záměrům poskytuje: Petra Benjáková (e-mail: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006)

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
IZS Praha
V neděli 30. 9. jsme uspořádali výlet na Pražské výstaviště, kde
proběhl den s IZS. Opět po dvou letech doplnily autobus děti
z SDH Zalužany, a i přes nepřízeň počasí si všichni užili odpoledne
plné ukázek složek IZS. Na místě byla vidět současná, ale i historická technika záchranářů, hasičů, policie, armády, své zastoupení
měli i ČČK, vodní záchranáři a další. Největší obdiv sklidil „Golem“ Pražské záchranné služby a hasičský letištní speciál „Panter“.

I. část hry Plamen
V sobotu 6. 10. 2018 jsme za velmi chladného rána dorazili na
stadion Taverny v Sedlčanech, abychom tam vstoupili již po
sedmé do okresního kola celorepublikové hry Plamen. Po dlouhé době jsme přivezli jak mladší tak starší děti. Obě družstva
byla složená z dětí, které se ještě hry Plamen neúčastnily. Jako
první vstoupily na start mladší děti a ve štafetě na 400 m
s překážkami CTIF předvedly dva krásné pokusy bez trestných
bodů a svým výkonem si zajistily deváté místo. Poté nastoupily
starší děti, a i ony neměly žádné trestné body a obsadily krásné desáté místo. Po krátké přestávce, ve které se přestavěly
dráhy na štafetu 4 x 60 m s překážkami nastoupily jako první
starší děti a opět si vedly velice dobře a obsadily sedmé místo,
mladší děti v této štafetě obsadily místo osmé. Obě družstva si
z Taveren odvážejí 17 bodů, což znamená velice krásné umístění
v první půlce okresních tabulek a vzhledem k tomu, že je to
první soutěž ze čtyř, je vše otevřené, a my se budeme těšit na další
soutěž Plamene, která nás čeká poslední sobotu v listopadu.

I. část celoroční činnosti dorostu
Tak jako začal Plamen tak začalo i zápolení dorostenců. Za SDH
Březnice nastoupili tři mladší dorostenky, jedna starší dorostenka a jeden starší dorostenec. Dorostenci zápolili ve dvojboji,
i tady se nám velice dařilo a cinkly hned tři drahé kovy. V mladších dorostenkách vyhrála Klára Kostková, druhé místo brala
Karolína Šebelová, Natálie Pacltová brala krásné čtvrté místo.
Ale jako v Plameni to ještě nic neznamená. Ještě je čekají tři
disciplíny a v závěru může být vše jinak. To samé platí i v kategorii starší dorost, kde se Tereza Hrušovská v těžké konkurenci
umístila na čtvrtém místě. Platí to i pro Matěje Koňase, který si
v prvním kole zaběhl v čase 17:09 svůj o setinu lepší osobáček,
ve druhém kole si ho ještě vylepšil na čas 16:67 a po prvním
kole vede tabulku staršího dorostu jednotlivců.

Přebor v běhu na 60 a 100 m s překážkami
V neděli 14. 10. se na hasičské sportovní ploše u Černého kříže
konaly závody v běhu na 60 a 100 m s překážkami. Závod na

60 m s překážkami se v Březnici konal již pošesté, zato stovky
měly v tuto neděli premiéru. Za nádherného počasí k nám přijelo 106 závodníků ze 14 sborů, mezi kterými byli i zástupci
Jihočeského kraje a Prahy. Domácí závodníci se nenechali zastrašit velkou konkurencí a postarali se o to, aby pár medailí
zůstalo doma. Klára Kostková za starší žáky bere bronzovou
příčku, Antonín Mrázek v kategorii muži trží také bronz
a v kategorii dorostenců nádherné první místo. Poděkování
za reprezentaci patří nejen jim, ale i všem co se za KMH SDH
Březnice postavili na startovní čáru.

Poděkování
KMH SDH Březnice děkuje Hotelu Equitana Martinice a městu
Březnice za sponzorské dary pro vítěze. Poděkování patří i partě,
která připravila občerstvení, rozhodčím, sčítací komisi a ozvučení bez jejichž pomoci by soutěž nemohla být organizována.

Equitana Cup
Již podruhé se stala součástí běžeckého poháru soutěž Equitana cup, což je soutěž pro starší kategorii a do této soutěže postupuje 8 nejlepších ze základního kola běhu na 60 m s překážkami. Za Březnici běžela v osmifinále Klára Kostková, kterou
těsně o pár setin vyřadila Aneta Šimečková z Kojetína. V této
soutěži jsou pouze dva vítězové, za chlapce vyhrál Petr Šejba
z Petrovic, druhý byl Pavel Štemberk z Nechvalic. Za dívky vyhrála Kateřina Kotrbáčková z Nalžovic, druhá byla Karolína
Vlachová z Rožmitálu pod Třemšínem.

Závěr Plamene 2018–2019
KMH SDH Březnice se přihlásilo o hostování závěru hry Plamen, který se bude konat 25. 5. 2019. Zda tuto závěrečnou část
dostaneme k hostování není jisté, ale bylo by to v rámci výročí
140 let SDH Březnice krásné. Takže nám držte palce a uspějeme, a hlavně přijte fandit, pokud to vyjde.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA BŘEZNICE
Taktické cvičení JSDHO s pěnou
V neděli 30. 9. 2018 proběhlo cvičení výjezdové jednotky SDH
Březnice v hašení pěnou. První teoretická část proběhla v hasičárně za pomoci nově koupeného notebooku, který nám bude
pomáhat jak ve školení a při soutěžích, tak i v interních záležitostech. Druhá praktická část se konala za Březnicí, zde jsme si
vyzkoušeli jak tvorbu pěny, tak jsme prověřili všechny pěnotvorné proudnice.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice
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TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.

FOTBALOVÉ OKÉNKO

Rozvoj sportovních
a pohybových aktivit dětí
a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitali-

„Činnost SK Březnice 1918, z.s.
finančně podporuje
město Březnice”
SK Březnice 1918, z. s. děkuje městu Březnice
za finanční podporu na činnost klubu
a provoz areálu stadionu. Díky podpoře může
klub zajiš ovat činnost mládežnických družstev
(přípravky, mladších žáků, starších žáků
a dorostu). Aktuálně má klub ve Fotbalové asociaci
České republiky zaregistrováno 85 členů
v mládežnických kategoriích,
tedy od 6 do 19 let. Jedním z hlavních cílů klubu
je rozvoj mládežnické kopané a výchova vlastních
odchovanců. Věříme, že se nám podaří přivést
ke sportu další děti a mládež.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

ty Březnice z.s. ve spolupráci s Tenisovou školou
Jiřího Veselého nabízí
mimořádný projekt pro
rok 2018/2019 „Rozvoj
sportovních a pohybových aktivit dětí a
mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata
ve věku 4 - 15 let a je zaměřen na sportovní míčové hry (tenis,
fotbal, florbal, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období:

25. 10. 2018 – 28. 3. 2019

Termín:

každý čtvrtek 14.30 - 15.30 (děti 4 – 8 let)
15.30 - 16.30 (děti 9 – 15 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky:
v průběhu měsíců listopadu a prosince
na tel. čísle 776 634 047, 777 161 922
nebo na e-mailu: info@tenisova-skola.cz
Poznámka:
každé dítě potřebuje pouze sportovní
oblečení a čistou obuv
Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality
Březnice z.s., Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu a města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice z.s.

SK Březnice 1918 - podzim 2018
DATUM DEN "A" mužstvo
18. 8.
SO pohár Třeb. (Nar.) - Bř 6:5
25. 8.
SO Bř - Trhové Dušniky 0:1
26. 8.
NE
1. 9.
SO
2. 9.
NE Spartak Pb B - Bř 2:3 na PK
8. 9.
SO Bř - Nová Ves p/Pl. 0:3
9. 9.
NE
12. 9.
ST
15. 9.
SO Rosovice - Bř 3:2
16. 9.
NE
19. 9.
ST
22. 9.
SO Bř - Luhy 4:0
23. 9.
NE
28. 9.
PA
29. 9.
SO Bř - Sedlčany C 2:3 na PK
30. 9.
NE
4. 10.
ČT
6. 10.
SO Dublovice - Bř 1:0
7. 10.
NE
13. 10.
SO
14. 10.
NE Bř - Bohutín 5:6 na PK
20. 10.
SO
21. 10.
NE Třebsko - Bř 5:6
27. 10.
SO 14.30 Bř - Pičín
28. 10.
NE
3. 11.
SO 14.00 Drahlín - Bř
4. 11.
NE
10. 11.
SO 14.00 Bř - Kosova Hora
11. 11.
NE
17. 11.
SO 13.30 Kovohutě Podlesí B - Bř
18. 11.
NE

dorost

st. žáci

ml. žáci

st. přípravka

Bř - Pičín 5:1
Bř - Petr./K.Hora 7:2
Rožmitál - Bř 10:0
Bř - Kovohutě 0:2
Bř - Pičín/Obec. 12:1

Milín - Bř 2:2

Bohutín - Bř 4:29
volno
volno
Bř - 1. FK Pb B 10:7

Bř - 1. FK Pb B 11:3
Bř - Drahlín 2:6
Bř - Milín 0:7

Dolní Hbity - Bř 3:5

Spartak Pb B - Bř 3:13
Bř - Spartak Pb B 2:3
Obecnice - Bř 9:11
Bř - Rožmitál 17:6

Bř - Jesenice 4:3

Bohutín - Bř 8:0
Bř - Obec./Pičín 0:12
Bř - Jince 1:3

Kov./Podlesí - Bř 2:5

Rožmitál - Bř 2:4
Bř - Bohutín 1:0
volný los
Bř - Bohutín 1:0

Drahlín - Bř 3:0
Petr./K. Hora - Bř 0:5
Pičín/Obecn. - Bř 0:14 Obecnice - Bř 12:0

Bř - Obecnice 7:5
Bř - Bohutín 24:5

Bř - Rožmitál 0:9
ČT 17.00 1.FK Pb - Bř
10.15 Jesenice - Bř

Kovohutě - Bř

10.15 Bř - Kov./Polesí

Milín - Bř
Bř - Bohutín

Milín - Bř 7:15

Bohutín - Bř 2:3
Pičín - Bř 0:9
Bř - Milín 7:0

Bř - Dol. Hbity 4:0

Bř - Milín 10:9

volno
volno
ČT 16.30 Bře - 1.FK Pb
10.30 Bř - Spartak Pb b

10.00 Spartak Pb b - Bř
10.30 Bř - Rožmitál

Jince - Bř
volný los

15.00 Rožmitál - Bř
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TENIS „O PÁTÉ“
I tak by se dala nazvat naše páteční setkávání…
Někdo chodí „na čaj o páté“, my jsme na jaře letošního
roku začali chodit v pátek večer „o páté“ na tenis. Tak
vznikl turnaj smíšených dvojic.
Pravidla byla jednoduchá. Kdo přišel, ten hrál.
Za účast si započetl každý 1 bod, takže nikdo nevyšel
bodově naprázdno. Za každé vítězství 2 body, prohra
– jakoby se nestala – žádná bodová ztráta.
První pátek 11. 5. 2018 se nás sešlo 7 dvojic a poslední pátek 12. 10. končilo v tabulce 16 dvojic.
V sobotu 13. 10. večer
jsme se sešli, abychom tento
turnaj s největší účastí uzavřeli. Bodově se stal absolutním vítězem Roman Šmatlák, další pořadí Zdeněk Muzika a Míra Suchopár. Za
ženy zvítězila Lenka Petráňová, dále Ivana Ševrová a
Květa Soldátová. V účasti se
umístila na 1. místě Květa Soldátová.
Účastníci tohoto průběžného turnaje mixů absolvovali
i vodácké soustředění na Vltavě, kterému předcházel
„vodácký bál“ (foto), kde všechny přítomné námořníkyvodáky hudebně doprovázela naše “tenisová kapela“.
Obě akce byly velmi zdařilé, stejně jako několik dalších.
Závěrem patří poděkování hlavnímu organizátorovi
a sponzorovi Jiřímu Krůtovi.

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

380 Kč
430 Kč
380 Kč
+ závaží
430 Kč
+ závaží
480 Kč

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
ANGLIČTINA PRO VÁS
- ještě během listopadu se můžete přihlásit na několik volných míst v kurzech angličtiny, konkrétně v kurzu mírně
pokročilých v RC Pampeliška Březnice, vždy ve středu
17.00-18.30, v kurzu pokročilých v Infocentru Rožmitál,
vždy v úterý 18.30 - 20.00, v kurzu začátečníků a mírně pokročilých v ZŠ Mirovice, vždy ve čtvrtek 14.15 - 15.45
a 15.50 - 17.20
- nový kurz pro falešné začátečníky, tedy pro ty, kteří chtějí
vše znovu, ale „do desíti“ již umí počítat, bude otevřen
v lednu 2019
- bližší informace o volných místech v jednotlivých kurzech
na www.ajbartakova.webnode.cz
Na studenty a studentky se těší Mgr. Jitka Bartáková
tel. 721 140 798, e-mail: jitka.bartakova@seznam.cz

Už nyní se všichni těšíme na II. ročník v příštím roce.
Ivana Ševrová

CENÍK INZERCE v BN
1 strana A4
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

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

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz
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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

11/2018
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JEZDÍM MÁLO,
PLATÍM MÁLO
Vyzkoušejte férové autopojištění,
s kterým šetří již 123 000 klientů.
Převeďte si k nám i své ostatní pojistky
a ušetřete dalších až 21%.

Úrazové pojistky s garancí
nejvyššího plnění.
Kancelář: Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno: Po + St 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út + Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá
9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Telefon:
E-mail:

+420 608 981 204
+420 777 988 898
allianzbreznice@seznam.cz

po dohodě kdykoliv

Ladislav Sládek, vedoucí týmu
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 317 721 287
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,
Praha, s. p., zkušebna Březnice
hledá

Specialistu pro chemické zkoušky
SŠ, VŠ chemického/technického zaměření
praxe v chemické laboratoři je výhodou

n a b í z í m e : zaměstnání u stabilní firmy
možnost profesního růstu
zaměstnanecké benefity
kontakt: vincikova@vvud.cz

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
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Svatomartinská husa
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KINO BŘEZNICE
4. 11. neděle v 18.00 hodin

ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Drama, Francie, 2017, české titulky
Ismael je filmový režisér, který sám
o sobě prohlašuje, že je vdovec. Oženil se
s dvacetiletou Carlottou, která však několik let na to záhadně beze stopy zmizela.
Režie: Arnaud Desplechin
Hrají: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric,
Alba Rohrwacher a další
Vstupné 55 Kč



114 minut



Přístupno od 15 let

7. 11. středa v 18.00 hodin

ABRAKADABRA
Komedie, Španělsko, 2017, české titulky
Hlavní hrdinka Carmen je matkou náctileté dcery a ženou v domácnosti. Její
manžel Carlos pracuje na stavbě, má rád
pivo a je zarytým fanouškem fotbalu. Pár
je pozván na svatbu, kde Carlos svým obhroublým chováním způsobí ostudu.
Režie: Pablo Berger
Hrají: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep Maria Pou, Quim
Gutiérrez a další
Vstupné 50 Kč



96 minut



Přístupno od 12 let

11. 11. neděle v 18.00 hodin

PSÍ OSTROV
Rodinný animovaný film, USA, Německo, 2017, české znění
Japonské souostroví, za dvacet let od
dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů, hrozí, že přeskočí
z psích nositelů na člověka. Starosta rozhodne o vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů na nedaleký ostrov
sloužící zatím jako skládka odpadků.
Režie: Wes Anderson
Vstupné 40 Kč  101 minut
vhodné pro děti od 10 let



Přístupno,

14. 11. Klubová středa v 18 hod.

KULTURA

LISTOPAD 2018
tašou, začíná léto plné hudby, přátelství
a zakázané lásky.
Režie: Kirill Serebrennikov
Hrají: Yoo Tae, Irina Staršenbaum, Roman Bilyk, Filipp Avdějev, Alexandr Gorčilin, Nikita Jefremov, Julija Aug a další
Vstupné 55 Kč



126 minut



Přístupno od 12 let

21. 11. středa v 18.00 hodin

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Drama, thriller, Dánsko, 2018, české
titulky
Asger Holm, bývalý policista, kterému
byla přidělena služba na tísňové lince,
odpoví na volání od unesené ženy. Když je
hovor náhle přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pátrat.
Režie: Gustav Möller
Hrají: Jakob Cedergren, Omar Shargawi,
Jacob Ulrik Lohmann, Jeanette Lindbak
Birk, Simon Bennebjerg, Laura Bro a další
Vstupné 50 Kč



85 minut



Přístupno od 12 let

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

LISTOPAD 2018
KONCERTY:
sobota 3. 11., hudební sál od 19.00 hod.
koncert Březnických hudebních večerů

Jitka Čechová – klavír,
Jan Páleníček – violoncello
vstupné 120 Kč, 90 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA:
poslední možnost zhlédnout výstavu

František Josef I.
v neděli 4. 11. od 15.00 hod.
komentovaná prohlídka s autorem
výstavy Jiřím Krůtou
NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
sobota 8. 12., hudební sál od 19.00 hod.
adventní koncert Březnických hudebních
večerů

28. 11. středa v 18.00 hodin

Musica quinta essentia

MALÁ ČARODĚJNICE

řídí Ivan Kadlec
vstupné 120 Kč, 90 Kč

Rodinná pohádka, komedie, Německo,
2018, české znění
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice
se chce podívat na slavný sabat, který se
každoročně koná na vzdálené hoře. Její
společník, starý moudrý havran Abraxas,
jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá.
Režie: Mike Schaerer
Hrají: Karoline Herfurth, Suzanne von
Borsody, Eveline Hall, Michael Gempart,
Peter Rauch, Carolin Spieß, Therese
Affolter a další
Vstupné 40 Kč



103 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
7. 11. středa v 9.00 hodin
KRTEK A KALHOTKY
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KULTURNÍ AKCE:
sobota 15. 12. od 10.00 do 15.00 hod.

ADVENT NA ZÁMKU
BŘEZNICE
zámek oživlý předvánoční atmosférou,
koledami, vánočními zvyky a jedinečnou možností zhlédnout zámecký
palffyovský betlém v rámci prohlídek
zámku
vstupné na oživené prohlídky 140 a 100 Kč,
rodinné 360 Kč, děti do 6 let zdarma,
prodejní tržiště, občerstvení na nádvoří,
další kulturní vystoupení na nádvoří
zámku

DRSNÁ NĚŽNÁ KEŇA

Vstupné 10 Kč

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

Dokumentární film, Česko, 2016, české znění
Film zachycuje nejen keňskou přírodu,
ale i život zdejších obyvatel.
Režie: Pavel Justich
Komentář: Petr Jančařík

P ř i p r a v u j e m e : Důvěrný nepřítel
Když draka bolí hlava a další

tel. 318 682 179
www.zamek-breznice.cz

Vstupné 50 Kč



80 minut



Přístupno

18. 11. neděle v 18.00 hodin

LÉTO
Drama, hudební, životopisný film, Rusko,
Francie, 2018, české titulky
Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální hudební scénou hýbají místní
následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa,
Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim
i mladý Viktor. Když se setká se svým
idolem Mikem a jeho krásnou ženou Na-

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Taneční kurz  KD – 14.00 hodin
Taneční kurz - prodloužená  KD – 14.00 hodin
Dámský pletařský kroužek  KD – 16.00 hodin
Taneční kurz  KD – 14.00 hodin
Kačeři  KD – 20.00 hodin
Pohádka O princezně, Luciášovi a makových buchtách
 KD – 17.00 hodin
24. 11. Věneček – závěrečný ples tanečního kurzu  KD – 19.00 hodin
25. 11. Soutěž v kondiční kulturistice  KD – 14.00 hodin
30. 11. Divadelní představení BRDS  KD – 19.30 hodin
3.
10.
16.
17.
17.
22.

11.
11.
11.
11.
11.
11.

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vychází 11x ročně  vydává MĚSTO BŘEZNICE, Náměstí 11, 262 72 Březnice,
IČO 00242004  připravuje Městská knihovna Březnice - redakce BN, Náměstí 16, 262 72 Březnice, e-mail: infobreznice@volny.cz
 č. 12/2018 vyjde 30. 11. 2018 – uzávěrka čísla je 19. 11. 2018 (ve 12 hod.)  ročník XVI.  distribuce do březnických domácností
zdarma, Březnické noviny jsou k zakoupení v Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
 redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout  vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou  redakce neodpovídá
za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  tisk: PBtisk a. s., Příbram

