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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
a se nám to líbí nebo ne, s létem jsme se již definitivně rozloučili a je před námi pro někoho vlezlý,
sychravý, a pro jiného nádherný podzim s kouzelnou
paletou barev přírody. První školní den většinu z vás
uvedl zpět do každodenního rytmu života. Tak jako
každoročně, i letos se na tento den plni očekávání
nejvíce těšili naši prvňáčci, a tak všem školákům přeji, a se jim v naší škole líbí a a se do školy těší
po celý rok. I letošního 2. září jsem byl na pozvání
pana ředitele opět přítomen této slavnostní události.
Při takovéto příležitosti si každý z nás rád zavzpomíná...
Mám před sebou osobní pozvánku na sraz spolužáků po 45 letech – adresa se nemýlí.
Město Březnice v průběhu posledních dvou měsíců
přesunulo, v rámci zlepšení přístupu, veškeré odbory
do přízemních kanceláří. Ve stávající budově radnice
naleznete Odbor správy majetku a sociální referentku. V přízemí budovy bývalého finančního úřadu pod
názvem „Nová radnice“ je vám k dispozici Odbor
vnitřních věcí, Finanční odbor a Stavební úřad Březnice. Úřední hodiny a kontakty zůstaly beze změny.
V tomto měsíci, konkrétně 25. a 26. října, budeme
mít možnost svými hlasy spolurozhodnout o budoucím
složení PS PČR. Občané, kteří jsou evidovaní ve třetím volebním obvodu, letos poprvé odvolí v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé jezuitské koleje.

Po delší době, kdy město nemohlo vyhovět podaným
žádostem o stavební parcely, mám pro budoucí zájemce příznivou zprávu. Město Březnice nabízí v lokalitě
U Blatenky k prodeji celkem 14 stavebních pozemků
za cenu 450,- Kč/m2. Velikost jednotlivých parcel se
pohybuje kolem 1400 m2. Bližší informace na MěÚ,
úřední desce či na stránkách města. Zastupitelé na
svém posledním jednání schválili i zadání zpracování
pasportu veřejného osvětlení.
V části Sadové ulice jsme na vlastní náklady dokončili nový chodník, ukončena je i oprava budovy č. p. 2,
kde sídlí Základní umělecká škola. Započali jsme
i s opravou budovy č. p. 6, kde v souladu se stanoviskem památkářů vyměníme okna i dveře z čela budovy
a postupně opravíme fasádu, včetně vstupních vrat.
V tomto měsíci bychom měli rozšířit stávající autopark
technických služeb o nový čistící vůz v ceně kolem
dvou milionů korun. Jelikož se nám podařilo na tento
stroj získat dotační prostředky, vlastní podíl města se
bude pohybovat pouze ve výši kolem deseti procent.
Za účasti představitelů Nadačního fondu pro Březnici a pana ředitele ZŠ jsme společně slavnostně zahájili provoz nově vybudovaného dětského hřiště
v areálu školní zahrady. Jménem města bych chtěl
tímto poděkovat Nadačnímu fondu pro Březnici za
stotisícový příspěvek na pořízení uvedeného zařízení.
Hezký podzim a pokud možno ještě trošku babího
léta přeje
Jiří Štěrba

Oslavy 75. výročí založení Sdružené obce baráčníků Bozeň

Foto F. Slaník
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta města Březnice
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční

v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

357,
374,
430,
472,
491,
553,
677,
718,
732,

358,
375,
433,
480,
492,
554,
678,
719,
733,

359, 360, 361, 362, 363,
376, 377, 378, 398, 411,
436,437,438,439,452,458,
481, 482, 483, 484, 485,
493, 494, 495, 496, 497,
558, 559, 560, 562, 563,
679, 680, 681, 682, 683,
720, 721, 722, 723, 724,
734, 735, 736, 737, 739,

364,
412,
460,
486,
498,
564,
684,
725,
740,

Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Kulturním domě Březnice, Dolní valy čp. 63, 262 72 Březnice (levé přísálí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy 63, 262 72 Březnice (pravé přísálí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Konventu, V Koleji čp. 1,
(bývalá jezuitská kolej – vchod vlevo od kostela)
262 72 Březnice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole Březnice, Rožmitálská čp. 419, 262 72 Březnice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – viz Seznam volebních okrsků
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb
hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
V Březnici dne 30. 9. 2013
Jiří Štěrba
starosta města Březnice

Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,197, 198,199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
550, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704, 705,
706, 707, 710,711, 831, Martinice

Okrsek č. 3 – Konvent, V Koleji čp. 1 Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32,
33, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 132,143, 263, 264, 266, 267, 268,
269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434, 457, 464, 467,
477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662,
663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
747

Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice

Seznam volebních okrsků
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
023, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 284, 285, 286, 287,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315, 316, 317, 318,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,

353, 354, 355, 356,
370, 371, 372, 373,
416, 417, 418, 427,
461, 462, 466, 468,
487, 488, 489, 490,
499, 500, 551, 552,
565, 646, 647, 648,
685, 686, 716, 717,
726, 728, 730, 731,
741, 743, 748
Bor, Dobrá Voda

288,
300,
319,
332,
352,

Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549, 561, 604, 800, 801
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

129,
339,
407,
455,
507,
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Nová vyhláška o ochraně dřevin
rostoucích mimo les a povolování
jejich kácení
Dne 15. července 2013 nabyla platnosti novela vyhlášky
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, týkající se o ochrany dřevin a povolování jejich kácení. Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem
189/2013.
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UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za provoz systému shromaž ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále komunální odpad), aby
všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.

Vyhláška s sebou přinesla jistá zjednodušení, ale i zpřísnění
v kácení dřevin rostoucích mimo les. Vlastník zahrady, který
bude chtít na své zahradě pokácet strom, nebude muset již
žádat ve správním řízení o povolení, jak tomu bylo doposud,
při splnění daných podmínek. Podmínkou však je, že dřeviny
zamýšlené ke kácení nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí (viz § 3) a nejsou památnými stromy.
Zahrada v této vyhlášce je definována jako „pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti“ (viz § 1).
Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Pozemky
v zahrádkářských osadách nebo zahrady oplocené pouze živým
plotem, výše jmenované znaky definující zahradu v této vyhlášce nesplňují. Ke zpřísnění došlo především u ochrany stromořadí a souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících
40 m2. Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí
stromořadí, je nutné, aby orgán ochrany přírody vydal povolení
a to bez ohledu na obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí.
Ochraně nově podléhají také zapojené porosty dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, jež tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině či v sídlech (viz § 3).

Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. To znamená, že poplatky na tento rok jsou již po splatnosti!

Více informací o kácení dřevin rostoucích mimo les získáte na
Městském úřadě Březnice, stavebním odboru, tel. 318 403 172,
e-mail: stavebni@breznice.cz.

Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Ing. Radmila Novotná, stavební úřad

Významné životní výročí oslavili
75 let – Vlasta Forejtová, Březnice 441

Sňatek v Březnici uzavřeli
6. 9. 2013 zámek Březnice
Jan Kotner, Modřovice
Lucie Vyskočilová, Příbram
7. 9. 2013 zámek Březnice
Kamil Bukovský, Praha
Lenka Bardoňová, Příbram

Diamantová svatba
Dne 10. 10. 2013 oslaví
Jaroslav a Marta Zajíčkovi z Březnice
60 let společného manželského života
– diamantovou svatbu.
K tomuto významnému jubileu přejeme jménem
Města Březnice stálé zdraví, životní optimismus
a rodinnou pohodu.
Navíc připojujeme i přání panu Jaroslavu Zajíčkovi,
který v letošním roce - 29. 6. - oslavil i významné
životní výročí - 80 let.
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Města
Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého Finančního úřadu Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 17.00 hod.
pátek
10.00 – 12.00 hod.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru
Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny,
aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro úplnost uvádíme citaci z Obecně závazné vyhlášky
Města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2012:
ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 33

Finanční odbor
Městského úřadu Březnice

PARKOVACÍ PRŮKAZY
NA NÁMĚSTÍ
Připomínáme, že 31. 8. 2013 vypršela prodloužená
platnost parkovacích průkazů na Náměstí pro rok 20122013 (zelená barva). Nové parkovací průkazy s platností od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 si můžete zakoupit na
pokladně Města Březnice, budova bývalého Finančního
úřadu (Blatenská ulice č. p. 53). Ceny zůstaly stejné
jako v předchozím období – od 200 do 500 Kč za 1 vozidlo. Také si můžete zakoupit parkovací průkaz na období 2 měsíce od data vystavení za cenu 100 Kč.
Finanční odbor
Městského úřadu Březnice
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ZÁMĚR P R O D E J E

STAVEBNÍCH PARCEL
v lokalitě „U Blatenky"
Město Březnice n a b í z í k p r o d e j i
14 stavebních parcel v k.ú. a obci Březnice
v lokalitě „U Blatenky“
za cenu 450,- Kč za 1 m2.
Výměra stavebních parcel:
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

Pozemek
960/12 – 1412 m2
p.č.
960/14 – 1393 m2
p.č.
1057/3 – 1402 m2
p.č.
1057/5 – 1398 m2
p.č.
1057/7 – 1381 m2
p.č.
1055/47 – 1400 m2
p.č.
1055/49 – 1392 m2
p.č.

960/13 – 1396 m2
960/15 – 1395 m2
1057/4 – 1393 m2
1057/6 – 1395 m2
1055/46 – 1387 m2
1055/48 – 1401 m2
1055/50 – 1345 m2
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Vážení rodiče!
Na začátek listopadu 2013 připravujeme
VÍTÁNÍ DĚTÍ.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013) zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 14. 10. 2013.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program a
drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme
a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz

Žádost o koupi pozemku je nutno podat písemně
a odeslat na adresu Městský úřad Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice,
nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Březnice,
Blatenská 53, 262 72 Březnice.

Přihláška k vítání občánků Březnice
PODZIM 2013

OZNÁMENÍ
o rozmístění kontejnerů na bioodpad
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice
a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů
na bioodpad dle níže uvedeného harmonogramu.
Sobota

Neděle

Sobota

Neděle

26. 10. 2013

27. 10. 2013

2. 11. 2013

3. 11. 2013

L. Kuby
Počápská
Jana Švermy
Za Lokšany
Sadová
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Martinice
Pod Stráží
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finančního úřadu
Drahenická
9. května

Prosíme, aby do kontejnerů byl ukládán pouze
bioodpad. Děkujeme.
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hodin.
Petr Bartuněk
Vedoucí oddělení technických služeb

Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................

Poděkování
Děkujeme městu, zvláště pak panu Ing. Procházkovi
a pracovníkům oddělení technických služeb za úpravu
naší “soudky” z ulice Jana Švermy na Dolní Valy.
Je to po létech zase příjemná zkratka pro obyvatele naší
a okolních ulic do města a hlavně pak do zdravotních
zařízení, na autobus a vlakové nádraží. Děkujeme.
Vlasta Forejtová
obyvatelka ulice Jana Švermy

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SPCCH

SPCCH V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 2. října 2013 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.

Schůze výboru je 2. října 2013, podzimní
členská schůze je v úterý dne 8. října 2013.
Po z v á n k y o b d r ž í t e .

Plavenky budou od října, lze je objednat u paní Ježkové.
Informace pro nové členy: přihláška
zápisné
legitimace
Celkem

50,10,10,70,-

Kč
Kč
Kč
Kč za rok

Pokud se v příslušném roce koná sjezd SPCCH, tak se platí i za
sjezdovou známku 15,- Kč. Roční příspěvek je pak 85,- Kč.

P Ř I P R AV U J E M E
5. října 2013 (sobota) odjíždíme na Cibulový jarmark do
Hořovic. Autobus od KOVA vyjíždí v 8.30, v 8.35 z autobusového nádraží a v 8.45 z Tochovic. Cena je 70,- Kč pro členy, pro
nečleny 100,- Kč. Předpokládaný návrat je v 16.00 hodin.
9. října 2013 (středa) je naše účast na generální zkoušce
v divadle Ant. Dvořáka v Příbrami na představení divadelní klasické hry, dramatu, GAZDINA ROBA (Gabriela
Preissová), v obsazení příbramskými herci, v režii Adama
Doležala. Cena pro členy, včetně lístku, je 80,- Kč, nečlen za
110,- Kč. Odjezd autobusu v 9.15 KOVO, 9.20 autobusové nádraží, 9.30 Tochovice.

Jdeme do kina
16. října 2013 (středa) je připraveno promítání českého
filmu Román pro muže. Hrají Miroslav Donutil, Miroslav
Vladyka, Vanda Hybnerová...
Navazujeme na promítání v pravidelných časech od 13.30 hodin vždy každou třetí středu v měsíci. Vstup je 30,- Kč.

Zájezd
18. října 2013 (pátek) se uskuteční zájezd na Památník
Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. V 19.00 hodin
zde začíná v rámci hudebního cyklu koncert houslisty Václava Hudečka.
Odjezd z Březnice v 18.00 hodin, cena za dopravu je 50,- Kč
člen, nečlen 80,- Kč.

Další nabídka: V letošním roce Vás ještě zveme na Předvánoční trhy do Jilemnice v termínu od 12. – 16. 12. 2013.
V ceně 2.900,- Kč je doprava, ubytování ve 2 lůž. pokojích, plná
penze.

Nabídka na pobyt do Řecka – Leptokaria na rok
2014, letecky na 15 a 21 dní:
Od 8. 6. – 22. 6. 2014... cena 12.900,- Kč, třetí osoba 9.890,Kč, dítě 2 – 12 let 7.700,- Kč.
Od 8. 6. – 29. 6. 2014... prodloužení o 1 týden pouze za příplatek 2.880,- Kč na osobu.
Od 15. 6. – 29. 6. 2014 ... cena 13.900,- Kč, třetí osoba
10.980,- Kč, dítě 2 – 12 let 7.700,- Kč.
Ubytování ASTERIOS a ANASTAZIE.

Rekondiční pobyty 2014
OV STP
11. – 18. 5. 2014 – Sezimovo Ústí, hotel MAS. Cena s plnou penzí při zaplacení do konce října 2013 je 6.000,- Kč,
ostatní 6.000,- Kč s polopenzí, obědy lze dokoupit na místě.
2. – 11. 8. 2014 – Soběšice na Šumavě, hotel pod Hořicí. Cena 5.100,- Kč.
OV SPCCH
2. – 9. 8. 2014 – Vrbno pod Pradědem
6. – 13. 9. 2014 – Chlum u Třeboně
Rok 2013/2014 Silvestr Klatovy
Rok 2014/2015 Silvestr Klatovy
Bojnice se připravuje, není ještě stanoven termín pobytu.
Důležité upozornění, vydané Červeným křížem
a záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod
má většina zraněných u sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly
neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal
do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je potřeba kontaktovat v nouzovém případě, pod jednotnou zkratkou.
Mezinárodně uznávaná zkratka je:
ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude
v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2,
ICE3 atd.
Za výbor SPCCH připravila
Jana Štefanová

Připomínka výboru ZO SPCCH:
Při objednávání akcí bu te velice důslední, objednávky jsou
časově dopředu, bývá dostatek náhradníků, a proto je dobré si
účast pamatovat, popřípadě svoji neúčast včas nahlaste paní
Feitové, aby měli šanci další zájemci. Děkujeme.
Informace a přihlášky osobně u paní Feitové v lékárně
v Březnici nebo na tel. č. 318 682 050 a č. 721 603 455.

Okresní organizace pořádá na Centru neziskovek v Příbrami dne 8. 10. 2013 od 8.30 hodin DEN ZDRAVÍ s nabídkou
bylinných čajů a kosmetiky, kompenzačních pomůcek firmy
DMA a další včetně měření TK a odběry na kontrolu cholesterolu a cukru v krvi.
Informace k půjčování pomůcek z okresní organizace
STP v ČR na tel. 724 388 470.

Příspěvky do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem na adresu
infobreznice@volny.cz,
nebo přinést na CD nebo flash disku.
Texty pište v programu Word

písmo Courier New,
velikost 12, řádkování 1.

Sídlo redakce v prostorách
Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Tři nehody
Dne 18. srpna v nočních hodinách se stala v katastru obce Svojšice nehoda. 60letý řidič nákladního automobilu se bočně střetl
s protijedoucím traktorem. Došlo k poškození zpětného zrcátka v hodnotě tří tisíc korun.
56 tisíc korun je výše škody, která vznikla při nehodě dne 30. srpna odpoledne v obci Tochovice. 60letý řidič se zřejmě pĺně nevěnoval řízení a přejel vlevo mimo vozovku, kde narazil do kamenného sloupku u vjezdových vrat. Karambol se obešel bez zranění.
Dne 15. září, kolem čtvrté hodiny ranní, havaroval mezi obcemi Hudčice a Březnice 19letý mladík. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem komunikace. Po projetí zatáčky dostal s autem smyk a vyjel vlevo do
příkopu, kde nakonec skončil ve stromu. Spolujedoucí sedící na
předním sedadle utrpěl lehké zranění. Motorista měl pozitivní
dechovou zkoušku na požití alkoholu, přístroj u něj vykázala
hodnotu 1,24 promile. Hmotná škoda na automobilu byla stanovena na 15 tisíc korun.

Potřebovali vystřízlivět
Na záchytce skončil dne 23. srpna 42letý muž z Březnicka.
V místě svého bydliště vyhrožoval újmou na zdraví manželce
a také dalším členům rodiny. Po příjezdu policisté u něj zjistili,
že má v dechu 2,44 promile alkoholu a svého jednání nechce
nechat. Proto byl dotyčný převezen k vystřízlivění na „záchytku“ a bude se zpovídat z přestupku proti občanskému soužití.
Dne 12. září přenocoval na protialkoholní záchytné stanici
i 19letý mladík z Březnicka. Ve večerních hodinách si chtěl, značně opilý, vyřizovat „nevyřízené“ účty s jednou rodinou. Přivolaná
hlídka policistů spolu se strážníky okamžitě vyjela na místo. Muž
měl v dechu 2,14 promile alkoholu a byl velmi agresivní, neustále
vyhrožoval ublížením na zdraví. Ani po příjezdu policistů nechtěl
svého jednání zanechat, a tak musel být spoután a následně přepraven na záchytku. Svým jednáním spáchal přestupek proti občanskému soužití, za což mu hrozí pokuta ve výši tří tisíc korun.
Navíc si bude muset uhradit svůj nedobrovolný nocleh.

konce bez vědomí majitele za tři tisíce korun prodal. Dne 4. září
sdělili policisté tomuto muži podezření z přečinu zpronevěra
a maření výkonu úředního rozhodnutí. Řídil také totiž vozidlo
přes uložený zákaz řízení, který je vydaný až do jara příštího roku.
Dotyčný dosáhl 12 bodů a řidičské oprávnění mu bylo odebráno.

Ztracený houbař
V pátek dne 13. září, kolem sedmé hodiny večerní, jsme přijali
na tísňovou linku 158 oznámení, že syn pohřešuje svého 89letého otce. Ten odešel po obědě na houby někam do lesů na
Rožmitálsku. Na místo vyjelo několik policejních hlídek, do
pátrání se zapojili i dobrovolní hasiči a dokonce již vzlétal vrtulník. Pohřešovaného nakonec našla vnučka asi hodinu a půl
po oznámení, když šel po silnici domů s košíkem plným hub.
Jak uvedl, v lesním prostoru se ztratil a vyšel na komunikaci
několik kilometrů od domova.
Každoročně se ztratí mnoho osob při výletech a houbaření.
Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky. Jedná se totiž o rozsáhlé plochy k propátrání, často v nepřehledném terénu.
Jak se chránit před „ztracením“? Je možné používat např. lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se vejdou do
kapsy. Za několik tisíc korun tak mohou osoby zajistit svůj klid,
i klid svým příbuzným. Většinou má lokátor SOS tlačítko, které může člověk v nouzi použít. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází a lze dohledat i historii pohybu.
Pokud se osoba ztratí a má mobilní telefon, a neváhá a ozve se
co nejdříve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i jeho příbuzní.
Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat.
V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat
se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě po nějaké době
narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho dovede na hlavní komunikaci, kde se pak může orientovat podle směrových
tabulí.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

Kdosi vzal mě z kostela

Nový vstup do areálu policie v Příbrami

Z kostela v obci Pročevily kdosi odcizil deset metů měděného
hromosvodu a pokoušel se také zcizit i měděný parapet z věže
zvonice. Ke krádeži došlo z 26. na 27. srpna. Vzniklá škoda činí
16 tisíc korun.

Od 1. října se do areálu Policie ČR v Žežické ulici v Příbrami
bude vcházet jiným vstupem. Je jen o pár metrů níž než původní branka. Důvodem je otevření zcela nové recepce, která
přivítá veřejnost v příjemnějším prostředí než doposud. Hlavním cílem je zvýšení komfortu pro občany. Přístup je bezbariérový a nechybí ani dětský koutek, kde se budou moci zabavit
malé ratolesti čekající zde s rodiči.
V recepci bude v běžné pracovní době vyškolený civilní zaměstnanec, který tu bude nápomocen občanům, kteří přijdou s žádostí o pomoc či radu. Velké množství lidí se totiž na policii
obrací i s problémy a dotazy, které přímo nespadají do její kompetence. Proto zde bude personál, který bude umět tazateli
poradit a vyjít mu maximálně vstříc. Ve večerních hodinách
budou veřejnost v prostorách recepce přijímat službu konající
policisté z Obvodního oddělení Příbram.
Občan bude nejdříve přijat na recepci, v tzv. otevřeném prostoru a po předběžném posouzení věci bude kontaktován příslušný policejní orgán, který bude daný případ řešit. Bezprostředně u recepce se nacházejí i jednací místnosti Obvodního oddělení Příbram, kde bude zajištěn nepřetržitý provoz a policisté
zde budou přijímat oznámení.
Úpravou objektu došlo také ke zlepšení pracovních podmínek
pro policisty. Nové vybavení a modernější prostory umožní
strážcům zákona poskytovat služby na profesionální úrovni
odpovídající 21. století.
Policie České republiky nyní přijímá do svých řad nové kolegy.
Snad snaha o profesionalizaci, obnova služeben, vozového parku apod. přispěje k tomu, aby se zvýšil počet zájemců, kteří
chtějí „pomáhat a chránit“.
por. Monika Schindlová

Internetové podvody
25letý muž z Březnicka se stal terčem podvodu. Dne 19. srpna
zakoupil mobilní telefon přes internetový portál bazos.cz. Zaplatil na zboží sedm tisíc korun, do současné doby mu však
nebylo dodáno.
Dne 8. září přišel na policejní služebnu v Březnici nahlásit oznamovatel, že byl podveden. Kdosi neznámý z něj podvodně vylákal heslo k mobilním platbám, poté během pěti minut uskutečnil pět
plateb za celkem sedm tisíc korun. Poškozený nejdříve někomu,
kdo se vydával na facebooku za jeho kamaráda, zaslal svoje telefonní číslo a poté i přístupový kód. Podvodník si vymyslel historku s
špatně fungujícím telefonem, a že si potřebuje zkontrolovat, jestli
to půjde přes mobil poškozeného. Na internetu platí nikomu nezasílat své osobní údaje a už vůbec ne hesla či přístupové kódy.

Řidiči pod vlivem
Březničtí policisté dne 13. září kontrolovali v nočních hodinách
vozidlo Ford Transit. U 22letého muže zjistili, že je neřidič,
nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Navíc jevil známky ovlivnění návykovou látkou, ale test na drogy odmítl. Nyní dotyčnému hrozí ve správním řízení 25 až 50 tisíc korun pokuty.

Půjčil si auto, ale nechtěl ho vrátit
27letý muž z Březnicka si zapůjčil v květnu vozidlo značky Škoda
Felicia, ale i přes opakované výzvy jej nechtěl vrátit. Poté ho do-
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HISTORIE / Z MĚSTA

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Říjen
1. 10. 1928 poprvé sněžilo a byla citelná zima - účast při výročním trhu slabá (před 85 lety)
1. 10. 1899 pořádal „Kroužek mládenců březnických“ věneček, vstup 40 krejcarů (před 114 lety)
4. 10. 1667 koupila březnická kolej T. J. (Tovaryšstva Ježíšova) od města Příbramě za 1 800 zlatých ves Bohutín s 8 osedlými (před 346 lety)
7. 10. 1927 se městské zastupitelstvo usneslo prodat spáleniště čp. 125 na Ohradě i se stodolou Tělovýchovné jednotě Sokol
(před 86 lety)
11. 10. 1970 pořádalo Městské kulturní středisko spolu s Lidovou školou umění houslový koncert Václava
Hudečka, 1. koncert KPH, předprodej vstupenek v novinovém stánku u paní Krajmerové
(před 43 lety)
12. 10. 1773 krajský hejtman s blatenským děkanem ohlásili
v Březnici zrušení jezuitské koleje
(před 240 lety)

13. 10. 1773 žádali březničtí vládu o ponechání gymnázia
ve městě - žádosti nebylo vyhověno a gymnázium přeloženo do Klatov, potom do Strakonic
a v roce 1788 do Písku (před 240 lety)
14. 10. 1873 byl ustanoven na měšanskou školu do Březnice
Jan Kout, který se stal později jejím ředitelem.
Působil zde 49 let, byl všestranně činným ve veřejném a spolkovém životě města. Jeho archeologické záliby pomohly osvětlit pravěk našeho
města. (před 140 lety)
17. 10. 1927 provedena kolaudace domků na Spořilově (před
86 lety)
25. 10. 1849 usnesení měšanského výboru, aby se v kasárnách v bývalé jezuitské koleji ihned upravily
místnosti pro nově ustanovený podkrajský úřad
(před 164 lety)
27. 10. 1975 vysílání březnických zpráv v rozhlase po drátě
v 18 hodin (před 38 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů

Alena Heverová

ZRUŠENÍ BŘEZNICKÉ JEZUITSKÉ KOLEJE PŘED 240 LETY
Papež Kliment XIV. (1769 - 1774) svým breve Dominus
ac Redemptor noster z 21. července 1773 zrušil jezuitský
řád.
12. října 1773 krajský hejtman s blatenským děkanem
ohlásili v Březnici zrušení jezuitské koleje.
13. října 1773 žádali březničtí vládu o ponechání gymnázia ve městě, ale žádosti nebylo vyhověno a gymnázium přeloženo do Klatov, potom do Strakonic a v roce
1788 do Písku.
Budova koleje byla využívána jako kasárna, za první
republiky byly v rozsáhlé budově umístěny úřadovny c.
k. okresního soudu a c. k. berního úřadu, městské muzeum, škola. Od šedesátých let 20. století zde bylo dřevařské učiliště a po roce 1989 různé průmyslové podniky. Ve východním křídle je od roku 2013 nová expozice
Galerie Ludvíka Kuby. Kolej se postupně stává centrem
kultury, společenského setkávání a osvěty pro široké
okolí.
Jezuitskou zahradu po zrušení řádu koupil roku 1789
březnický purkmistr Josef Černoch a od něho roku 1790
Ignác Blahna. Roku 1819 přešla dědictvím na rodinu
Šolů, která od roku 1826 odprodávala parcely na jejím
obvodu a postupně tu vznikala řada domků, které dnes
tvoří čtvr V Koleji a Sadovou ulici. Budova čp. 79 byla
postavena za jezuitů 1640 - 1650, čp. 80 po roce 1640 a
v 70. letech 20. století zde byl ještě k vidění průlezný
velký komín tzv. „valach“. Podle tradice se v tomto
domě pekly hostie pro potřeby jezuitů. Dům čp. 81 byl
přistavěn v druhé polovině 19. století k čp. 80, ale již neexistuje. A kdo by tušil při pohledu na osamoceně stojící
domek čp. 82, že je to bývalý letohrádek, který uprostřed své velké klášterní zahrady, postavili jezuité a dokonce zde měli kapli. Svou ušlechtilou podobou si zachoval ještě dlouho po zrušení řádu, kdy zahrada několikrát změnila svého majitele. V druhé polovině 19. století
koupil dům Ferdinand Skřivánek, který tohoto stavení
využil prakticky a zřídil zde hostinec. Byl to hostinec
velmi vyhledávaný a někdejší hosté ještě dlouho po jeho

zrušení, k němuž došlo v letech před první světovou válkou, vzpomínali na milé besedy, prožité v jeho prostředí.
Jedním z posledních pamětníků slávy hostince byl ředitel Jan Kout, který rád vyprávěl o starých časech, kdy
jako mladý učitel se svými druhy sem chodíval za „otcem
mladých“ MUDr. Hanušem Jurenkou. Zvláště prý v létě,
kdy se sedělo u stolů rozestavěných pod stromy prostorné zahrady, scházelo se tu mnoho hostů, milovníků dobrého jídla i pití i družné zábavy. Hostinský Skřivánek
rozuměl pivu, jeho žena kuchyni a oba obchodu, a tak
na jaře zde bylo možno dostat první jarní pochoutky
jako salátek, ředkvičky - to dala zahrada, ale i kuřátka
a někdy též pečené selátko. V zahradě při zdi stál kuželník, který byl vždy obklopen příznivci této hry.
V zimě nebo v čas nepohody, sedávali denní hosté
v útulném pokojíčku hostince, který se podobal kapli
a připomínal jezuity.
Čerpáno M. Volf, Z historie březnické jezuitské koleje Vlastivědný sborník Podbrdska, Stavebně historický průzkum 1973, BKP
Alena Heverová

POZVÁNKA
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků
a přátel Březnice,
srdečně zve březnické občany na

slavnostní odhalení pamětní tabule
s informací o významných osobnostech a hrobech
na březnickém hřbitově.
Pamětní tabule bude na hřbitově odhalena
v pondělí 28. října 2013 v 15 hodin
za účasti zástupců města, farnosti a obce baráčníků
MUDr. Jiří Beran, předseda o.s.Bozeň
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
ŘÍJEN 2013
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA otevřena každé první úterý
v měsíci od 15.00 do 17.00 hod. (1. 10.)
pondělí
od 10.00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10.00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Zuzkou Kocíkovou
od 9.15
ležím, lezu, sedím
od 10.00 chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17.00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Libuší Fořtovou,
noví zájemci vítáni!
Kurzy anglického jazyka jsou dočasně pozastaveny,
předpokládaný termín pokračování - leden 2014, přesné informace budou včas zveřejněny.

Mimořádné akce
2. 10. od 9:00 Focení dětí
focení rodinných fotografií s Alenou Kohutovou, bližší informace
v herně MC nebo na tel: 775 620 780, nutno předem objednat!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení
a sportovních potřeb • 14. 10. – 21. 10. 2013
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí

14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

8–12
8–12
8–12
8–12
8–12

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ

8–12 hod. VÝDEJ

13–17
13–17
13–17
13–17
13–17
17–18
13–17

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ
VÝDEJ

Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského, kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby
(lyže, sáňky, boby, brusle, helmy, apod.)
22. 10. od 9:30 HAMÉ – novinky ve výživě nejmenších
přednáška o výživě malých dětí s ambasadorkou Zuzkou
Kocíkovou
23. 10. od 15:30 „Nejlepší je se domluvit“ – mediace
jako nejlepší řešení sporů
co to je mediace, jaké jsou její principy a pro koho je vhodná
nám na přednášce vysvětlí Ing. Šárka Krosová, akce se koná za
podpory MPSV a je zdarma
31. 10 od 17:00 Podvečerní dílna pro rodiče – Plstěné
korále
přij te si vyrobit korále metodou suchého plstění, lektorka
kurzu je Radka Hampejsová, vstupné 40,- Kč
P ř i p r a v u j e m e : Putování se skřítkem Dobromilem Dubínkem (7. 11.), adventní dílny pro rodiče i děti
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

3. 10. od 18:00 Ukázková hodina břišních tanců
zveme všechny zájemkyně o kurz břišních tanců pro pokročilé i začátečníky
7. 10. od 9:00 Pleteme pro Nedoklubko
zveme zkušené i nezkušené pletařky, přij te podpořit nedonošené
děti, vyrobené oblečky budou předány vybraným nemocnicím,
pokud máte, přineste si prosím vlastní pletací jehlice, materiál bude
k dispozici, program proběhne souběžně s programem Patláníčko

MC Pampeliška Březnice není jen místem k setkávání, ale
i místem informačním, v herně MC nebo na našich webových
stránkách můžete získat užitečné informace k řešení složitých životních situací. Každý měsíc bychom vám rádi představili vždy jednu organizaci, kde lze vyhledat pomoc.

8. 10. od 9:30 NAŠE BIO
přednáška o biopotravinách s ambasadorkou Zuzkou Kocíkovou

Hledáte spolehlivou porodní asistentku ve vašem okolí?

10. 10. od 15:30 Občanský zákoník převážně vážně i nevážně,
slovem i obrazem
základní přehled a změny v rodinném právu v souvislosti s novým
občanským zákoníkem. Přednáší JUDr. Zdeněk Berchtold. Vstup
zdarma.

Kontaktujte:
UNIPA
Unie porodních asistentek
Londýnská 28, Praha 2, 120 00
fax: 224 252 195
http://www.unipa.cz/

PROSBA – Vážené maminky, vážení tatínkové,
obracíme se na Vás s prosbou o darování dětských pomůcek, dětského vybavení a dětských hraček pro
výuku studentů v odborném předmětu oboru sociální
činnost - péče o děti do 3 let věku na zdejší VOŠ a SOŠ
Březnice.
Jedná se zejména o tyto věci: dětský přebalovací pult, dětskou
vaničku a lehátko do vaničky, jídelní židličku se stolečkem,
dětský herní kobereček.
Z dalších věcí, které by velmi pomohly při výuce, bychom uvítaly: panenku - miminko, zavinovačku, bryndák, kojeneckou
lahev, hrneček se sací hubičkou, dětský umělohmotný příbor

a misku, dětský kartáč, kousátko na zuby, látkové pleny, osušku, dětskou deku, hračky apod.
Uvítáme jakékoli nabídky, které Vás, milé maminky a tatínkové napadnou a nám a našim studentům udělají velkou radost.
Pokud Vás naše prosba osloví, neváhejte a kontaktujte nás na
adrese VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, Březnice v době
od 7 do 15 hod. každý všední den. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na číslech: 318 682 961 nebo 722 928 012 nebo
e-mailem: novotna.sbrez@seznam.cz.
Velice Vám děkujeme.
Učitelky odborné výuky
Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Jana Horníková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRAXE NA ADAPTAČNÍM KURZU VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Ve dnech 3. 9. – 6. 9. 2013 se konal adaptační kurz pro první
ročníky VOŠ a SOŠ Březnice. Kurz probíhal ve dvou částech, tři
dny v areálu letního tábora Roželov a poslední den ve městě
Březnice, kde budou žáci čtyři roky studovat. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámit studenty s novými spolužáky a třídními učiteli, pokusit se navázat přátelské vztahy, poznat se v jiném prostředí než jsou školní lavice. Adaptační kurz vedla Bc.
Lenka Peteláková a jako praktikanti se představili Anna Trefilová, Radek Kubík a Soňa Lovásová, studenti 3. ročníku VOŠ
Březnice – obor Sociální práce a sociální pedagogika. Naším
úkolem bylo pomáhat s přípravou her, seznámit se s pravidly,
pak některé hry uvést a vysvětlit studentům. Poznali jsme obě
stránky organizace seznamovacího kurzu, náročnou přípravu
i samotnou realizaci. Hned po příjezdu se studenti rozdělili do
skupin na hry. První seznamování probíhalo formou krátkých
pohybových her tzv. ledolamů, úkolem bylo neformálně se
představit ostatním, rozdělit se do týmů náhodným výběrem

a tím předejít utvoření uzavřených partiček kamarádů například ze základní školy. Chtěli jsme dát možnost, aby třída fungovala jako společný tým. Poté se pokračovalo v dalších zajímavých aktivitách, jako např. outdoorová hra Den Trifidů, Pavučina, Finská stezka. Největší úspěch měla Stopovaná s hledáním
pokladu, asi proto, že si některé záludné úkoly připravovali
studenti navzájem. Nechyběly ani klasické kolektivní hry volejbal, ringo, fotbálek, softbal, petanque, šipky a prima zpestřením byla střelba ze vzduchovky. Legraci jsme si užili při
krátkých divadelních výstupech. Byla to zajímavá zkušenost
a byl to jiný úhel pohledu než je znám např. z letních táborů.
Věříme, že pobyt pomohl najít studentům nové kamarády
a poznat své třídní učitele. I když byl kurz vyčerpávající, byl
také plný her a činností, které si studenti užili a zažili spoustu
legrace.
Studenti 3. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice
Anna Trefilová, Radek Kubík, Soňa Lovásová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Dětské hřiště
Jménem celé školy děkuji Nadačnímu fondu pro Březnici za
finanční podporu výstavby dětského hřiště pro žáky ZŠ Březnice. Bez této finanční pomoci bychom nemohli projekt
v současnosti realizovat.
Děkuji všem příslušným odborům MěÚ Březnice za pomoc
při realizaci projektu Dětské hřiště pro Základní školu Březnice.
Základní škola Březnice chce být školou, která ve všech ohledech poskytuje příjemné a podnětné prostředí pro žáky a nabízí vysokou kvalitu vzdělávání. Jsme proto rádi, že se nám
mimo jiné, v letošním roce podařilo úspěšně realizovat první

fázi výstavby dětského hřiště. To bude sloužit všem žákům
prvního stupně školy. Využito bude nejen k prvotní adaptaci
prvňáčků na školní prostředí, ale také k relaxaci a pohybovému
rozvoji ve výuce a při pobytu ve školní družině. V souvislosti
s provozními náležitostmi bude provoz hřiště spuštěn počátkem nového školního roku 2013/2014.
Mgr. Miroslav Bělka

Výstava loutek
V úterý 10. září 2013 jsme jeli do Rožmitálu pod Třemšínem
na výstavu loutek. Nejvíce se nám líbili loutky koz, čertů, havranů a lišek. Hráli jsme si s Kašpárkem a vyzkoušeli opravdové dřeváky.
V kostýmech Karkulky a mušketýrů jsme plnili různé úkoly.
Pak jsme navštívili středověkou místnost a z děvčat se staly
princezny a z kluků pážata. Všichni jsme vyzkoušeli střelbu
z luku, psát husím brkem a šermovat obuškem na kladině.
Bylo to krásné a zábavné dopoledne.
Žaneta Hrušovská, Lukáš Hartl 4.a

11. letní soustředění turistů při ZŠ Březnice
V srpnu jsme se vydali s turisty do Skalné u Chebu.
Byli jsme ubytováni v krásném penzionu Skalná, kde se o nás
dobře starali a výborně nám vařili.

Pan starosta, pan Beran a pan Bierhanzl

(pokračování na str. 11)
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11. letní soustředění turistů při ZŠ Březnice

BYLI JSME V POHÁDCE…

(dokončení ze str. 10)

Z říše loutek a pohádek – to je název výstavy, která probíhala
do 15. září v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Třemšínem.
Moc času nám nezbývalo, takže jsme se hned 12. září vydali
do říše loutek a pohádek. A určitě jsme neprohloupili.
Prožili jsme krásné dopoledne mezi loutkami, zkusili jsme si
pohádkový kvíz, učili se hrát loutkové divadlo, sami si vyrobili
jednoduché loutky, zhlédli krátkou pohádku… A co víc?
V druhé části našeho pobytu v muzeu jsme se ocitli v dávné
historii. Zabrousili jsme totiž do opravdových dějin. Najednou
z nás byli např. Johanka z Rožmitálu, Jiří z Poděbrad, zámecké dámy, rytíři, kněží, kati, selky, vojevůdci atd. A jak to těm
našim holkám slušelo a z kluků byli opravdoví rytíři a gentlemani…

Navštívili jsme chebský hrad, Krajinnou výstavu Cheb, přírodní rezervaci SOOS, hrad Vildštejn a Motýlí dům.
Ve Františkových Lázních jsme se prošli po kolonádě, ochutnali oplatky a vláčkem dojeli k jezeru Amerika. Počasí nám
přálo, a tak jsme strávili příjemné odpoledne v aquaparku.
Ve Skalné se narodil a chodil do školy fotbalista Petr Nedvěd.
V místní sportovní hale má Síň slávy, ve které jsme se byli podívat.
Turistické soustředění se vydařilo a my již dnes přemýšlíme,
kam se vydat příští rok.
L. Duková, I. Ševrová

Seznamovací pobyt 6. tříd ve Věšíně
Od 10.-12. září 2013 jsme strávili společně tři dny s našimi
novými třídními učitelkami v rekreačním zařízení ve Věšíně.
Náš třídenní program byl plný různých aktivit.
V úterý ráno jsme dorazili do nedalekého Věšína a ubytovali
jsme se v chatkách u lesa, vybalili jsme si věci a poté jsme se u
jídelny sešli s p. učitelkou Olgou Procházkovou, Janou Doulovou a Jarmilou Hybrantovou. Domluvili jsme se na denním
plánu. Poté jsme se šli projít okolo chatek a podívat se do blízkého lesa.
Následoval oběd. Paní kuchařky se nám svým jídlem trefily
do chuti. Při odpoledním klidu začalo slabě pršet a zanedlouho
se přeháňka změnila ve vydatný déš.
Odpoledne za námi dorazila paní učitelka Burianová a my
jsme se dozvěděli plno důležitých informací o podání první
pomoci. Vyzkoušeli jsme si dýchání z úst do úst na zdravotní
figuríně a masáž srdce. Přestože stále vydatně pršelo, oblékli
jsme si pláštěnky a gumáky a vydali se do lesa na vycházku.
Většina dětí zoufale hledala houby a měla radost z každé nalezené. Někteří byli ve svém houbařském umění velmi úspěšní.

Ale pak zazvonil zvonec a krásnému dopoledni byl konec.
Na rožmitálském nádraží na nás čekala „Podbrdská střela“vláček, který nás odvezl zpět do Březnice. I to byl po dlouhé
době pro některé také velký zážitek.
5.a ZŠ Březnice a tř. uč. Ivana Ševrová

Kulturní Gang Březnice, o.s.
Děkuje všem svým fanouškům,
příznivcům a přátelům za
podporu.
Jsme rádi, že jste navštívili akce na starém kluzišti
v letní sezóně 2013.
Akce na kluzišti v roce 2013 finančně
podpořili:
Nadace Život umělce a Město Březnice

Večer jsme měli besedu o hospodaření a významu lesa
s panem Petrem Šlapákem.
Středeční dopoledne bylo spojeno s výukou v lese a pozorováním kapradin a mechů s paní učitelkou Lucií Karasovou. Odpoledne jsme se vydali s panem učitelem Trangošem na turistický výšlap na Getsemanku a prameny řeky Vlčavy. Pro mnohé
z nás to byl velký zážitek vidět místo, odkud pramení naše
řeka. Ušli jsme asi 12 km, takže skoro všichni jsme byli pořádně utahaní. Po večeři jsme měli slíbenou diskotéku, někteří
hráli stolní tenis a jiné míčové hry, jiní si jenom povídali.
Poslední den jsme po snídani šli do lesa. Cílem bylo nasbírat
co nejvíce jedlých hub pro naše rodiče. Zbytek dne jsme strávili
v areálu střediska hraním míčových her na hřišti.
V půl páté jsme dojeli do Březnice, kde na nás čekali rodiče.
Věřím, že se všem tento třídenní pobyt ve Věšíně moc líbil.
Kateřina Růžičková 6.b

Venkovní areál kluziště se sice nyní „uloží k zimnímu
spánku“, ale naše sdružení i v zimě připravuje
několik zajímavých akcí
Sledujte naše webové stránky
www.rockfestbreznice.cz či facebook.
Jednou z nich bude:

SNOW FILM FEST v kulturním domě Březnice
15. a 16. 11. 2013
Festival probíhá ve 140 městech
ČR a 47 městech SR a uvidíte ty
nejlepší filmy o zimních sportech
z celého světa
Sníh, led, adrenalin
a špičkové filmy
s doprovodným programem
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„DEN PRO DEVÁŤÁKY“ na VOŠ a SOŠ v Březnici
Dne 19. 9. 2013 se otevřely brány Vyšší odborné a Střední
odborné školy v Březnici pro žáky devátých ročníků různých základních škol. Kolem deváté hodiny přijeli první zájemci.
Ve škole je přivítala paní ředitelka Ing. Marie Fiřtíková se zástupkyní paní Mgr. Jitkou Čechurovou. Jako dárek dostali propisku
s logem školy, kterou posléze využili při různých úkolech. Prohlídka školy probíhala pod vedením studentů 3. a 4. ročníků.
V prostorách odborných učeben byla připravena stanoviště
prezentující daný obor. Nejvíce zaujala učebna sociální péče,
kde mohli zájemci vidět a vyzkoušet si péči o seniora, změřit si
krevní tlak, naučit se znakovou řeč a procvičit si hmat. Velký
úspěch také měla projíž ka traktorem, kterou umožnil Ing. Jiří
Beran. V sále bylo připraveno pohoštění s kvízem.
Celý program pro každou školu trval cca hodinu a půl. Cílem
uskutečnění prohlídky bylo motivovat žáky ke studiu na naší
škole a ukázat, jak zajímavé a v budoucnosti užitečné obory
škola nabízí.

Vše proběhlo dle plánu a my se již těšíme na příští rok, kdy
se celá akce zopakuje.
Studenti 4. CS
Friedrichová, Čardová, Průchová, Hajer

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ V BŘEZNICI DEVÁŤÁKY MILE PŘEKVAPILA
Ve čtvrtek 19. září se 14 žáků mirovické základní školy pod
vedením třídní učitelky zúčastnilo skvěle připraveného Dne
pro devááky v odborné škole v Březnici.
Vedení školy, pedagogové i sami studenti detailně představili
potenciálním zájemcům o studium celou školu, třídy, odborné
učebny, laboratoře, možnosti ubytování i stravování. Nechyběla
ani ukázka zemědělské techniky a dalších pomůcek z kabinetů.
Letošní vycházející žáci se zajímali nejen o obory maturitní,
ale i možnosti dalšího studia na vyšší odborné škole, které je
zakončeno absolutoriem a přidělením titulu Diplomovaný specialista (Dis.) s další prostupností do bakalářského oboru na
vysoké škole.
Středoškolská oborová nabídka od informačních technologií,
přes sociální činnosti až k agropodnikání upoutala hochy i dívky, z nichž někteří začali zvažovat studium na březnické škole.

vzpomíná si Kateřina. „Nám, sportovcům, se líbila luxusně vybavená posilovna,“ komentují další prostory Jakub a Roman.
„Figurant z řad studentů, který představoval seniorku na lůžku, a o kterého se staraly studentky sociálního oboru, zvládl
svoji roli na jedničku s hvězdičkou,“ říká Klára.
Všichni žáci se pak ještě shodují, že ihned po příjezdu na exkurzi se celé třídy z Mirovic ochotně ujaly dvě studentky, které
jim postupně vše vysvětlovaly a odpovídaly na dotazy.
Marie Hrdinová (autor foto), ZŠ a MŠ Mirovice

Město Březnice – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
pod vedením taneční školy

Gregoriádes Plzeň
1. lekce
2. lekce
3. lekce

Věneček

21. září
28. září
5. října
12. října
19. října
2. listopadu
9. listopadu
16. listopadu
23. listopadu
30. listopadu
7. prosince
14. prosince

Základní lekce
Prodloužená
Věneček

14.00 – 17.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
od 19.00 hod.

Prodloužená
4. lekce
5. lekce

Prodloužená
6. lekce

Prodloužená
I když je v Březnici také moderně zařízený a vybavený internát, mirovičtí studenti vzhledem k bezproblémovému dojíždění ubytovací služby budou využívat asi zřídka.
A jak hodnotili exkurzi se zaměřením na volbu povolání sami
žáci? „Zaujala mne celá škola, protože byla velká a prostorná,“
hodnotí dopolední program Eliška. Pak ještě dodává: „Překvapilo mě, že studenti zemědělského oboru mají řidičský průkaz
na osobní auto i traktor zdarma.“ „Největší dojem na mne
udělal obor výpočetní technika,“ doplňuje Nikola, k jejímuž
názoru se přidává také Míra a Honza. „Viděli jsme tři počítačové učebny, to v Mirovicích nemáme,“ říká dále Honza. Bravurní
jízdu traktorem předvedl nejen spolužákům, ale i odbornému
instruktorovi Vašek, který má v rodině k zemědělství blízko
a uvažuje o nástupu ke studiu oboru agropodnikání. „Mají hodně učeben na jazyky, nábytek je v nich zajímavě uspořádaný,“

7. lekce
8. lekce

- Vstup pouze ve společenském oblečení Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou.

Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz
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KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
30. 9. – 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN
Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje již 17. ročník celostátní akce Týden
knihoven. Letošní motto zní „S námi jen all inclusive!“
V rámci této tradiční akce jsme připravili na oddělení pro
dospělé čtenáře registraci nových čtenářů na rok zdarma.
■
■

Tematická výstavka knih – „Filmové a divadelní
osobnosti“
Vyhlášení 3. ročníku soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“

Dětské oddělení na ZŠ
tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Říjen – Týden knihoven – Čteme společně
–
–
–
–

Tanec s vodníkem – 4. ročníky
Zvyky a svátky podzimu – 2. ročníky
Seznámení s knihovnou – 1. ročníky
Vlaštovkiáda – podle počasí

Městská knihovna a Infocentrum Březnice
vyhlašuje

III. ročník vánoční soutěže
pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ,
MC i širokou veřejnost

„O nejkrásnější
ADVENTNÍ VĚNEC“

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Giacobini Silvana – Znám Tvé tajemství – láska, vášeň, tajemství a viny z Milána a Benátek 18. stol., fikce se mísí s realitou
a historie se stává současností
Körnerová Hana Marie – Láska a záš – v odlehlém kraji v jižní
Francii vedou dva šlechtické rody dlouhý a nesmiřitelný boj…..
Buehlman Christopher – Ti za řekou – za poklidem venkovského života s jeho letitými zvyky a pověrami se skrývá zlo, které vychází z temného lesa na druhé straně řeky
Coulter Catherine – Píseň země – Philippa je velice impulzivní
krasavice, která když se dozvídá, že má být provdána za odpudivého
barona, okamžité prchá z otcovského hradu
Macháček Lubomír – Manželky a jiné ženy – 16 povídek o mezilidských vztazích – mileneckých, mezigeneračních i společenských
Cartland Barbara – Ve víru lásky – Valerie se zaplete do řady
nerozvážných činů a nakonec ztratí srdce pro hraběte...
Sequens Jiří – Panoptikum města brněnského – Brno na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století
See Lisa – Dívky ze Šanghaje – příběh dvou nerozlučných sester
začíná koncem čtyřicátých let v Šanghaji, Paříži východu, bohatém
a okouzlujícím městě plném milionářů a umělců, ale i žebráků,
gangsterů a hazardních hráčů
Andrews V. C. – Jade – slzy jsou důvěrnější než smích….
Carlyle Liz – Tři malá tajemství – ábel nikdy neplánuje nic,
u čeho sám nemůže být
Clarke Artur C., Pohl Frederik – Poslední teorém – poslední dílo
pravděpodobně největšího z autorů scifi, jehož vydání už se nedočkal
Bauerová Anna – Smrt a sedm němých svědků – sedm pokroucených soch vytesaných z pískovce, směšných a zároveň strašidelných, představujících sedm smrtelných hříchů...
Meyer Kai – Boj o ráj – Favola, opatrující květinu z Ráje, Libuše,
její otec, Aelvin, jenž přestává být mnichem a magistr Albertus, hledající boha - tak vypadá skupina lidí, putujících za Zahradou Eden
Fenson Roy – Zvířecí přitažlivost – objevte svůj typ zvířecí
osobnosti a odhalte tajemství svých přátelství
Rais Karel Václav – Kalibův zločin – tragický příběh nešastného manželství, kde dobrák, ačkoliv je sám obětí, je dohnán ke zločinu
Hercíková Iva – Rady mladému muži – tři novely o milostných
vztazích
Dexter Colin – Poslední autobus do Woodstocku – kdyby lehkomyslná kráska nezmeškala poslední autobus z Oxfordu do Woodstocku, mohla být ještě naživu
Připravila Kateřina Štěrbová

Kniha na mém nočním stolku

Své výrobky (maximálně 3 z jedné třídy)
přineste nejpozději do středy 27. 11. 2013
do Městské knihovny.
Hlasovat můžete od neděle 1. 12. 2013
(zahájení Adventu) do 13.12. 2013.

Tvůrci adventních věnců s nejvíce hlasy budou
odměněni.
T ě š í m e s e o p ě t n a Va š e z a j í m a v é n á p a d y.
Marie Kováříková, Kateřina Štěrbová

Knihu Žítkovské bohyně jsem přečetla doslova jedním dechem. Mladá česká autorka Kateřina Tučková za ni získala
Cenu Josefa Škvoreckého za nejlepší českou beletrii. V knize
zachycuje tragické osudy mocných žen žijících v kopcích na
moravsko-slovenském pomezí, v oblasti Bílých Karpat.
Žítkovské bohyně byly vědmy, zaříkávačky a bylinkářky, které staletí unikaly pronásledování, přežily čarodějnické procesy
i obě světové války.
Nakladatelská anotace o knize říká: „Hlavní hrdinka Dora
Idesová patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Jejich
umění se však nenaučila, vystudovala etnografii a rozhodla se
napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archivu ministerstva vnitra operativní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele — její tetu,
bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkovských žen a s překvapením zjišuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona
nedílnou součástí tajemné tradice...“
Knihu vydalo nakladatelství Host a má 456 stran.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková
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Zapojte se do tvorby Integrované strategie rozvoje území
MAS PODBRDSKO
Blíží se konec plánovacího období 2007 - 2013 a
MAS Podbrdsko se stejně jako ostatní MAS v ČR připravuje na nové programovací období 2014 - 2020.
Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků
z Evropské unie, i v tomto období, bude zpracování
nové Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ),
komplexního dokumentu, který obsáhne konkrétní
kroky k rozvoji regionu ve všech směrech. Aby tento
dokument odrážel skutečnou situaci zájmového území, je třeba zjistit místní potřeby, možnosti a definovat jednotlivé požadavky v regionu. Přispějte i vy svými podněty, co by se mělo změnit, vybudovat, opravit
a podporovat ve vaší obci a vašem okolí.
Strategii nechceme zpracovávat od stolu v kanceláři. Stejně jako před lety ji budeme zpracovávat komunitním způsobem, tj. projednáváním s občany. Při její
přípravě budeme vycházet z potřeb obcí, jejich obyvatel, místních spolků a podnikatelů včetně zemědělců.
Jen pokud budeme znát vaše přání, potřeby, projektové záměry a názory, budeme moci zpracovat kvalitní
strategii rozvoje, podle které se budeme moci řídit až
do roku 2020. Co nebude do této strategie zahrnuto,
na to nebudeme moci prostřednictvím MAS v celém
příštím období získat finanční prostředky.

Místní akční skupina Podbrdsko o. s.
vyhlašuje

soutěž
o návrh nejlepšího loga
MAS Podbrdsko o. s.
Logo by mělo vycházet
z typických znaků regionů
Březnicka, Rožmitálska a Milínska.
Autor vítězného návrhu získá dárkový poukaz
v hodnotě 1 000,-Kč.

Výtvarný návrh ve formátu A4
a textové zdůvodnění
zasílejte na adresu:

Chrást 15, 262 72 Březnice
nebo

e-mailem: maspodbrdsko@seznam.cz

Možným způsobem zapojení se do plánování dalšího rozvoje obce, mikroregionu či celého území MAS
Podbrdsko je vyplnění dotazníků. Dotazník naleznete v těchto listech. Vyjměte ho prosím a vyplňte.
Můžete ho odevzdat na Městských a obecních úřadech v Rožmitále p.Tř., Březnici, Hvožanech a Milíně. Dále je možné zaslat dotazníky na adresu MAS
Podbrdsko, Chrást 15, 262 72 Březnice nebo na
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz. Dotazníky jsou též
umístěny na www.maspodbrdsko.cz
Údaje z anket, ale i z veřejných projednání, se setřídí do různých oblastí, které ukáží, jaké potřeby region
má, co by se mělo opravovat, stavět, čemu se věnovat, co lidé potřebují ke zkvalitnění svého života, jaké
jsou potřeby spolků a podnikatelů v území. Získané
údaje poslouží také jednotlivým obcím a mikroregionům k tomu, aby zjistily konkrétní potřeby svých obyvatel. Jejich realizace pak bude záležet na tom, zda se
podaří sehnat dostatek peněz, a už z obecních rozpočtů nebo dotací.
Markéta Balková
předsedkyně MAS Podbrdsko
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz

POZVÁNKA
na valnou hromadu členů občanského
sdružení PODBRDSKO , IČ: 27051935
se sídlem: Chrást 15, 262 72 Březnice,
která se koná dne 30. 10. 2013 od 17.00 hodin
v budově OÚ Chrást čp. 15
Záležitosti určené k projednání a rozhodnutí
na valné hromadě:
1. Projednání návrhu na rozpuštění občanského sdružení
2. Projednání návrhu na zrušení členství některých členů
občanského sdružení (pokud nedojde k rozpuštění
občanského sdružení)
3. Změna stanov občanského sdružení
4. Jmenování členů výběrové komise, programového a monitorovacího výboru
5. Informace o tvorbě Integrované studie rozvoje území
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
Upozorňuji Vás, jako člena občanského sdružení
PODBRDSKO, že pokud se řádně a bez omluvy nedostavíte
na tuto valnou hromadu, bude takovéto jednání považováno za závažné provinění proti stanovám občanského
sdružení ve smyslu ustanovení článku 5. odst. 2 písm. b)
a c) stanov Sdružení v a v takovém případě může
valná hromada rozhodnout o zrušení Vašeho členství
ve Sdružení v souladu s článkem 4. odst. 2 písm. d) stanov.
Markéta Balková v. r.
předsedkyně Podbrdsko, o.s.
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Rychlý recept na zapečená jablka s drobenkou
Ingredience: 6 větších jablek, kousek másla na vymazání mísy
na drobenku – 150 g másla, 150 g moučkového cukru, 180 g polohrubé mouky, 3 lžíce mandlových lupínků, 1 lžíce mleté skořice
Postup: Jablka omyjeme a oloupeme. Rozkrojíme na čtvrtinky
a zbavíme jádřinců. Nakrájíme na tenké plátky, které naskládáme do máslem vymazané menší zapékací misky. Z mouky,
másla, mletého cukru a skořice vytvoříme drobenku a stejnoměrně posypeme nakrájená jablka v misce. Povrch koláče dochutíme mandlovými lupínky a dáme péct do trouby vyhřáté
na 180 °C asi 15 minut. Necháme zchladit, posypeme mletým
cukrem a krájíme na řezy.

Recept na jablkový koláč s oříšky a šlehačkou
Ingredience: 500 g čistých oloupaných jablek, máslo na vymazání mísy, šlehačka a oříšky na zdobení. Na těsto – 100 g mletých oříšků, 100 g moučkového cukru, 100 g másla, 3 celá vejce
Postup: Omytá a oloupaná jablka zbavíme jádřinců a jejich tenké plátky uložíme na dno máslem vymazané keramické zapékací misky. V míse utřeme spolu tuk s cukrem, přidáme celá
vejce a dále dobře vymícháme. Nakonec vmícháme strouhané
oříšky. Jablka v misce můžeme posypat cukrem. Záleží, jak jsou
kyselá a zalijeme je připraveným těstem po celé ploše. Dáme
péct do vyhřáté trouby na 175 °C asi na 20 minut. Těsto je
upečené, když do středu mísy vpíchneme špejli a zůstane čistá.
Studené krájíme na čtverce a bohatě zdobíme šlehačkou
a strouhanými oříšky.

Rychlý recept na jablíčkové kroužky se skořicí
Ingredience: 4 velká jablka, 150 g polohrubé mouky, 2 celá vejce,
2 dl bílého vína, na špičku nože prášek do pečiva, špetka soli,
olej na smažení, moučkový cukr a mletá skořice na obalování
Postup: Jablka omyjeme, osušíme a zbavíme jádřinců. Dáváme
pozor, abychom jablka neporušili. Musí zůstat vcelku. Nakrájíme z nich plátky silné asi půl centimetru. Z mouky, vína, vajec,
soli a kypřicího prášku vymícháme řidší těstíčko. Jednotlivé
plátky jablek v něm namáčíme a ihned pečeme dozlatova v rozehřátém oleji. Usmažené kroužky dáme okapat na papírovou
utěrku a obalujeme v moučkovém cukru smíchaném s mletou
skořicí. Rozdělíme na talířky a můžeme zdobit šlehačkou nebo
oslazenou zakysanou smetanou.

Jablkový koláč s medem
Ingredience: 3 vejce, 250 g medu, 200 g moučkového cukru,
500 g polohrubé mouky, 500 g očištěných nastrouhaných jablek, 0,2 l oleje, 100g nasekaných ořechů, 1 lžička mleté skořice,
1/2 lžičky pomletého anýzu, 1/2 lžičky tlučených hřebíčků, 1 1/2
lžičky jedlé sody

Čokoládová poleva dle chuti nebo: 160 g moučkového cukru,
160 g ztuženého tuku, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce solamylu, 2 lžíce
vlažného mléka
Postup: Žloutky umícháme s medem a moučkovým cukrem,
přidáme olej, koření, jablka, mouku smíchanou s jedlou sodou,
ořechy a nakonec sníh z bílků. Nalijeme na vymaštěný a hrubou moukou vysypaný plech a ve vyhřáté troubě upečeme.
Poleva: V hrníčku rozpustíme tuk, přidáme cukr smíchaný
s kakaem a solamylem a nakonec mléko. Za stálého míchání
přivedeme téměř k bodu varu a dobře umícháme.

Rychlé jablkové lívance
Ingredience: 3 dcl mléka, 30 dkg polohrubé mouky, 30 dkg nahrubo nastrouhaných jablek, 1 prášek do pečiva, 1 vejce, sůl,
pískový cukr, sekané ořechy nebo ovesné vločky, skořicový cukr
Postup: Z uvedených surovin připravíme těsto a lívanečky smažíme na 100% tuku nebo rozpáleném oleji. Ještě horké obalujeme ve skořicovém cukru.

Jablkové taštičky
Ingredience: Těsto: 300 g mouky, 1 kypřící prášek do pečiva,
150 g tvarohu, 6 lžic mléka, 6 lžic oleje, 75 g cukru, 1 vanilkový cukr, 2 – 3 lžíce mléka, špetku soli
Náplň: 750 g jablek, 50 g rozinek, 50 g cukru
Poleva: 100 g moučkového cukru , citrónová šáva nebo voda
Postup: Pro náplň oloupeme jablka, rozčtvrtíme je a odstraníme jádřince. Jablka nakrájíme na malé kousky a krátce podusíme, přidáme rozinky, cukr a necháme vychladnout.
Pro těsto smícháme mouku s kypřícím práškem do pečiva
a prosejeme do mísy. Přidáme tvaroh, mléko, olej, cukr, vanilínový cukr a sůl. Zpracujeme elektrickým šlehačem (hnětací
metly) na nejvyšší otáčky asi 1 minutu (ne příliš dlouho, jinak
se bude těsto lepit). Těsto rozválíme na pracovní ploše na tenký plát, ze kterého vykrajujeme kolečka (průměr asi 10 cm).
Na každou polovinu těstového kolečka dáme jablkovou náplň,
okraj potřeme mlékem a přiklopíme prázdnou polovinou. Taštičky v okraji dobře přitlačíme, pokládáme na vymazaný plech
a dáme péct do trouby.
Elektrická: asi 220°C (předehřátá); horkovzdušná: asi 200°C
(nepředehřátá); plynová: stupeň 4 – 5 (předehřátá)
Doba pečení: asi 25 minut
Na polevu prosejeme práškový cukr, smícháme s takovým
množstvím citrónové šávy nebo vody, až bude hustá směs hladká. Ihned po upečení a vyjmutí taštiček z trouby je touto směsí
potřeme a necháme vychladnout.
Taštičky chutnají výborně i s jinou ovocnou náplní, např. s višňovou, meruňkovou nebo broskvovou.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková
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Město Březnice – odbor kultury V á s z v e n a k o n c e r t

v cyklu Březnických hudebních večerů 2013

Přátelé Brahms a Dvořák
sobota 5. října 2013 od 19 hodin
reprezentační sál města Březnice
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housle – klavír
Martin Myšička – umělecký přednes
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ČTYŘICÁTÁ ZEMĚ ŽIVITELKA SYMBOLICKY VE ZNAMENÍ ČTYŘEK
V rámci výstavy Země živitelka 2013 proběhla soutěž CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2013. Čtvrtého
ročníku se zúčastnilo rekordních 13 pivovarů, mezi nimiž nechyběl ani ten náš březnický. Celkem bylo přihlášeno 31 speciálních
a neobvyklých piv a pivních mixů. Herold si odvezl hned 4 ceny.
Na trhu se nyní objevuje stále větší množství inovovaných piv
– od speciálů až po mixy, které stále více oslovují konzumenty.
Stejně jako roste počet spotřebitelů, roste i počet těchto piv
a každý pivovar, který se chce na trhu pomocí takovýchto novinek zviditelnit, vkládá velké naděje do budoucnosti speciálů
a mixů. Dvacetičlenná degustační komise proto neměla lehké
rozhodování. Soutěž proběhla v srpnu ve dvou termínech a vyhlášení proběhlo v pátek 30. srpna na Živitelce.
Vyhlášeno bylo hned několik kategorií. V kategorii polotmavé a tmavé pivní speciály si Herold odnesl hned 2 ceny. Polotmavé speciální Pivo Herold se umístilo na druhém místě. Zvítězilo Herold tmavé speciální pivo vyrobené v Pivovaru Herold
Březnice, a.s.. V nejpočetnější kategorii neobvyklých piv si Herold odnesl třetí cenu s Kvasnicovým ležákem.

Od předsedy degustační komise Mgr. Františka Frantíka
z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a.s. navíc sládek František Pinkava obdržel zvláštní cenu za nejvíce nominací za Tmavé speciální pivo Herold.
Mgr. E. Moravcová

Představitelé oceněných pivovarů

LUDVÍK KUBA
Dne 16. dubna 1863 se v Poděbradech narodil český kulturní
velikán, malíř, folklorista, spisovatel, cestovatel, filozof a zejména znalec slovanského národopisu – Ludvík Kuba. V letošním roce si tak připomínáme sto padesát let od Mistrova narození. Dnes se může zdát až neuvěřitelné, že počátky jeho zájmů spadají ještě do období národního obrození, zatím co životní pou Ludvíka Kuby končí v roce 1956, tedy prakticky v naší
současnosti. Těžiště jeho práce spadá zejména do období dvacátého století, kdy se stal nositelem řady evropských ocenění v
oblasti folkloristiky, významným malířem oceněným titulem
Národní umělec, nositelem čestného doktorátu na Univerzitě
Karlově a dalších zasloužený poct. Jako sběratel slovanského
folkloru shromáždil a odborně zhodnotil tisíce písní a vydal je
v dosud nepřekonaném patnáctisvazkovém díle Slovanstvo ve
svých zpěvech. Druhou výraznou oblast Kubova odkazu představuje dílo malířské. Jako školený malíř vytvořil při svých cestách po slovanském světe kolem tisíce obrazů, hlavně olejomaleb. S nebývalým mistrovstvím zachytil dnes již zmizelé scenérie a rázovité postavy obyvatel tradičního světa nejen z prostředí domácího, ale i jiných regionů západu, východu i jihu Evropy.
Nezapomenutelné jsou jeho obrazy ze Slovenska, Lužice, Makedonie, Srbska a dalších zemí. Kubovy cenné vklady nespočívají
jen v množství zachycených jevů, ale zejména v jeho mimořádné schopnosti vnímat tradiční lidovou kulturu v její celistvosti,
v synkretickém prolínaní žánrů, schopnosti vnímat tradiční li-

dovou kulturu v její celistvosti, v synkretickém prolínání žánrů, kdy jeden umělecký fenomén rozvíjí druhý. Zapisuje píseň,
zároveň maluje zpěvačku nebo hudce a jako podpoření vjemu
ještě trefně popisuje danou scénu. Je třeba zdůraznit, že i jeho
literární odkaz obsahující dlouhou řadu knih a cestopisů je mimořádný. Dala by se připomenout ještě celá řada počinů našeho Mistra. Jako nositelé jeho národopisného odkazu, strážci
fondu jeho cenných obrazů uložených v Národním muzeu, folkloristé čerpající z jeho sbírek a konečně vnímaví čtenáři jeho
filozofických úvah nad významem tradiční lidové kultury považujeme za povinnost a zároveň čest připomenout jeho mimořádnou osobnost na Národopisné slavnosti v Kinského zahradě
2013.
PhDr. Jiřina Langhammerová

Poznámka
PhDr. Jiřina Langhammerová je dlouholetou vědeckou pracovnicí Národního muzea v Praze, kde se soustavně věnuje studiu
kulturního odkazu Ludvíka Kuby. Výsledky svého bádání shrnula do monografie vydané Národním muzeem v Praze roku
2011: Ludvík Kuba – Renesanční osobnost slovanského světa.
Článek přinášíme v rámci Roku Ludvíka Kuby v Březnici, jímž
si připomínáme 150. výročí Mistrova narození.
MUDr. Jiří Beran
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NÁVŠTĚVA SPOLKU LANDFRAUEN Z LINDOWA U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV
75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BARÁČNICKÉ OBCE „BOZEŇ“ BŘEZNICE
Ve dnech 13. 9. - 15. 9. 2013 navštívila Březnici delegace zástupců německého partnerského města Lindow
spolu se členkami lidového spolku „Landfrauen“ z Banzendorfu, kteří přijeli na pozvání Města Březnice a Sdružené obce Baráčníků „Bozeň“, aby se společně zúčastnili
oslav 75. výročí jejího založení.
V početné delegaci nechyběl ředitel Městského úřadu
Lindow pan Danilo Lieske, předseda partnerského sdružení „Internationale Beziehungen Lindow (Mark) e.v.
pan Dieter Eipel, dále členové partnerského sdružení
pan Peter Wilbers, předsedkyně spolku „Landfrauen“
paní Simone Daase spolu s jeho členkami a mnoho dalších členů partnerského sdružení.
Oslavy 75. výročí založení baráčnické obce „Bozeň“ se
uskutečnily v sobotu dne 14. 9. 2013. Od 9 hodin ráno
probíhala prezentace hostů v KD v Březnici, každý host
byl přivítán dle staročeského zvyku chlebem a solí a
byla mu připnuta visačka 75. výročí obce Baráčníků s
trikolorou. Po přivítání všech hostů a zástupců baráčnických obcí ze Středočeského a Jihočeského kraje se
všichni zařadili do průvodu. Za doprovodu dechové hudby Horalka pod vedením kapelníka pana Josefa Kubalíka procházel průvod městem. V čele průvodu byla nesena česká státní vlajka a prapory všech zúčastněných
baráčnických obcí, za nimi šli rychtáři a syndičky baráčnických obcí v lidových krojích, dále zástupci farnosti Březnice, správce farnosti pan Karel Hampl a Páter Jan Mikeš, dále zástupci města – starosta pan Jiří
Štěrba, němečtí hosté, dechová hudba Horalka a ostatní
baráčníci v lidových krojích a svérázu. Průvod uzavíral
starý hasičský vůz s hasiči ve starobylých uniformách.
Průvod šel podél kostela kolem řeky Skalice, pokračoval
směrem do Rožmitálské ulice, dále pak pokračoval přes
náměstí ke kostelu. Zde byli všichni přítomní přivítáni
oběma faráři, nejen v českém, ale i v německém jazyce.
Následovala společná modlitba „Otče náš“ v českém i
německém jazyce a poté požehnání. Baráčníci na závěr
zazpívali svou hymnu „Baráčníkem být“, kdy při zpěvu
vytvořili kruh a drželi se za ruce. Na všechny přítomné
udělal celý obřad v kostele hluboký dojem a mnozí slzeli
dojetím.

Průvod městem

Po průvodu hosté z Lindowa navštívili Galerii Ludvíka Kuby v bývalé jezuitské koleji. Byli velmi překvapeni, v jakém krásném prostředí se galerie nachází.
Ve třináct hodin bylo v březnickém kulturním domě
zahájeno slavnostní zasedání. Rychtář Jiří Bimr přivítal
všechny zúčastněné delegace baráčnických obcí. Mezi
hosty nechyběl ani starosta města pan Jiří Štěrba. Po
nástupu praporů zazněla česká hymna a začalo zasedání. Rychtář společně se syndičkou seznámili hosty s činností obce v uplynulých létech. Dlouhý výčet jistě svědčí
o tom, že vyvíjená aktivita baráčníků je opravdu veliká.

Peter Wilbers společně s předsedkyní spolku „Landfrauen“ paní
Simone Daase předávají rychtáři panu Jiřímu Bimrovi dárek

Starosta města poděkoval za vzornou reprezentaci města. Minutou ticha uctili všechny zemřelé členy a zasedání pokračovalo zdravicemi jednotlivých baráčnických
obcí. Následovalo přivítání německé delegace ze spřáteleného města Lindow, kdy zástupce spolku Landfrauen
paní Simone Daase předala rychtáři dárek se zdravicí.
Všechny přítomné nadchlo vystoupení Bělčických mažoretek. Potom již začala staročeská veselice, na které vyhrávala dechová hudba Horalka. Celé odpoledne doprovázela vřelá atmosféra, všichni se dobře bavili a těšili se
z vydařeného dne. Po skončení programu oslav proběhla
v KD Březnici společná večeře s německými hosty, které
se zúčastnili zástupci města, pan starosta Jiří Štěrba,
členové rady a zastupitelstva města pan MUDr. Jiří Beran, pan Stanislav Bartoníček, paní Jana Krajmerová,
členky výboru pro kulturu a školství a zástupci sdružené obce baráčníků Bozeň.
Lindowští poděkovali zástupcům města a baráčníkům
za vřelé přijetí a pozvali zástupce města a baráčníků do
Německa na oslavy města Lindowa, které se budou konat v červenci příštího roku. Po oficiálním rozloučení
byl den oslav ukončen. V neděli se němečtí hosté rozloučili a odjeli domů.
Alice Fořtová
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OSLAVY 75 LET SDRUŽENÉ OBCE BARÁČNÍKŮ BOZEŇ V BŘEZNICI
V sobotu 14. září již ráno od 9.00 hodin vyhrávala před kulturním domem kapela Horalka pod vedením kapelníka Josefa
Kubalíka. Vítala skupinky mužů a žen v krojích, některých
nádherně vyšívaných. Na naši oslavu přijížděli sousedé a tetičky z blízkých i vzdálených baráčnických obcí: z Březových Hor
a Příbrami, z Vodňan, Dobřichovic, Zdic, Hostomic a z Řevnic.
Všichni vstupovali do pěkně vyzdobeného sálu, kde bylo připraveno malé pohoštění. Ještě před vstupem se zdravili známí
i letití přátelé. Na oslavu byli pozváni i zástupci města Březnice a zástupci partnerského města Lindowa se členkami lidového spolku Landfrauen.
Před desátou hodinou jsme se všichni řadili do průvodu. Počasí nám přálo, asi nám opravdu bylo „vymodleno“. Krojovaný
průvod se zástupci města, německými hosty a kněžími březnické farnosti, s májkami, kočárem a historickou hasičskou stříkačkou prošel za doprovodu rázné dechovky Březnicí. Krátce se
zastavil nedaleko základní školy, kde tetičky položily kytičku
k uctění památky padlým v obou světových válkách.
Nakonec jsme se vrátili přes náměstí a zamířili do kostela.
V kostele nás přivítali pan farář Karel Hampl a pan farář Jan
Mikeš, který své přivítání pro naše zahraniční hosty pronesl
v němčině. Po společné modlitbě bylo všem uděleno požehnání. Nakonec jsme si zazpívali baráčnickou hymnu „Baráčníkem
být“, při které jsme se drželi za ruce. Všem se obřad v kostele
líbil a některé tetičky byly dojaty až k slzám.
Po společném obědě jsme se vrátili do kulturního domu.
Za zvučného pochodu prošlo defilé praporů. Jako první byla nesena česká státní vlajka a vlajky zúčastněných baráčnických
obcí. Účastníci povstáním a rytmickým potleskem doprovázeli
tento působivý akt. Rychtář, soused Bimr, zahájil slavnostní
„sezení a přivítal hosty – starostu města pana Jiřího Štěrbu,
župního rychtáře pana Františka Landeckého a německou delegaci. Nato jsme tichou vzpomínkou uctili zemřelé členy. Potom následovala řeč vzdělavatelky tetičky Tuháčkové vztahující se k minulosti našeho města. Po ní promluvila syndička Pavlína Kristková obšírně o naší činnosti. Za svoji dlouholetou
a obětavou práci dostaly od rychtáře Čestné uznání tetičky Tuháčková, Volavková, Mrázková, Šafářová a tetička Bimrová.
To již nastoupily s pěkným programem mažoretky z Bělčic,
které sklidily bouřlivý potlesk uznání. Jednání pozdravil starosta města, poděkoval za udržování starých obyčejů a tradic.
Následovaly zdravice hostů z Německa – pana Wilberse a paní

Foto F. Slaník

Daase a vzájemně jsme si vyměnili drobné dárky. Další zdravici pronesl pan farář Jan Mikeš, dále rychtáři zúčastněných baráčnických obcí, kteří nám předávali finanční i jiné dárky, např.
obec baráčníků Zdice nám věnovala krásnou vyšívanou stuhu
na stojací právo.
Rychtář poděkoval všem přítomným za účast, tetičkám
za přichystané pohoštění a potom následoval odchod praporů
a slavnostní sezení bylo zakončeno baráčnickou hymnou.
Po ukončení slavnostního sezení se rozproudila staročeská
veselice, provázená tancem a zpěvem. Během družné zábavy
nechyběly ani vzájemné informace, jak žije baráčnická myšlenka v jednotlivých obcích. Naši hosté ocenili organizaci tohoto
dne, práci našich sousedů a tetiček.
Po skončení veselice se zástupci baráčnické obce zúčastnili
společné večeře se zástupci města a s německými hosty z Lindowa a byli pozváni na oslavy města Lindowa v červenci příštího roku.
Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat městu Březnice za finanční pomoc a pánům farářům Karlu Hamplovi a Janu Mikešovi, kteří našim oslavám dodali duchovní ráz a podporu.
Rychtář Jiří Bimr

K A Č E Ř I TO NA LOUCE V HORČÁPSKU ROZBALILI JIŽ POOSMÉ
Na konci srpna začalo být u obce Horčápsko opět rušno. Projíždějícím bylo hned jasné, že brzy opět odstartuje festival Kačeři!
Do útulného areálu, který byl pro letošek z bezpečnostních
důvodů oplocen, našlo cestu přibližně 700 příznivců hudby,
sportu a tance. Organizátoři opět dodrželi, co slíbili a areál
a celý koncept festivalu obohatili a přinesli několik novinek.
Tou hlavní byl alternativní stan, kde se při vystoupeních Vojtaana, RNZ a hlavně Sympaáků dala krájet příjemná, pohodová a pozitivní nálada. Novinkou bylo kromě zmiňovaného oplocení také hlídané a osvětlené stanové městečko, změna v rozestavení areálu, přibylo také volnočasové vyžití. Novinkou byl
elektronický býk, masáže a také Be-fit relaxační zóna. Co však
zůstalo, byl úsměv na rtech většiny návštěvníků. Ti se mohli
bavit při poslechu kapely the.switch, Univation, Gang Ala Basta, Prague Conspiracy a dalších. Párty people zase potěšili Roman Rai a Fatty, Paralell Acitve, Robo, Da Moon a další.
„Pro letošní rok jsme se chtěli pokusit více zabezpečit areál
a přispět tak k bezpečnosti a pohodlí všech Kačerů. Myslíme si,
že se nám to povedlo dobře. Nedošlo k žádnému většímu problému. S několika účastníky jsme se shodli, že největším tahákem akce bylo vystoupení Sympaáků, kteří hrají zatím jen na

naší akci a jde tedy o jedinečný zážitek,“ shrnul za organizační
tým Jan Štika.
Velké díky z úst Kačerů putuje starostovi a celé obci Horčápsko, kteří vycházejí vstříc zábavě a hudebnímu vyžití. Pořadatelé chtějí i nadále držet laku stejně vysoko a příští rok obohatit akci například o aktivity a vyžití pro děti a další vychytávky. „Již nyní máme mnoho nápadů, ale te si chceme od
festivalování odpočinout a nabrat síly na zimu, kde nás čeká
také několik akcí. Rád bych tímto způsobem poděkoval našim
partnerům, rodinám a hlavně návštěvníkům. Jsme rádi, že se
společně bavíme,“ řekl Filip Matoušek.
Pokud se chcete dozvědět o tom, kdy opět vyletí Kačeři, dát
tip na kapelu, která by neměla na Kačerech chybět nebo se jen
kouknout na fotky z předchozích ročníků, tak stačí jen kliknout
na www.kaceri-festival.cz.
V sobotu 26. října se uskuteční v KD Březnice velký
fotbálkový turnájek, který bude doprovázet hudební
produkce. Přihlášky do turnájku posílejte na vlastimil.sevr@gmail.com. Hrát se bude na fotbálkách Rosengard a vítězové se mohou těšit na zajímavé ceny.
Vlastimil Ševr
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin věnujeme panu Bohumilu Babáčkovi.
Vyrůstal jste v Březnici. Mohl byste se podělit se čtenáři BN o pár vzpomínek nejen z kategorie těch dobrých, ale třeba i z těch méně dobrých?
Jsem březnický rodák, narodil jsem se v roce 1935 v Lokšanech, tehdy přezdívané Židy. Vyrůstal jsem ve velmi skromných
podmínkách.
Zažil jsem začátek okupace Československa – příchod německých vojáků do Březnice, zatýkání našich sousedů gestapem.
Byl jsem svědkem řady dalších událostí ve městě, např. stěhování obecné školy po různých objektech z důvodu obsazení školy organizací Hitlerjugend, příchod jak amerických vojáků, tak
sovětské armády do města a s tím spojený konec války.
Uvedené události jsem viděl očima desetiletého kluka, a vše si
dosud po letech živě vybavuji.
Dětství jsem prožíval v partě kluků z březnického náměstí
a okolních ulic. Hra na četníky a zloděje, kuličky, fotbal, bruslení a „rupání ledu“ na řece, sáňkování od „Pingláku“, to je jen
skromný výčet aktivit malých kluků v malém městě, které nás
denně zaměstnávaly.
Omlouvám se, pokud se někomu zdají mé vzpomínky příliš
nostalgické, chtěl jsem jen naznačit, že i přes těžkou dobu bylo
mé dětství šastné a můj vztah k městu se jen utvrdil, tady
spatřuji počátek svého patriotismu k Březnici.
Fandím všemu, co posouvá moje město kupředu a co zpříjemňuje život jeho občanům, a už je to činnost různých spolků –
sportovních či jiných, před nedávnem otevřená Galerie Ludvíka Kuby, krásný březnický zámek a s ním spojené kulturní
akce, nádherné prostředí zámecké obory a v poslední době pěkná úprava březnického náměstí, které řadí naše město mezi
oblíbené turistické lokality, kam se turisté a rodáci budou rádi
vracet. Po dokončení úprav jižní části náměstí bude tento komplex chloubou Březnice.
Jsou však věci, které vadí nejen mně jakožto občanu města. Jde
o poškozování – a nebojím se to napsat – o devastaci právě vy-

budovaných úprav města, jako je rozbíjení svítidel, ničení zeleně, pohazování odpadků kolem laviček apod.

Hrajete na saxofon v Příbramském bigbandu. Jaké
byly vaše hudební začátky a jakou roli sehrála hudba
ve vašem životě?
Hudba pro mě znamená krásnou relaxaci, a už jde o její poslech či interpretaci. Vyrůstal jsem v rodině, kde moje maminka a starší sestra velmi často zpívaly krásné lidové písně a já
na tyto časy moc rád vzpomínám. To byl také impuls, abych se
začal učit hrát na klarinet, poté jsem se stal členem březnické
dětské kapely. Moje muzicírování pak pokračovalo, na vojně ve
vojenské kapele, v orchestru Ládi Honzíka, později v příbramském Permonu a v současné době v Big Bandu Příbram.
Nerozlišuji muziku na lidovou, vážnou a další. Rád si poslechnu dechový kvintet, Českou filharmonii, dobrou dechovku, cimbálovou muziku, country i swing. Posledně jmenovaný mně spolu s dalšími nadšenci doslova učaroval tak, že se pravidelně
scházíme a nacvičujeme na svá veřejná vystoupení skladby našich i světových autorů.
Jste stále všestranně aktivním člověkem. Jakou roli
pro vás má v této životní etapě práce?
To je těžká otázka. Celý život jsem pracoval na různých postech
a vždy jsem se snažil, abych po sobě zanechal alespoň nějakou
stopu. Byl bych nerad, aby odpově na tuto otázku vyzněla jako
samolibá chvála. S partou nadšenců jsme vždy usilovali o vytvoření dobrého pracovního i životního prostředí. Dnes je mi
trochu smutno, když projíždím kolem neupravených a neudržovaných prostor při pomyšlení, s jak velkými náklady tyto
byly pořízeny.
Práce je pro mě motorem života, stále mě baví, a ve svém věku
si čím dál více uvědomuji, že je ještě mnoho věcí, které bych
chtěl vykonat.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran

PAMĚTNÍ MEDAILE VĚNOVANÁ ŠVÉDSKÉMU MOSTU V DOBRÉ VODĚ
Řekne-li se Švédský most, mladším to sotva něco řekne. Možná viděli obrázek nebo starou fotografii zachycující kamenný
mostní oblouk přes říčku a někdo jim vysvětlil, že se jedná
o Švédský most, který stával v Dobré Vodě pod lesem – tam,
kde vede cesta na Stražiště. Postaven měl být v roce 1715
a přesně se říci nedá, co mohlo být důvodem jeho vzniku. Pamětníci jej znají jako stavbu dokonale zasazenou do okolní přírody, ladný oblouk spojující oba břehy říčky, spíše sochu v přírodě než účelovou stavbu. Most nebyl dlouhá léta udržován,
a tak došlo k tomu, že se na podzim roku 1963 jeho oblouk zřítil. Časem zbytek mostní patky zarostl a okolí zpustlo. To, že
zde stával most, nedalo se tušit. Zřejmě nebyl památkou velké
historické hodnoty, ale byl významnou součástí březnického
okolí a neobyčejně ozvláštňoval krajinu. V dobách Švédského
mostu bývala Dobrá Voda opravdu půvabným koutem!
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice, v roce 2010 umístil několik kroků od ruiny mohutný valoun, v němž je vetknuta malá tabulka s nápisem Zde stával
Švédský most (1715-1963), a vedle něj skříňku s informacemi
o mostě. Letos o.s. Bozeň do tohoto zákoutí umístilo solidní
lavičku, postaralo se o to, aby zbytek zdiva mostní patky byl
po očištění zpevněn a bylo upraveno nejbližší okolí.
O.s. Bozeň- Spolek rodáků a přátel Březnice, v tomto roce
vydal pamětní medaili připomínající zánik Švédského mostu
v Dobré Vodě, k němuž před 50 lety došlo. (Za zmínku stojí, že
v roce 1950 vydal Spolek Bozeň svoji první pamětní medaili
tehdy věnovanou Ludvíku Kubovi). Na jedné straně nynější me-

Pamětní medaile vydaná o. s. Bozeň. Medaili si může každý
zájemce koupit v cukrárně Zlaté časy na Náměstí.
Foto MUDr. J. Beran
daile je Švédský most vyobrazen a na druhé straně je jako určitý symbol Březnice průčelí kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského a za ním průčelí zámku. Reliéfní plastiky na
obě strany medaile vytvořila zkušená plzeňská medailéra a sochařka Miroslava Nová, o vypracování písmen textu se zasloužil a klasickou ražbu ze speciální mosazné slitiny obsahující
vysoké procento mědi (tombak) provedl rytec medailér Anselm
Roskovec. Medaile vyšla nákladem 100 kusů a prodává se za
cenu 330,- Kč. Medaili si může každý zájemce koupit v cukrárně Zlaté časy na Náměstí.
MUDr. Jiří Beran
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TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2013
aneb „S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÉPE“
Všechny milovníky hezké české písničky srdečně zveme
na jubilejní 15. ročník setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2013, který se koná v sobotu dne
26. října v prostorách Kulturního domu ve Hvožanech (okres Příbram), začátek v 16.00 hodin.
Toto hudební setkání opět nabídne bohatý program vystupujících heligónkářů. Již tradičně také uvidíte různé
heligónkářské skupinky a Toulavou kapelu Josefa
Janouška. Pro návštěvníky bude připravena divácká
soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře, slosovatelné
vstupenky o pěkné ceny a hlavně hodně dobré muziky.
Veškeré festivalové dění budou moderovat Jitka Štěpánová a Jana Filinová. Podrobné informace a fotografie
z minulých ročníků je možné vidět na internetových
stránkách www.umuzikantu.cz
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu je zajištěný
v pokladně OÚ ve Hvož anech a kulturním klubu
v Rožmitále pod Třemšínem.
Rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Na setkání s hezkou písničkou ve Hvož anech
se těší všichni pořadatelé!

POZVÁNKA

Obec Hvožany a Heligónkářská liga
Vás srdečně zvou na

jubilejní 15. ročník setkání heligónkářů

Třemšínská heligónka
aneb

„S písničkou jde všechno lépe“

Kulturní dům ve Hvožanech
sobota 26. října 2013, začátek v 16 hodin
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu
v pokladně OÚ ve Hvožanech, tel. 318 696 227
www.hvozdany.cz
www.umuzikantu.cz
tel. 776 560 526

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
LISTOPAD 2013
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
18. října 2013 ve 12 hod.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Uzávěrka
BŘEZNICKÝCH NOVIN

10/2013

BŘEZNICKÉ NOVINY

SPORT

21

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Koncem srpna byla zahájena podzimní
část fotbalových soutěží. U mládeže počátkem září. V soutěžním ročníku 2013/
14 jsme udrželi 4. mládežnická družstva. Vzhledem k malému počtu mládeže v dorosteneckém věku, tedy rok narození 1995 - 1999, jsme letos odhlásili
1.A krajskou soutěž a nově náš dorost
bude hrát okresní přebor. Dorost povede
Tomáš Tregler a věřím, že opět kluky
přitáhne k fotbalu a budou patřit k favoritům této věkové kategorie v našem okrese.
Družstvo mladších žáků povede v letošním roce Vít Palivec společně s Markem
Petráňem, který z pracovních důvodů
nestíhá celý program tréninků a zápasů,
a tak se budou ve spolupráci s trenérem
starších žáků Dušanem Hudečkem, a nově
trenérem přípravky Františkem Kostínkem, vzájemně zastupovat a doplňovat
u jednotlivých týmů, tak jak jejich pracovní a rodinné povinnosti dovolí.
U mládeže bude ještě vypomáhat Iveta
Faitová a věřím, že se přidají i ostatní
rodiče kluků, kteří pomohou zejména při
dopravě hráčů na zápasy, za což všem
předem děkuji.
U dospělých ,,B“ družstvo povede Lá a
Fait společně s kapitánem Standou Soldátem tentokrát po dlouhých letech
v okresní III. třídě.
,,A“ mužstvo hrající krajskou I.B třídu
skupinu E bude trénovat Vlastimil Ševr
starší ve spolupráci se synem Vlastou,
který má zkušenosti z vyšších fotbalových soutěží a může tak své zkušenosti
předávat coby asistent trenéra přímo na
hrací ploše. Vedoucím u ,,A“ mužstva
zůstává Roman Teska.
U ,,A“ mužstva došlo k několika změnám v úzkém hráčském kádru. Na hostování zatím do 31. 12. 2013 odešel Petr
Štolba, který si vyzkouší krajský přebor
v dresu Spartaku Příbram, pod vedením
trenéra Miloše Nepivody. Dalším hráčem, který nás doufám jen na krátké půlroční hostování opustil, je Marek Žid.
Požádal o uvolnění do týmu TJ Nové
Sedlo, který hraje III. třídu okresu Louny a je tak blízko jeho pracovišti v Žatci.
Za dlouholetou práci pro náš oddíl jsme,
ač neradi, Marka uvolnili. Na posílení
kádru se neustále pracuje, zatím naše
řady rozšířil Lukáš Manda, naposledy
hrající v Rosovicích (dříve v 1.FK Příbram), Jakub Novotný, který se věnoval
delší dobu malé kopané a v dorosteneckém věku hrál též za 1.FK Příbram
a Roman Peterka z Mirovic. Z předloňského dorostu se do A mužstva zapojil
náš odchovanec Tomáš Štika.
Kompletní výsledky včetně střelců
naleznete na

www.skbreznice1918.8u.cz

Rk. Tým

A mužstvo - I. B třída
skupina E
Spartak Rožmitál – SK Březnice 1918 A
4:0 (1:0)
SK Březnice 1918 A – TJ Tochovice
1:0 (0:0)
Lety – SK Březnice 1918 A
2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 A – Petrovice
3:5 (1:1)
Tabulka po 4. kole
Rk. Tým

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

Záp + 0

Petrovice
Nový Knín
Mníšek
Lety
Hořovicko B
Žebrák
Rožmitál
Hostomice
Podlesí
Tochovice
Březnice
Vonoklasy
Jince
Dobřichovice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

-

0
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Skóre Body PK
(Prav)

0 23:6 12
0 9:3 12
0 11:5 10
1 8:3
9
0 12:6
8
1 12:10 7
1 11:9
7
2 11:10 6
2 11:14 4
3 9:6
3
3 4:11 3
4 5:12 0
4 3:16 0
4 2:20 0

(6)
(6)
(4)
(3)
(2)
(4)
(1)
(-3)
(-5)
(-3)
(-3)
(-3)
(-6)
(-6)

B mužstvo III. tř., sk. A
SK Březnice 1918 B – Dolní Hbity
1:0 (1:0)
Narysov – SK Březnice 1918 B 1:1 (1:1)
SK Březnice 1918 B – Obecnice
0:0
Hvož any – SK Březnice 1918 B
Tabulka po 4. kole
Rk. Tým

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

Záp + 0

TJ Zduchovice 4
S. Trh. Dušn. 4
FC Višňová
4
S Vrtule Láz 4
Slav. Obecnice 4
Litav. Bohutín 4
Sokol D. Hbity 4
Sok. Hvož any 4
SK Břez. 1918 B 4
TJ Lig. Milín B 4
Sokol Drahlín 4
Tochovice B
4
Sokol Narysov 4
Kov. Příbram 4

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

-

1
1
2
1
1
1
0
0
2
1
0
0
2
0

Skóre Body PK
(Prav)

0 15:4
0 12:6
0 12:6
1 16:6
1 9:6
1 9:8
2 9:7
2 10:12
1 4:5
2 9:11
3 12:17
3 9:14
2 4:14
4 5:19

10
10
8
7
7
7
6
6
5
4
3
3
2
0

(1)
(7)
(-1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(-1)
(-2)
(-3)
(-3)
(-4)
(-3)

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

Záp + 0

S. M.Hraštice
Spar. Rožmitál
SK Jince 1921
Kov. Příbram
Sokol Narysov
SK Břez. 1918
Mongeo Podlesí
Sokol Pičín

2
2
2
1
2
3
3
2

2
2
1
1
1
0
0
0

-

0
0
0
0
0
1
1
0

Skóre Body PK
(Prav)

0
0
1
0
1
2
2
2

19:2
18:3
14:6
2:1
7:12
2:6
3:11
2:28

6
6
3
3
3
1
1
0

(6)
(6)
(0)
(3)
(-3)
(-5)
(-5)
(-3)

ml. žáci OP skupina A
Bohutín – SK Březnice 1918
1:5
SK Březnice 1918 – Hvož any 15:0 (8:0)
SK Březnice 1918 – Milín
3:4
Rk. Tým

Záp + 0

1. TJ Lig. Milín 2
2. SK Břez. 1918 1
3. 1.FK Příbram
a.s./o.s.
1
4. Spar. Rožmitál 2
5. Litav. Bohutín 1
6. Obecnice/Podlesí1
7. Sokol Hvož any2

-

Skóre Body PK
(Prav)

2 0 0
1 0 0

13:2
15:0

6
3

(0)
(0)

1
1
0
0
0

7:3
11:9
0:3
2:10
2:23

3
3
0
0
0

(3)
(0)
(0)
(0)
(-3)

0
0
0
0
0

0
1
1
1
2

OP st. přípravek (5+1)
Bohutín – SK Březnice 1918
11:9
(2:6, 4:0, 5:3)
Spartak Pb B – SK Březnice 1918 6:8
(2:2, 2:1, 2:5)
SK Březnice 1918 – Spartak Pb B 16:6
(6:0, 4:4, 6:2)
Rk. Tým

1.
2.
3.
4.
5.

Záp + 0

Spar. Rožmitál 3
SK Břez. 1918 3
Litav. Bohutín 2
Sp. Příbram B 3
Mongeo Podlesí 1

2
2
1
1
0

-

0
0
0
0
0

Skóre Body PK
(Prav)

1
1
1
2
1

39: 22
32: 22
16: 20
23: 34
5: 17

6
6
3
3
0

(0)
(3)
(0)
(-3)
(0)

Na závěr mi dovolte poděkovat
všem našim sponzorům, bez kterých by fotbal v Březnici nemohl
fungovat na této úrovni.
Ještě jednou děkujeme!
Za SK Březnice 1918
Roman Teska

Dorost OP
SK Březnice 1918 – Tochovice/Milín
4:2 (1:1)
Stará Hu – SK Březnice 1918 0:5(0:2)
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918
3:2(2:0)
Rk.Tým

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

Záp + 0

SK Břez. 1918
Spar. Rožm.
FC Višňová
Stará Hu
S. Dal. Dušníky
Hbity/Zduch.
Toch./Milín B

3
2
2
1
1
3
3

2
2
1
1
1
1
0

-

0
0
0
0
0
0
0

Oficiální
webové stránky

SK Březnice 1918

Skóre Body PK
(Prav)

1 11:5
0 8:3
1 13:3
0 7:0
0 3:2
2 7:14
3 4: 21

6
6
3
3
3
3
0

(3)
(3)
(0)
(3)
(0)
(-3)
(-3)

st. žáci OP skupina A
SK Březnice 1918 – Podlesí
1:1(0:0)
Rožmitál – SK Březnice 1918
2:0
SK Březnice 1918 – Malá Hraštice 1:3

http://www.
skbreznice1918.8u.cz/
Připomínky, názory,
komentáře
pište do rubriky:
Návštěvní kniha
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BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ BILANCUJÍ
1. Základní kynologická organizace č.254 Březnice uspořádala ve dnech 10. - 11. 8. 2013 již 25. ročník závodu o putovní
pohár města Březnice v kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2, IPO 1,
spolu s ním se konal Přebor středočeského kraje v ktg. IPO3.
Tohoto „pejskařského klání“ se zúčastnilo 24. sportovních dvojic
z 15ti kynologických klubů ČR a 2 závodníci z Polska.
Členové, kteří representovali náš klub byli všichni úspěšní.
Paní Šárka Bendová vyhrála Kategorii IPO 1, slečna Jeanette
Ranglová se umístila v ktg. ZVV2 na druhém místě a pan Richard Kostínek se svým NO získal prvé místo v ktg. ZVV2
a tím i putovní pohár města.
Kategorii IPO3 vyhrál a tím i obhájil čekatelství CACT
z r. 2012 pan Zdeněk Saska s BOM z kynologického klubu Říčany. I v této kategorii byl úspěšný březnický občan a to pan
Roman Šmatlák ze ZKO Rožmitál – 3. místo.
Akce i přes menší počet závodních dvojic byla úspěšná. Poděkování patří organizátorům a především sponzorům. Významným sponzorem, nejen této akce, ale celé ZKO Březnice je Město Březnice. Dalšími sponzory byli: Pivovar Herold, Truhlářství Šlossar Horčápsko, Jaroslav Hájek autodoprava Příbram,
Renata Mázdrová železářství Březnice, Josef Mázdra výkopové
a zemní práce Březnice, Periskop Příbram, Pavel Lexa krmiva
Příbram, Security elte K-9 s.r.o., Psí sporty.
2. Z pověření Českého kynologického svazu se pod organizačním vedením ZKO Březnice konalo ve dnech 13. - 15. 9. 2013
Mistrovství České republiky v nejvyšší kategorii podle Národního zkušebního řádu – ZVV3. Do této soutěže se podle získaných bodů na jednotlivých výběrových závodech probojovalo 31
dvojic. Vlastního závodu se zúčastnilo 28 závodníků z celé ČR.
I naše organizace měla v soutěži svá „želízka“. Slečna Jeanatte
Ranglová s NO Coudy Brutanic se umístila na krásném 8. místě. Pan Richard Kostínek s NO Cir z Vydří louky se dostal

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 8. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Jince 1921

„na bednu“ a získal 3. místo. Vítězem a mistriní ČR se stala
paní Simona Janoušková s NO Elko Bohemia bells, která zároveń získala titul CACT. Loňský mistr ČR pan Roman Šmatlák
se svým BOM se umístil na krásném pohárovém 6. místě.
Dle vyjádření hlavního rozhodčího a funkcionářů ČKS soutěž
proběhla ve skvělé organizaci, výkony soutěžících byly sportovní a na vysoké úrovni. Nejlepší stopa ohodnocena na 99 bodů,
nejlepší poslušnost 95 bodů, nejlepší obrany 98 bodů (maximální ohodnocení 100 bodů). Financování akce včetně hlavních
cen zajistil ČKS, ostatní ceny, doprovodný program, stravování
a ubytování a celá organizace závodu byla v režii kynologického
klubu Březnice. Poděkování patří i všem sponzorům (viz citace
u závodu o putovní pohár města Březnice), dále pak panu starostovi města za účast při slavnostním zahájení a zástupci
města při ukončení akce.
Výsledkové listiny, fotodokumentace na
www.zko-breznice.wbs.cz
Jiří Kubát

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 10. kolo
okresní III. třídy skupiny A

SK Březnice 1918
Milín B

Sobota 12. 10. 2013 od 16.00 hod.

Sobota 26. 10. 2013 od 14.30 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Vstupné: 20 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

OP dorost sobota
OP ml. žáci sobota
OP st. žáci neděle
B mužstvo III. třída
neděle
13. 10.

OP dorost sobota 26. 10. 10.15 h. SK Březnice 1918 – Stará Hu
OP ml. žáci sobota 26. 10. 13.00 h. Hvožany – SK Březnice 1918
OP st. žáci – neděle 27. 10. 12.15 h. SK Břez. 1918 – Kov. Příbram

12. 10. 10.15 h. Rožmitál – SK Březnice 1918
12. 10. 13.45 h. SK Březnice 1918 – Obecnice
13. 10. 13.00 h. SK Březnice 1918 – Pičín
16.00 h. TJ Tochovice – SK Březnice 1918 B

Přípravka – rozlosování turnajové části soutěže proběhlo
až po uzávěrce Březnických novin

Příští víkend
So 19. 10. ml. žáci
13.00 h.
So 19. 10. B mužstvo III. třída
15.30 h.
Ne 20. 10. dorost OP 10.15 h.
Ne 20. 10. st. žáci
13.45 h.
Ne 20. 10. A mužstvo I.B třída
15.30 h.

SK Březnice 1918 – Bohutín
SK Březnice 1918 B – Kov. Příbram
Tochovice – SK Březnice 1918
Narysov – SK Březnice 1918
Dobřichovice – SK Březnice 1918 A

Přípravka – rozlosování turnajové části soutěže proběhne
až po uzávěrce Březnických novin

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

A mužstvo IB. třída – neděle 27. 10. 14.30
Hořovice B hřiště Bzová – SK Březnice 1918 B
Přípravka – rozlosování turnajové části soutěže proběhlo
až po uzávěrce Březnických novin

Příští víkend
Čt 31. 10. ml. žáci
17.00 h. Milín – SK Březnice 1918
So 2. 11. dorost OP 10.15 h. SK Březnice 1918 – Daleké Dušniky
So 2. 11. B mužstvo 14.00 h. III. třída - Láz – SK Březnice 1918 B

Ne 3. 11. A mužstvo I.B třída
14.00 h. SK Březnice 1918 A – Fotbolový klub Mníšek
So-Ne 2.-3. 11. st. žáci SK Březnice 1918 ukončili podzimní část soutěže
Přípravka – rozlosování turnajové části soutěže proběhne až po
uzávěrce Březnických novin

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
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ÚSPĚCH BŘEZNICKÉHO
VOLEJBALU
Jako každý rok jsme se letos v červnu zúčastnili krajského
kola (ČASPV) ve volejbalu s možností postoupit do kola celostátního. Krajské kolo se konalo ve Zdicích, ale pro malý zájem se
konala pouze soutěž mixů, ze které se nám podařilo postoupit.
Na celostátní turnaj do Dřevěnic jsme jeli v sobotu 7. 9. Dali
jsme dohromady tým mužů, žen i mixů.
Muži měli pouze dva soupeře a tak hráli dvě kola. Po krásném boji skončili na prvním místě! Navíc z týmu mužů byl vyhodnocený nejlepší smečař turnaje Karel Kočárek.
Ženy měly soupeřů šest a tak se hrálo systémem každý s každým. Ze šesti zápasů holky prohrály jen jediný zápas a skončily
na krásném druhém místě.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
Pastelka
Dne 7. září se na Xaverovském statku konal již 3 ročník Allianz pastelky. Tento den je tradičně věnován hlavně dětem, ale
na své jsi přijdou i dospěláci. Od organizátora tohoto dne byl
náš kolektiv požádán, zda by se ho mohl účastnit a svými možnostmi pomohl tento den zpestřit. Samozřejmě jsme byli rádi
za pozvání a spolu s našimi kolegy ze Starého Rožmitálu, kterým se zde moc líbilo, jsme předvedli požární útoky. Dále byla
pro návštěvníky možnost vyzkoušet si džberové stříkačky
a střelbu ze vzduchové pistole. A aby bylo i na co koukat, přivezli jsme s sebou dva naše skvosty, Pragu RN z roku 1953
a Škodu z roku 1924.
Soutěž o nejkrásnější hnětinku
Vážení čtenáři, v letošním roce jsme si pro vás připravili soutěž o nejkrásnější hnětinku. Každý kdo by měl zájem v této
krásné tvorbě soutěžit, může svá díla přinést v pátek 18. října
od 16.30 hodin do sálu hasičského domu v Březnici. V sobotu
19. 10. 2013 bude tento sál otevřen veřejnosti, která bude mít
možnost tato soutěžní díla shlédnout a svým hlasem rozhodnout, která bude ta nejkrásnější hnětinka našeho města.
Kurz první pomoci
Ve spolupráci s červeným křížem Příbram, probíhá ve dnech
6., 12. a 13. října vždy od 13ti hodin, kurz první pomoci. Děti
navštěvující malý stupeň základní školy čeká 9 hodin a děti
z velkého stupně základní školy 12 hodin kurzu zakončeného
zkouškou. Po absolvování získají děti průkazku absolventa kurzu první pomoci, tyto děti si poté červený kříž Příbram zve na
soutěž, kterou pro absolventy kurzu pořádá. Případní zájemci
se mohou informovat na tel. 721 487 579, počet dětí je omezen
a cena kurzu je 200,- Kč.
Vedoucí mládeže SDH Březnice S. Koňas

Soutěž mixů měla taky sedmičlennou skupinu, ale mixy prohrály dvakrát. Při konečném sčítání bodů, ale se štěstím skončily také na místě druhém.
To je pro nás historicky nejlepší výsledek na tomto turnaji!
Všichni jsme dostali medaile a každý tým si odvezl domů pohár. Když k tomu přičteme, že nám přálo počasí, organizace
turnaje byla výborná, vydařená taneční zábava a dobré jídlo,
tak se všichni shodujeme na tom, že to byl skutečně vydařený
konec letní volejbalové sezóny 2013.
AVK Březnice

POZVÁNKA NA VÝSTAVU HNĚTINEK
Dne 19. 10. 2013 od 9.30 se koná v sále hasičského domu
soutěžní výstava hnětinek, jejich krásou se budete moci nejen
kochat, ale i svým hlasem rozhodnou, která bude ta nejhezčí
v Březnici.
SDH Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15 – 19 týdnů
v začátku snášky 178 Kč/ks

cena 149 – 170 Kč/ks

neděli 13. 10. 2013
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.

Prodeje se uskuteční: v

Bližší informace tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
PO - PÁ

9.00 - 16.00 hod.

Při prodeji slepiček – NOVÁ SLUŽBA – VÝKUP králičích
kožek – cena 15 – 22 Kč/ks

Prodám
modrozelené cypřišky
a thůje do živého plotu
VÝŠKA 80 cm
CENA 40,- Kč
Jsou v kontejnerech.
Platí až do zámrazu.

Tel. 318 683 747

INZERCE
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O N A J M U byt 2 + 1 v Březnici.
Tel. 721 803 927.
P R O N A J M U garáž u Normy.
Tel. 737 645 735.
P R O N A J M U byt 3+1 v Březnici,
nájem 2 500,- Kč + poplatky. Tel. 728 324 505
volat po 16 hod.
P R O N A J M U v Březnici slunný byt 2 + 1
s balkonem. Tel. 607 655 792

SALON NIKA
Půjčovné společenských šatů do 1 500 Kč
Prodej společenských šatů na objednání
do 3 500 Kč
Prodej svatebních šatů na objednání
do 5 600 Kč
Dále: svatební doplňky, bižuterie,
kosmetika
T Ě Š Í M E S E N A VA Š I N Á V Š T Ě V U ! ! !
NAJDETE NÁS:
Třemšínská 749, Rožmitál pod Třemšínem
O T E V Ř E N O : PONDĚLÍ až NEDĚLE
- po předchozí domluvě tel. 721 655 206
e-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
w w w. s a l o n n i k a . c z
facebook-salon Nika

10/2013
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Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

Informace na tel. +420 728 873 970
www.rspalety.cz

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk

• technické prohlídky • dovozy • měření emisí (benzín, nafta, plyn)
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel
• STK traktorů

• servis klasických i LCD televizorů – svoz a odvoz zpět
k zákazníkovi
• prodej televizorů, LCD, LED – naše služby nekončí prodejem,
ale zboží dodáme do bytu, nastavíme, seřídíme antény
• prodej satelitních kompletů včetně montáže a sestavení
dle přání
• aktivace placených programů SKYlink
• při opravě zapůjčíme náš provozní sat přijímač nebo
LCD televizor
d.
– 17
262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 9 hod.
1
1
–
tel. 731 489 362, 327 723 120
SO 9

ho

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

777 336 705

SMART PŮJČKA
➣

BŘEZNICE A OKOLÍ

➣
➣

hotovost do 24 hod.

5000 Kč až 20 000 Kč
se splatn. 13 měs.

➣

OSVČ, mateřská, starobní důchod...
Kontakt - tel. 721 603 407

INZERCE
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ÚKLID DOMÁCNOSTI
Chcete přijít z práce a mít čas pro Svou rodinu
či Své koníčky? Netrávit volné chvilky úklidem
domácnosti? Já toto vyřeším za Vás….
Nabízím pravidelné i jednorázové úklidové práce
a veškeré úklidové služby.
Spolehlivý úklid kanceláří i domácností.
Profesionální úklid dle vašich potřeb: mytí podlah, vysávání
a čištění koberců, čištění čalouněného nábytku, mytí a leštění
nábytku, úklid sociálního zařízení, praní prádla, mytí nádobí,
žehlení, apod.
Vaše autíčko si také přijde na své - čištění, tepování interiéru

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY zajišuji rychle a kvalitně s důrazem
na individuální přístup.

Tel. 776 609 179 E-mail: uklid.olinka@seznam.cz

KOMINICTVÍ
Fireservis
Komplexní servis komínů
■
■
■
■
■

stavební opravy komínových těles
rekonstrukce komínů vložkováním
montáže a výstavby nových komínů
pravidelné čištění a kontroly
kontroly moderní revizní kamerou

☎ 725 389 941, 318 623 613
www.kominictvi-fireservis.cz
✉ fireservis@email.cz

10/2013
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ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
Špička – Doležal
HUDČICE 34
tel. 724 266 794
737 701 761
truhlarstviS-D@atlas.cz

- výroba kuchyňských linek, skříní,
- nábytku, schodů, dveří
- pergol, zahradních domků a další
truhlářské práce

DRCENÉ
KAMENIVO
NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ

PRODEJ - LOM HUDČICE
tel. 602 366 662
nabízíme různé frakce, vlastní odběr,
dovoz k odběrateli

Nově otevřený

SALÓN KRÁSY
na náměstí v Březnici
hledá

kolegyně na manikúru
a pedikúru

CENTRUMPRO VÝROBNA, PŮJČOVNA, BAZAR
NABÍZÍME:

nové kuchyně na míru do panelákových bytů,
kanceláří, provozoven a domácností
i ostatní nábytek
CENY jsou od 5 500 Kč za kuchyň s pracovní deskou
Po dohodě lze provést platbu i na splátky (registr neřešíme)

Bazar Pročevily, PROČEVILY, 262 72
Otevírací doba:

Po, St, Pá, So 8.30 - 14.30 hod.
Út, Čt
8.30 - 18.00 hod.

Více info na www.centrumpro.cz

Informace na telefonu 608 450 975.

Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř:

Monika Kováříková - tel. 721 437 106, 724 803 045
E-mail: mkovarikova2@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

Tel. 728 978 470, procevilybazar@seznam.cz
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KINO BŘEZNICE
Promítáme pouze ve středu

16. 10. středa v 18 hodin

2. 10. středa v 18 hodin

REVIVAL

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

Hudební komedie, ČR, 2013
Nová komedie Alice Nellis, která je
nabitá hudbou a humorem.
Čtyři kamarádi, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, se pokouší o její velkolepý comeback.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská a další

Komedie, USA, 2011, české titulky
Becky je mladá ambiciózní žena, která právě získala vysněnou práci televizní produkční. Žurnalistická legenda Mikey je nesympatický a nafoukaný potížista, který jí znepříjemňuje
život. Becky tvrdě bojuje a obhajuje
svoji pozici v dravém prostředí.
Režie: Roger Michell
Hrají: Rachel McAdams, Harrison
Ford, Jeff Goldblum, Patrick Wilson,
Diane Keaton a další
Vstupné 44 Kč Q 107 minut
Přístupno od 12 let

9. 10. středa v 18 hodin

DÁVÁM TOMU ROK
Romantická komedie, Velká Británie,
2013, české titulky
Neuplynul ještě ani rok a už se ve
vztahu objevily první problémy. Rodina a přátelé si ale nikdy nemysleli, že
vydrží dlouho a s blížícím se výročím
svatby se zdá, že měli pravdu. Humorný příběh o prvním roce manželství.
Režie: Dan Mazer
Hrají: Simon Baker, Rose Byrne,
Anna Faris, Minnie Driver, Jason
Flemyng a další
Vstupné 42 Kč Q 98 minut
Q Přístupno od 12 let

16. 10. středa ve 13.30 hodin
– odpolední představení
pro širokou veřejnost

ROMÁN PRO MUŽE
Komediální drama, ČR, 2010
Film vypráví příběh tří sourozenců –
Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto,
které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry, převzal
výrazně starší Cyril. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor, který
má být jakousi cestou posledních splněných přání. Výlet se však mění
v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav
Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa
Pauhofová, Jan Budař a další
Vstupné 30 Kč Q 95 minut
Q Přístupno od 12 let

23. 10. středa v 18 hodin

ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Rodinný animovaný film, ČR, 2013
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK se dostává na filmové plátno –
a to v dobrodružném příběhu autorů
Josefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou
humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení.
Režie: Michal Žabka
Hudba: Ondřej Soukup
Q

90 minut

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 10. Taneční kurz – základní
KD Q 14.00 hodin
5. 10. Koncert BHV
Reprezentační sál MěÚ
Q 19.00 hodin
8. 10. Schůze SPCCH
KD Q 14.30 hodin
12. 10. Taneční kurz
– prodloužená
KD Q 14.00 hodin
12. 10. Oldies
KD Q 21.00 hodin

Vstupné 45 Kč Q 116 minut
Q Přístupno od 12 let

Vstupné 44 Kč

10/2013

KULTURA

Q

Přístupno

30. 10. středa v 18 hodin

127 HODIN
Dobrodružné životopisné drama, USA,
Velká Británie, 2010, české titulky
Ralston přežil 127 trýznivých hodin
v divočině s rukou přiskřípnutou
ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami
vody. Bojoval s přírodou i vlastními
démony a vyhrál.
Režie: Danny Boyle
Hrají: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Lizzy Caplan, Clémence Poésy a další
Vstupné 42 Kč Q 93 minut
Q Přístupno od 12 let

Dětské představení

2. 10. středa v 9 hodin
KRTEK A OSLAVA
vstupné 10 Kč

15. 10. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna Q 16.30 hodin
19. 10. Taneční kurz – základní
KD Q 14.00 hodin
19. 10. Taneční zábava – KEKS
KD Q 21.00 hodin
26. 10. Music Night
s velkým turnajem
ve fotbálku
KD Q 20.00 hodin

CENÍK
INZERCE
v BŘEZNICKÝCH

NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
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
(max. 5 řádků)

Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/2 strany 1 200 Kč

Při objednání a zaplacení
dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Příjem inzerce:
REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)

pondělí – pátek
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218
E-mail: infobreznice@volny.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 11/2013 vyjde 31. 10. 2013 –
uzávěrka čísla je 18. 10. 2013 (ve 12 hod.)  ročník XI.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
 připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz  redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout
 vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
 sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

