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Slovo starosty

v polovině října jste svými hlasy spolurozhodli o dalším
směrování Středočeského kraje. Chtěl bych Vám tímto
poděkovat za podporu i přidělené preferenční hlasy. Výsledky krajských voleb v Březnici krom jiného potvrdily
i mandát současného vedení našeho města, ale i směr,
jakým se ubírá. Vaše rozhodnutí vnímám osobně jako
ocenění dosavadní práce a zároveň jej přijímám jako velký závazek s plným vědomím odpovědnosti.
O to více mě mrzí individuální postoj člena vedení našeho města ohledně revitalizace městského centra, který
ve své podstatě zpochybňuje některá přijatá usnesení
zastupitelstva města v této záležitosti a svým způsobem
i znevažuje obětavou každodenní práci všech zainteresovaných, kteří se podílejí na realizaci této náročné stavby. Použiji-li fotbalovou terminologii, „zastupitelé vytvořili tým složený z různých výchozích klubů s rozdílnými

DOMOV BŘEZNICE
A JEHO ROZVOJ
Naše zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Prostory, které užíváme se nachází v budově
polikliniky, která patří Městu Březnice.
Naši uživatelé jsou také obyvatelé města Březnice
a jeho regionu, a tak je spolupráce Města s Domovem
důležitá. Společným cílem je vytvořit pro obyvatele - seniory prostředí pro důstojné stáří a klidný odpočinek.
V letošním roce proběhla další část rekonstrukce, budova polikliniky se zateplila a získala novou fasádu. Je to
přínosem i pro náš Domov, nejen naše služby, ale také
vizuální stránka reprezentuje celé zařízení.
Domov nemá bohužel žádnou zahradu, kam by senioři
chodili odpočívat a užívat si čerstvého vzduchu, a tak
bylo pro nás milým překvapením vybudování zvláštního
vchodu z budovy rovnou do části parku. Naši uživatelé,
kteří jsou většinou imobilní, budou moci pohodlně navštívit park, aniž by museli složitě objíždět budovu.
Město Březnice spolu s přispěním Nadačního fondu
Bozeň, který věnoval do parku zahradní pergolu, vytvořilo zónu klidu a pohody pro seniory a já pevně doufám,
že tato stavba zůstane stále hezká a bude sloužit k setkávání seniorů a obyvatel Březnice.
Takže shrnuto a podtrženo, děkujeme a doufáme,
že naše spolupráce a pomoc v sociální oblasti půjde stále
stejnou cestou.
Bc. Dagmar Němcová, ředitelka
Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb
Foto F. Slaník

názory, kteří ale na čtyřleté období oblékli stejný dres
Březnice s odhodláním předvést co nejlepší výkon. Taktiku průběžně schvalují na jednání zastupitelstva. Tak jako
každý kapitán, tak i já jsem na pomyslné hřiště chtěl přivést tým odhodlaný předvést maximální nasazení
s přímým tahem na branku. Každý týmový hráč ale ví,
že nejhorší jsou neočekávané, vlastní fauly na své spoluhráče.“ K této úvaze mě přiměl článek, který jsem si dnes
přečetl v Periskopu č. 40, ze dne 19. října 2012. Na závěr
si neodpustím malou poznámku k pisateli ohledně veřejně deklarovaného přiznání, „že si osobně velice cení toho,
co se udělá z vlastních zdrojů.“ Toto prohlášení ale jaksi
koliduje se skutečností, kdy i autor článku pod ním podepsaný zcela logicky využil možnosti čerpání finančních
prostředků z programu Zelená úsporám při zateplení
vlastní pražské nemovitosti.
Jiří Štěrba
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Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 18. 9. 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 7. 8. 2012
a zprávu o plnění usnesení.
2. Rozhodnutí rady města č. RM7-2012/26 ze dne 4. 5. 2012
o přidělení části pozemku 21/1 v k.ú. a obci Březnice manželům Š.
3. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 6. 8. 2012.
4. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 21. 8. 2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Schvaluje stavebnětechnické řešení, a to změnu podkladní vrstvy
komunikace jako vícepráci v částce 104.160,- Kč bez DPH.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.
2. Přijetí dotace na akci CZ.1.02/4.1.00/11.10212 - Sběrný dvůr
z Fondu soudržnosti ve výši 5.885.163,70 Kč. Zastupitelstvo města
dále schvaluje přijetí dotace na akci CZ.1.02/4.1.00/11.10212 - Sběrný dvůr ze Státního fondu životního prostředí ČR, uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 346.186,10 Kč a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Změnu rozpočtu v realizaci akce „Sběrný dvůr v Březnici“
v celkové výši 372.844,62 Kč bez DPH.
Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 2 (Pinkava, Nepivoda)
Návrh usnesení byl přijat.
4. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice, ulice Pod Stráží“,
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Josef Mázdra, Březnice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

5. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice - okna Rožmitálská
132", souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou OKNOPLASTIK s. r. o., Praha za celkovou cenu 304.031,- Kč včetně DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. Revolvingový úvěr u České spořitelny a.s. ve výši 20.000.000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru.
Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 (Beran)
Návrh usnesení byl přijat.
7. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
III. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. S možností vrácení historického majetku obci Nestrašovice, pozemku p.č. 428 v k.ú. a obci Nestrašovice - ostatní plocha,
o výměře 84 m 2 . Zastupitelstvo města ukládá OSM projednat
s Mgr. Janíkem možnosti převodu.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
IV. Zastupitelstvo města revokuje:
1. Usnesení zastupitelstva města č. 110913/12 ze dne 13. 9. 2011.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru ve výši 130.000,- Kč od
Nadačního fondu Bozeň, fondu pro Březnici, na pořízení a stavbu
altánu u Městského zdravotnického zařízení. Tato částka bude
zařazena do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
Krajmerová Jana v.r.

Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 16. 10. 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 18. 9. 2012
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis pracovní skupiny pro oblast Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne
24. 9. 2012 a souhlasí se zařazením opravy a omítnutím soklu, doplněním oken, mříží včetně repase č. p. 1, V Koleji, Březnice, opravy
fasády č. p. 2, Náměstí, Březnice, opravy vstupní brány na hřbitov
v Březnici do rozpočtu města na rok 2013.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 24. 8. 2012.
4. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne
25. 9. 2012.
5. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 25. 9. 2012.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 1. 10. 2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Zařazení rekonstrukce části chodníku v ul. L. Kuby do rozpočtu
roku 2013 a ukládá FO částku 500.000,- Kč na tuto akci zařadit
do rozpočtového provizoria na rok 2013.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. Uzavření smlouvy na zhotovení stavebního díla ,,Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici“ se zhotovitelem
Sdružení ,,Březnice“ Praha, vedoucí účastník sdružení: G-servis
Praha, spol. s r. o., Praha za celkovou cenu díla 29.479.715,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Vícepráce při realizaci stavby „Revitalizace cent. části města
Březnice“ dle přílohy.
Pro: 12, proti: 1 (Beran), zdržel se: 3 (Vácha, Doul, Motáň)
Návrh usnesení byl přijat.
4. Odměny neuvolněných zastupitelů dle přílohy s účinností od
1. 11. 2012.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 3 (Pinkava, Noháček, Fiřtíková)
Návrh usnesení byl přijat.
5. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

6. Cenu vodného a stočného pro rok 2013 ve výši - vodné 37,17 Kč
za m3 a stočné 26,55 Kč za m3 bez DPH.
Pro: 10 proti: 1 (Motáň) zdržel se: 4 (Beran, Pinkava, Noháček,
Krajmerová) / Návrh usnesení byl přijat.
7. Kupní smlouvu na prodej STL plynovodní přípojky RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem v délce 5,3 m, dimenze 32, na pozemku
p. č. 225/1 v k. ú. a obci Březnice za cenu 21.805,- Kč včetně DPH.
Dále zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy
o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky
č.: 163689/01 mezi Městem Březnice a RWE Distribuční služby, s. r. o.
Brno a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a dohody.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
8. Vícepráce na opravu komunikace Pod Stráží ve výši 148.808,- Kč
bez DPH.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
9. Zveřejnění záměru darování pozemku parcelní číslo 428 ostatní
plocha o výměře 84 m2 v k. ú. a obci Nestrašovice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
III. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. S předloženým plánem společných zařízení pro KPÚ Martinice
u Březnice zpracovaný firmou Ing. Jindřicha Jíry - Projekce.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň) / Návrh usnesení byl přijat.
IV. Zastupitelstvo města odvolává:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro správu majetku Bc. Jiřího Valtera, Rožmitál pod Třemšínem.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
V. Zastupitelstvo města volí:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro správu majetku p. Jakuba Trocha, Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Bendová Jana v.r.
Doul Vladimír v.r.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ,
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konané dne 12. - 13. 10. 2012

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský / Okres: Příbram / Obec: Březnice
celkem

Okrsky
zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4

4

100,00

2 881

1 011

35,09

1 011

976

96,54

č.

Kandidátní listina
název

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy

3

„Sdružení nestraníků“

14

1,43

X

7

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

14

1,43

X

5

0,51

X

KRAJSKÝ ZASTUPITEL
V měsíci říjnu proběhly na území naší republiky volby
do zastupitelstev krajů. Jedním z kandidátů byl i březnický starosta Jiří Štěrba. Potřebným počtem hlasů obhájil mandát krajského zastupitele z minulého volebního období. Věříme, že v tomto nastávajícím volebním
období bude v Zastupitelstvu Středočeského kraje úspěšně hájit mimo jiné i zájmy našeho města. Zastoupení
v pětašedesáti členném Zastupitelstvu Středočeského
kraje je pro Březnici velkým úspěchem. Přejme mu
v této náročné práci mnoho zdaru.
Ing. Petr Procházka
místostarosta města

16

Strana soukromníků ČR

19

SUVERENITA - blok JB, SZR

13

1,33

X

22

Nár. socialisté-levice 21. stol.

0

0,00

X

29

TOP 09 a Starostové pro STČ

72

7,37

X

30

Věci veřejné

5

0,51

X

31

ZMĚNA 2012

3

0,30

X

43

Komunistická strana
Čech a Moravy

242

24,79

X

18

1,84

X

6

0,61

X

330

33,81

X

44

4,50

X

114

11,68

X

13

1,33

X

7

0,71

X

13

1,33

X

Komunistická strana
Československa

7

0,71

X

88

„UNP-STŘEDOČEŠI 2012“

9

0,92

X

ZMĚNA CENÍKU INZERCE

91

SPO ZEMANOVCI - Češi

7

0,71

X

v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH

93

Česká pirátská strana

40

4,09

X

51

Strana zelených

52

Středočeši2012.cz

60

Česká strana sociálně
demokratická

68

Koalice KDU-ČSL,
SNK a nezávislí

70

Občanská demokratická strana

77

Strana svobodných občanů

78

Hnutí na podporu dobrovolných
hasičů

80
83

Dělnická strana sociální
spravedlnosti

Změna úřední doby
kontaktního pracoviště

ÚŘADU PRÁCE ČR
Od 1. 10. 2012 dochází na kontaktním pracovišti
ÚP ČR v Březnici
– oddělení zprostředkování zaměstnání
ke změně úředních hodin;
nově budou úřední dny v pondělí a ve středu
a pro oba dny platí úřední doba v rozsahu

8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.00 hod.

Volební okrsek č. 4 - ZŠ Březnice

Foto Knihovna a Infocentrum

dle usnesení č. RM14-2012/16

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
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Příjem inzerce:

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN (Náměstí 16, Březnice)
pondělí – pátek

8.00 – 16.00 hod.

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

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Uzávěrka prosincového čísla BN
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
19. 11. 2012 ve 12 hod.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
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Tabulka účasti zastupitelů města Březnice na veřejných jednání ZM Březnice pro volební období 2010 - 2011
Jméno
zastupitele města Březnice

r. 2010

rok 2011

15.11.

14.12.

25.1.

15.2.

15.3.

12.4.

17.5.

14.6.

28.6.

9.8.

13.9.

18.10. 15.11. 13.12.

účast

celkem na jednání ZM

hod.

%

přítomen nepřítomen

Bartoníček Stanislav

ČSSD

2

7

5

4,5

5

6

5

1,3

5

3,75

4,75

5

4

5

63,3 98,14

14

0

Bendová Jana

ODS

2

7

5

4,5

5

6

5

1,3

5

3,75

4,75

0

4

5

58,3 90,39

13

1

Doc. MUDr. Beran Jiří CSc. KDÚ-ČSL

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

Doul Vladimír

TOP 09

2

0

5

2,5

5

6

5

2,3

0

3,75

0

5

4

5

45,55 70,62

Ing. Fiřtíková Marie

Nezáv.

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

Fořtová Hedvika

KSČM

2

7

5

4,5

5

6

4,5

2,5

5

3,75

0

5

4

5

59,25 91,86

Kovář Jan

KSČM

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

100

14

0

Krajmerová Jana

ČSSD

2

7

5

4,5

5

0

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

58,5

90,7

13

1

Mgr. Motáň Oldřich

Šance

2

7

5

0

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

60

93,02

13

1

Ing. Nepivoda Jiří

TOP 09

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

100

14

0

Noháček Jan

KSČM

2

2,5

5

4,5

5

6

5

0

5

0

4,75

0

4

5

48,75 75,58

11

3

Paprštein Jaroslav

ČSSD

2

6,5

5

4,5

5

6

0

1,3

5

3,75

4,75

5

4

5

13

1

Pinkava František

KDÚ-ČSL

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

0

4,75

5

2,5

5

59,25 91,86

13

1

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

100

14

0

Štěrba Jiří

ČSSD

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

100

14

0

Teska Roman

ODS

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

100

14

0

Vácha Roman

Nezáv.

13

1

Celková doba jednání v hod.

100
100

58

90

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

0

5

4

5

59,75 92,64

2

7

5

4,5

5

6

5

2,5

5

3,75

4,75

5

4

5

64,5

14

0

11

3

14

0

13

1

Tabulka účasti zastupitelů města Březnice na veřejných jednání ZM Březnice
Jméno
zastupitele města Březnice

rok 2012
31.1.

14.2.

13.3.

17.4.

15.5.

26.6.

7.8.

18.9.

16.10.

účast

celkem na jednání ZM

hod.

%

přítomen nepřítomen

Bartoníček Stanislav

ČSSD

4

2,5

4

4,5

1

1,25

0

1,2

1,3

19,75 66,5

8

1

Bendová Jana

ODS

4

2,5

4

4,5

2

3,5

0

3,7

3,5

27,7 93,27

8

1

Doc.MUDr. Beran Jiří CSc.

KDÚ-ČSL

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

100

9

0

Doul Vladimír

TOP 09

4

0

0

0

0

0

0

0

3,5

7,5

25

2

7*

Ing. Fiřtíková Marie

Nezáv.

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

100

9

0

Fořtová Hedvika

KSČM

4

2,5

4

3

2

3,5

2

3,7

0

24,7 83,16

8

1

Kovář Jan

KSČM

4

2,5

4

4,5

0

3,5

2

3,7

3,5

27,7 93,27

8

1

Krajmerová Jana

ČSSD

4

2,5

4

4,5

2

3,5

0

3,7

3,5

27,7 93,27

8

1

Mgr. Motáň Oldřich

Šance

0

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

25,7 86,53

8

1

Ing. Nepivoda Jiří

TOP 09

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

100

9

0

Noháček Jan

KSČM

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

0

2,5

25

84,18

8

1

Paprštein Jaroslav

ČSSD

4

2,5

4

0

2

3,5

0

3,7

3,5

23,2

78

7

2

Pinkava František

KDÚ-ČSL

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

100

9

0

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

0

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

25,7 86,53

8

1

Štěrba Jiří

ČSSD

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

9

0

Teska Roman

ODS

4

2,5

4

4,5

2

3,5

0

3,7

3,5

27,7 93,27

8

1

Vácha Roman

Nezáv.

9

0

Celková doba jednání v hod.

100

4

2,5

4

4,5

2

3,5

1

3,7

3,5

28,70 96,63

4

2,5

4

4,5

2

3,5

2

3,7

3,5

29,7

* Nepřítomen pro nemoc

Tabulka účasti radních města Březnice na jednání RM Březnice za období 16. 10. 2010 až 4. 10. 2012
účast

Jméno radního
města Březnice

celkem na jednání RM
za období 2010 - 2012
hod.
celkem přítomen omluven neomluven

Jméno radního
města Březnice

účast

celkem na jednání RM
za období 2011
hod.
celkem přítomen omluven neomluven

Štěrba Jiří

ČSSD

154,65

40

0

0

Štěrba Jiří

ČSSD

90,4

22

0

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

153,3

40

0

0

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

89,05

22

0

0

Bartoníček Stanislav

ČSSD

143,1

39

1

0

Bartoníček Stanislav

ČSSD

88,6

22

0

0

146,3

38

2

0

Doc. MUDr. Beran Jiří CSc. KDU-ČSL

83,8

20

2

0

0

Kovář Jan

86,4

21

1

0

Doc. MUDr. Beran Jiří CSc. KDU-ČSL
Kovář Jan

KSČM

150,65

39

1

účast

celkem na jednání RM
za období 2010
hod.
celkem přítomen omluven neomluven

Jméno radního
města Březnice

KSČM

0

účast

celkem na jednání RM
2012 do 4.10. 2012
hod.
celkem přítomen omluven neomluven

Jméno radního
města Březnice

Štěrba Jiří

ČSSD

11,25

3

0

0

Štěrba Jiří

ČSSD

53

15

0

0

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

11,25

3

0

0

Ing. Procházka Petr

Nezáv.

53

15

0

0

Bartoníček Stanislav

ČSSD

11,25

3

0

0

Bartoníček Stanislav

ČSSD

43,25

14

1

0

Doc. MUDr. Beran Jiří CSc. KDU-ČSL

11,25

3

0

0

Doc. MUDr. Beran Jiří CSc. KDU-ČSL

51,25

15

0

0

Kovář Jan

11,25

3

0

0

Kovář Jan

53

15

0

0

KSČM

KSČM

11/2012

Z MĚSTA

BŘEZNICKÉ NOVINY

5

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje / Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Tři pod vlivem, jeden bez „řidičáku“
V Tochovické ulici v Březnici zastavili policisté dne 20. září
odpoledne 29letého řidiče. Při dechové zkoušce se ukázalo,
že muž jel pod vlivem alkoholu. Přístroj u něj naměřil 1,01 promile. O řidičský průkaz na místě nepřišel, protože ho neměl
u sebe.
51letý řidič jel dne 4. října odpoledne přes obec Tochovice.
Zkontrolovala ho zde dopravní hlídka a zjistila, že muž má
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Svým jednáním se
dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ten
samý den v nočních hodinách zastavili březničtí policisté
v Bubovické ulici vozidlo Peugeot. 27letá motoristka byla vyzvána k provedení orientační dechové zkoušky, naměřená hodnota byla 0,84 promile.
Dne 11. října v nočních hodinách jel mezi obcemi Tušovičky
a Tušovice 48letý řidič. Hlídka u něj provedla nejen kontrolu
dokladů, ale také test na požití alkoholických nápojů. Přístroj
ukázal hodnotu 0,21 promile.

Co všechno zloději neodcizí?
Zatím neznámý pachatel ukradl na hřbitově v Březnici
měděnou urnu s ostatky. Ke zlodějně došlo v době od 18. do
25. září. Věc prošetřují březničtí policisté jako trestný čin krádeže a hanobení lidských ostatků. Hmotná škoda byla stanovena na pět tisíc korun, horší je však morální újma poškozených.
Z volně přístupného místa u restaurace Karlův Týn v Březnici kdosi neznámý odvezl mobilní toaletu. Stalo se tak během
noci z 27. na 28. září. Odcizením záchodu vznikla škoda 20 tisíc
korun. Další toaleta zmizela ze stejného místa z 2. na 3. října.
Šest povozů a kovové brány na louko ových kolech, starý stroj
- mlátička i orací stroj, uvedené věci zmizely někdy v době od
1. března do 1. října ze stodoly v obci Chrást. Způsobená škoda
činí 20 tisíc korun.
Dvě ovce je kořist, kterou si odnesl zlodějíček v době od 10.
do 12. října. Zašel si pro zvířata do výběhu v katastru obce
Počaply. Majiteli vznikla škoda 5,5 tisíce korun.

Pachatelé dopadeni
Policistům z Obvodního oddělení Březnice se podařilo dopadnout zloděje. Začátkem října ve zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření 18letému mladíkovi, který se dopustil trestného činu krádeže. V noci dne 8. září se vloupal společně
s 38letým a 30letým kumpánem do garáže u obchodního domu
Norma v Březnici. Odcizili zde čtyři zimní pneumatiky s hliníkovými disky, drobné nářadí, vrtačku a benzínovou elektrocentrálu. Po jejich nájezdu byla způsobena škoda téměř 80 tisíc
korun. Poté navštívili i další nedaleko stojící garáž. Odvezli si
odtud motocykl značky Jawa. Hodili se jim ale také pneumatiky, benzínový motor a zadní náprava k vozidlu Peugeot. Škoda
byla vyčíslena na 19 tisíc korun. Mužům nyní hrozí jeden rok
až pět let ve vězení.

Fiatem, který zastavoval u pravého okraje vozovky. Muž se ještě snažil prudce brzdit, ale vozidlo se dostalo do smyku a vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do dopravní značky. Škoda
byla odhadnuta na 10 tisíc korun.
V Březnici v Počápské ulici došlo dne 12. října odpoledne
k dopravní nehodě. 57letý řidič nákladního automobilu značky
Avia nedal přednost v jízdě Citröenu, který jel po hlavní, a narazil do jeho pravého boku. Způsobená škoda činí 70 tisíc korun. Další havárie se odehrála o dvacet minut později. Od obce
Hudčice směrem na Březnici jel s vozem Renault Megane
55letý muž. Na mokré vozovce dostal v levotočivé zatáčce
smyk, následně přejel do protisměru a skončil v příkopu, kde
se automobil převrátil na střechu. Ke zranění osob nedošlo.
Hmotná škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.

Nechce platit
V říjnu si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení sdělení
podezření z přečinu zanedbání povinné výživy 46letý muž
z Březnicka. Od března neplní svou vyživovací povinnost, která
mu byla stanovena soudem. Na výživném již dluží 14 tisíc korun. Pokud dluh neuhradí, hrozí mu až pět let ve vězení.

Podvod na Aukru
Na Obvodní oddělení Březnice přišel dne 12. října nahlásit
53letý muž, že byl podveden. Na konci srpna se zúčastnil dražby puškohledu na webovém portálu Aukro. Převodem z účtu
zaplatil devět tisíc korun, ale dodání zboží se do současné doby
nedočkal. Věc šetří policisté jako trestný čin podvodu.

SŇATEK v Březnici uzavřeli
28. 9. 2012 - zámecká kaple Březnice
David Novák, Životice
Eliška Branžovská, Horčápsko - Stará Voda
29. 9. 2012 - zámek Březnice
Michaela Hogačová, Sádek
Tomáš Gal’o, Sádek
Barbora Macháčková, Lhota u Příbramě
Allan Malcolm Bath, Velká Británie

Významné životní výročí oslavili
70 let – Marie Pacltová, Dobrá Voda 11
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Okradl příbuznou
19letý mladík z Březnicka okradl v letošním roce svou příbuznou. Žena věc nahlásila začátkem října. Odcizil jí platební
kartu, a poté provedl čtyři výběry hotovosti, celkem se jednalo
o osm tisíc korun. Kromě karty si ještě odnesl elektrický hoblík a mobilní telefon. Za trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále krádeže stanovuje trestní zákoník až dva roky ve vězení.

Dopravní nehody
V obci Chrást byla dne 2. října odpoledne způsobena dopravní nehoda. 63letý řidič Avie se zřejmě plně nevěnoval řízení
a také nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím

Farnost Březnice p o ř á d á
v

pátek 2. 11. 2012

od 15 hodin
před hřbitovním kostelem sv. Rocha

pobožnost za všechny zemřelé.
Následuje mše svatá.
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 5. prosince 2012 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin
za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé
opravy, rady.

Nabídka
Opět jsme pro členy zajistili permanentní vstupenky
na pobyt v Solné jeskyni v Příbrami, (III. poliklinika
RAVAK), 10 návštěv jen za 550 Kč. Zájemci hlaste se
co nejdříve u členů výboru nebo u úsekových důvěrníků.

P Ř I P R AV U J E M E
Divadlo
29. listopadu 2012 – zájezd na muzikál Noc na Karlštejně.
Plzeňské komorní divadlo, začátek představení je v 19.00 hodin. Cena včetně autobusu je pro člena 200 Kč, nečlen 230 Kč.
Odjezd z náměstí je v 17.00 hodin.
Rezervace lístků u paní Feitové, lékárna Březnice nebo na telefonu číslo 318 682 050, 721 603 455.
Pro velký zájem chystáme i druhý termín na sobotu
7. 12. 2012.

JDEME DO KINA
21. listopadu 2012 od 13.30 hodin je promítací den
s filmem Líbáš jako Bůh. Romantická komedie Marie Poledňákové. Délka 115 minut.
Cena vstupenky je pro členy 30 Kč, ostatní 40 Kč. Kafíčko
s sebou.
Bližší informaci získáte přímo na Odboru kultury města Březnice na telefonu číslo 318 682 153.

PLÁN REKONDIČNÍCH POBYTŮ
NA ROK 2013
ZO SPCCH Březnice
1. – 8. 6. 2013 – Město Klatovy a zde Wellness centrum
Hotel Centrál. Podmínky pobytu budou stejné jako vloni,
cena pobytu bude včas oznámena.
OV SPCCH Příbram
29. 6. – 6. 7. 2013 – Klatovy
10. 8. – 17. 8. 2013 – Stráž pod Ralskem

DOMOV BŘEZNICE
Dne 3. 10. 2012 měli zaměstnanci a uživatelé Domova
Březnice to potěšení, setkat se s panem starostou Jiřím
Štěrbou v nově postavené pergole. Pan starosta se šel
také podívat do zařízení a prohlédnout si nově zabudovaná opěrná madla, která napomohla díky sponzorskému daru od Nadačního fondu Bozeň k modernizaci zařízení. Také navštívil některé uživatele na pokoji. Nejvíce
se na pana starostu těšila paní Pečenková, uživatelka
našeho Domova a chtěla s panem starostou poklábosit.
Snažíme se pro uživatele Domova utvářet příjemné
prostředí, a to se nám díky spolupráci s Městem Březnice a Nadačním fondem Bozeň daří.
Bc. Dagmar Němcová
ředitelka
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb

Foto F. Slaník

13. – 22. 9. 2013 – Chorvatsko (6 500 Kč)
OV STP Příbram
12. – 19. 5. 2013 – Hotel MÁZ Sezimovo Ústí (6 000 Kč)
7. – 16. 9. 2013 – Soběšice (5 000 Kč)
16. – 30. 6. 2013 – Řecko, Leptokárie (asi 12 000 Kč)
V dubnu 2013 – Jilemnice, pobytový týden, datum pobytu
a cena bude upřesněna později. Zatím v jednání.
V úterý dne 9. října 2012 proběhla v odpoledních hodinách
v Kulturním domě podzimní členská schůze ZO SPCCH Březnice. Součástí schůze byla bohatá tombola, pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a program schůze zpestřilo
vystoupení dětí z 2.MŠ a vystoupení žáků ZUŠ. Vystoupení dětí
a žáků bylo moc pěkné a patří jim a vedoucím učitelům naše
poděkování. Na úplný závěr schůze vystoupila námi milovaná
skupina chlapců Osečanka. Děkujeme všem za krásný zážitek.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ
LISTOPAD
1. 11. 1681 skončila v Březnici práci komise, která vypracovala revizitační rullu, v níž zachycen tehdejší
stav města a panství (před 331 lety)
2. 11. 1941 protektorátními úřady nařízeno zavésti rozhlas
do státních a veřejných místností a poslouchati
jej slaběji; při úředním hlášení poslech zesílit.
V Březnici byl pořízen i tlampač k veřejným
vyhláškám (před 71 lety)
5. 11. 1850 konán v Březnici první veřejný soud
(před 162 lety)
10. 11. 1836 postoupil lékárník Emanuel Sies lékárnu a celý
svůj majetek jediné dceři Marii, později provdané Gotthardové (před 176 lety)
11. 11. 1921 v polích za Lokšany, asi 80 kroků od cesty jdoucí
od cihelny, nalezeno mnoho střepů svědčících
o starém osídlení - vše uloženo v muzeu (před
91 lety)
12. 11. 1670 zemřela v Praze Ludmila Kateřina z Újezda, rozená s Talmberka, manželka Přibíka Jeníška
z Újezda (před 342 lety)
12. 11. 1927 převzalo Národní muzeum od Svazu přátel
loutkového divadla v Praze k opatrování divadlo Arnošty Kopecké (před 85 lety)
20. 11. 1899 dokončil Ing. Jan Kodl stavbu kamenného mostu přes Vlčavu, započatou 9. května téhož roku
(před 113 lety)
22. 11. 1934 Bozeň, spolek rodáků a přátel města Březnice
v Praze uspořádal s rodáckými spolky z Blatné,
Rožmitála a spolkem Prácheň ve velkém sále
Národního domu na Smíchově oslavu 100. výročí
vzniku hymny „Kde domov můj“ (před 78 lety)
25. 11. 1895 jednáno o zřízení kluziště. Úmysl zřídit kluziště
u stodol se nezdařil, nebo napumpovaná voda se
ztrácela. Proto Rudolf Tille vymohl pro kluziště
propůjčení poloviny Sázky. Bruslařství bylo prvním březnickým sportem (před 117 lety)
26. 11. 1915 ukončeny vnitřní úpravy a instalace zařízení
v novostavbě radnice. Na pamě této události
vydán za redakce Fr. Konečného a Josefa Podstatného „Památník k otevření radnice a spořitelny v Březnici“, opatřený četnými ilustracemi
a fotografiemi (před 97 lety)
29. 11. 1900 Na Zelenou přijel zástupce Schwarzenberského
pivovaru, aby zařídil důkladnou opravu hostinských místností - podnik se tím velmi zvelebil
(před 112 lety)
čerpáno z Březnických kulturních přehledů
Alena Heverová

P O D Ě KOV Á N Í
Město Březnice - odbor kultury v Březnici
děkuje panu Stanislavu Mottlovi,
březnickému rodákovi,
za darování dvou skříní k ukládání
sbírkových předmětů v městském muzeu
v bývalé jezuitské koleji.
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PAMĚTI MĚSTA
A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník VI. číslo 1., 2. květen 1928
Kostel sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaveria
Bližší popis zdejšího chrámu uveřejnil bubovický kaplan Josef
Truhlář v časopise „Method“ XII. ročník roku 1886 na stránce 29:
Od Jana Zelenýho, zdejšího měš ana, zakoupen dům za 300 kop
a zde vystavěna Jesuitům škola, tak zvané seminárium.
Ludmila Kateřina z Újezda darovala Jesuitům panskou zahradu, nyní zvanou kolejskou, která se v urbáři z roku 1589 takto
vypisuje: zahrada k témuž zámku a při témž zámku jest přes
potok, kdež několik kop štěpů všelijakého výborného ovoce vysázeno jest. V prostředku na kvítí a rozličné koření množství
záhonů a mezi nimi haltýř na chování pstruhů a všelijakých
ryb. Též při ní dům, světnice, komora, maštal, sklepy a jiné
skrýše, aby mohl zahradník aneb komu poručeno, bytem býti.
Po zbudování kostela a koleje uvedeni sem Jesuité a to Bernard
Oppl, rektor a kazatel; Řehoř Pfeferkorn, superior; Felix Čiška, katechet a zpovědník; Jiří Ferus, zpovědník a fundator a
Markus Treffl, kuchař, sklepník, budič, dispensator. Soudě dle
jmen byli čtyři Němci a jeden Čech. Georgius Ferus = Jiří Plachý, známý vůdce pražských studentů v obhajování Starého
Města a pražského mostu proti Švédům.
Jesuitům dostalo se záhy mnohých darů a odkazů. Jejich příznivec Přibík Jeníšek, daroval statek Petrovice, který však oni
prodali a blízkého Hrádku s příslušnými vesnicemi pořídili.
Manželé Přibík a Kateřina učinili poslední vůlí odkaz:
1. koleji jesuitské v Březnici na opravu střechy kostela 1000 kop
grošů; 2. téže koleji na víno a hostie mešní 1600 kop; 3. téže na
knihy do klášterní knihovny 1000 kop; 4. na obrázky a růžence
500 kop; 5. pro mládež seminární 7000, určených rodilým Březničanům, původu a národa jazyka českého, znalým hudby a zpěvu,
aby oslavovali služby Boží; Jesuitům na Svaté Hoře 2000 kop;
7. chudým ve špitálu 700 kop; 8. kostelu v Bubovicích 500 kop.
Roku 1662 Hedviga Barbora z Rozdražova, manželka Přibíka
Františka, věnovala Jesuitům 1584 kop na zakoupení Xaverova a zřídila jim tam pivovar.
Anna Kateřina, šlechtična z Újezda, dcera Jana Josefa činí roku
1709 peněžní odkaz a též od jiných soukromníků plynuly hojné
dary.
(pokračování)
Alena Heverová
městské muzeum a galerie

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

VĚNEČEK
závěrečný ples tanečního kurzu 2012

8. prosince od 19 hodin
KD Březnice
Hraje hudební skupina FIRMUS PRAHA
Bližší informace a předprodej vstupenek
od soboty 3. listopadu v kanceláři KD,
tel. 318 682 153 nebo 731 456 761

KULTURA

Výstava adventních věnců

Knihovna a Infocentrum

16 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY

Tradiční jarmárek SRPŠ 
15.30 hodin

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Povltavští trubači
 18 hodin Toulavá kapela

Náměstí  17 hodin

Vánoční tržiště

Konvent 
14 – 18 hodin

NEDĚLE 2. 12. 2012

8
11/2012

11/2012

MC / MŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

9

Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
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

LISTOPAD 2012
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti každý den od 9 do 12 hod.
Odpolední herna každé úterý od 15 do 17 hod.
pondělí
od 8.00 hod.
od 10.00 hod.
od 17.30 hod.
úterý
od 10.00 hod.
od 15.45 hod.
od 17.30 hod.
čtvrtek
od 10.00 hod.
od 18.00 hod.
pátek
od 16.00 hod.
od 17.30 hod.
od 19.00 hod.

ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – NOVINKA – tvořivá dílna
pro nejmenší děti
FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou
SVAČINKY A POHÁDKY OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni
ANGLIČTINA pro úplné začátečníky – NOVINKA
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší se Zuzkou Kocíkovou
BŘIŠNÍ TANCE s Blankou Němcovou,
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 1 se Zuzanou
Klímovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 2 se Zuzanou
Klímovou
ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

Angličtina pro seniory a Angličtina pro děti s Mgr. Jitkou Bartákovou probíhá v termínech dohodnutých na úvodní
informační schůzce. Noví zájemci se mohou informovat v herně
MC nebo na plakátech a webových stránkách MC.

TRADIČNÍ
JARMÁREK
SRPŠ při ZŠ Březnice
Vás srdečně zve o první adventní neděli

2. 12. 2012
do přízemí Základní umělecké školy
Přijte společně s námi zahájit adventní období
a potěšit se výrobky dětí a rodičů.

Na prodej budou již tradičně
vánoční dekorace,
adventní věnce,
perníčky, cukroví, korálky,
svícny a vánoční ozdoby
z různých materiálů.
Akce bude probíhat
v neděli 2. 12. od 15.30 hodin
a pokračovat
v pondělí 3. 12. od 8 do 13 hodin.
Předem se na Vás moc těšíme.
Za SRPŠ při ZŠ Březnice Ivana Švejdová

Mimořádné akce
7. 11. od 15.30 hod. Mluvme spolu o domácím násilí
• představení činnosti Intervenčního centra v Příbrami a tematiky
domácího násilí. Hlídání dětí během besedy zajištěno.
8. 11. od 17.00 hod. Putování za skřítkem Dobromilem

Dubínkem
• tradiční průvod s lampiony a světýlky v zámeckém parku, vstup
30 Kč. Děti i dospělí v kostýmech lesních skřítků vstup zdarma
13. 11. od 9.30 hod. Bezstarostné mládí aneb finanční

budoucnost mého dítěte
• další z cyklu přednášek s ambasadorkou Zuzkou Kocíkovou
20. 11. od 10.00 hod. Bio nebio
• prezentace kvalitních biopotravin spojená s ochutnávkou
20. 11. od 15.30 hod. Věk a paragrafy
• další sezení s JUDr. Berchtoldem ke zlepšení základní orientace
v právních předpisech, tentokrát se zaměříme na věkové hranice
napříč různými zákony aneb jak souvisí věk s paragrafy
21.11. od 15.30 hod. Andělská vánoční dílna
• výroba andělských přívěsků z korálků a korálkových náramků pro
maminky
Připravujeme:
Mikulášská besídka, tradiční vánoční dílna, vánoční dýchánek
Upozorňujeme návštěvníky, že v případě rekonstrukce prostoru MC
budou některé programy zrušeny, jazykové kurzy a kurz břišních
tanců se budou konat v náhradních prostorách. Sledujte prosím
naše webové stránky nebo se informujte na tel. čísle 775 620 780.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován:

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
Začíná nám měsíc spadaného listí, už končí
dětem radovánky na pískovištích a paní zima
vystrkuje svoje drápky.
V říjnu děti absolvovali návštěvu kina, tenisového centra, někteří se zůčastnili kulturního pásma na slavnostní schůzi SPCCH v KD. S rodiči si děti vyrobili z přírodnin nádherné „Podzimníčky“, kteří nám krásně oživili
a vyzdobili školku a přiblížili tak atmosféru nadcházejícího měsíce. Také si společně za přispění všech zaměstnanců školky upekly hnetýnky, připomněly si tím tradici Havelského posvícení.
Děti v tomto měsíci čeká již tradiční kino, návštěva tenisového centra, výukový program v MŠ „Co vyprávějí
koruny stromů“ a pilná příprava na nadcházející zahájení Adventu a ozdobení vánočního stromečku. Děti uvidí ještě pohádku O Červené Karkulce v KD a 26. listopadu navštíví Planetárium v Praze.
V prosinci se mohou těšit na Mikulášskou nadílku
v MŠ, divadélko Slyšte, slyšte, aneb Tůdle a Nůdle putují
do Betléma. Připravujeme tvoření pro rodiče a děti spojené s výzdobou školky. Všichni se společně těšíme na Vánoční besídku v KD, která se uskuteční 18. prosince
od 15 hodin, kde rádi přivítáme rodiče a veřejnost.
Kolektiv SRPŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
STROMY JAKO DOMY
Výuku přírodovědy si 5. třídy zpestřily návštěvou interaktivní výstavy „Stromy jako domy“ v rožmitálském muzeu. Všemi
smysly měly děti možnost vnímat to, o čem se dočítají v učebnici nebo zahlédnou volně v přírodě. Příjemné prostředí a poutavý výklad v dětech i v učitelích vzbudily pouze pozitivní
pocity. Akce v Rožmitále jsou cenově dostupné a kvalita pořádaných akcí je obecně velká. Jistě využijeme další nabídky
tohoto zařízení a za cenově příznivých podmínek prožijeme
další krásný den. Za dokonalou připravenost patří dík organizátorům výstavy.
Markéta Duspivová

ZŠ Březnice vyhlašuje výtvarnou
a literární soutěž pro žáky 1. stupně
Výtvarná soutěž:
Literární soutěž:

I. kategorie: 1. - 3. ročník
II. kategorie: 4. - 5. ročník
3. - 5. ročník

U obou soutěží jsou témata shodná: Podzim, Pohádková bytost,
Svět zvířat.
Vyhotovené práce se odevzdávají třídním učitelům do 23. 11.
2012.
Podrobné informace o soutěžích získáte na stránkách
www.zsbreznice.cz
Petra Šoffrová

TŘIĎTE SPOLU S NÁMI
A ŠETŘETE PŘÍRODU!

ČTENÍ POMÁHÁ
„Jupí! Třída 6.a březnické základní školy obsadila
3. místo v republice!!“
V září minulého roku se naše třída pod vedením třídní učitelky Mgr. Ludmily Dukové přihlásila do celorepublikové soutěže Čtení pomáhá. Tato soutěž byla zaměřena na pomoc různým charitativním organizacím, které potřebovaly přispět
např. na speciální pomůcky pro postižené lidi v České republice nebo v zahraničí. Museli jsme číst knížky, abychom potom
uspěli v testech na internetu. Testy měly tři úrovně obtížnosti
(1. – 5. ročník, 6. – 9. ročník, střední školy). Za každý správně
vypracovaný test jsme dostali padesát virtuálních korun. Každý žák byl za umístění v soutěži odměněn poukázkou do Datartu v hodnotě 500,- Kč.
A takto vnímali soutěž žáci:
„Projekt Čtení pomáhá na nás udělal opravdu velký dojem.
Nejenže se při něm čtou knížky, ale čtením se zde pomáhá těm,
kteří to potřebují. Projekt je zcela ojedinělý druh charity, při
které se pomáhá pouze díky čtení chudým a nemocným lidem.
Čtení pomáhá dostalo mnoho lidí z těžké situace, ze které by se
nejspíše bez pomoci tohoto charitativního projektu nedostali.
Je neuvěřitelné, že tolik dětí četlo, aby pomohlo lidem v nouzi
a v tíživé životní situaci.“
Třída 6.a

Sbíráme:
Hliník (označení ALU, 41)
Hliník musí být čistý (bez zbytků potravin), plechovky
sešlápnuté!
Třídíme ho:
a) silnější či větší kusy (např. plechovky od nápojů, prázdné
obaly od sprejů, prázdné tuby od mastí, kalíšky od svíček
bez vnitřního kolečka, dráty, žaluzie, krabičky od paštik
a žrádla pro domácí zvířata bez víčka, některé konzervy
od ryb a zeleniny, hliníkové nádobí apod.). Hliník nepřitahuje magnet!
b) ostatní drobný hliník (např. víčka od jogurtů a dalších
mléčných výrobků, víčka od paštik a žrádla pro zvířata, alobal,
vnitřní obaly od čokolády a čokoládových bonbónů apod.).
Co do hliníku nepatří:
Lesklé obaly od sušenek, sáčkových polévek, kávy - většina
těchto obalů se po zmáčknutí vrátí do původního tvaru, obaly
od másla, obaly od léků (plata obsahují plasty), lesklé obaly od
mléčných výrobků (tyto obaly obsahují plasty nebo papír) apod.
Možno odevzdávat na vrátnici ve škole nebo přes žáky
naší školy.
Víčka od PET lahví
Možno odevzdávat v taškách nebo krabicích odděleně
od dalšího sběru na vrátnici ve škole nebo přes žáky
naší školy.
Papír
Svázaný možno odevzdat každý den od 7 do 10 hodin
na rampu u jídelny.
Získané peníze věnuje tradičně ZŠ Březnice na podporu chovu
tučňáků v ZOO Plzeň a ZOO Praha. Od loňského školního roku
také na charitativní projekt „Adopce na dálku“.
V. Mázdrová, M. Zárybnická, žákyně 9.a

Na ZŠ v Březnici začal pracovat oddíl judo
Tréninky jsou v pondělí od 17.00 do 19.00 hodin a ve středu
od 18.00 do 20.00 hodin. Oddíl judo při ZŠ v Březnici přijímá
stále nové holky a kluky všech věkových kategorií. Děti se začínají učit základní gymnastické prvky, poté se přechází
k základním technikám judo. Po získání základních znalostí
technik judo, seznámení se s pravidly soutěžního řádu a vykonání žákovské zkoušky, mohou se žáci klubu zúčastňovat různých turnajů. Turnaje jsou vypisovány jednotlivými kluby nebo
krajskými svazy. O víkendech a prázdninách kluby organizují
různá setkání a soustředění. Děti tak poznávají nové kamarády
a jejich trenéry, a získávají tak nové poznatky a dovednosti.
Přij te si judo třeba jen vyzkoušet na jeden nebo dva tréninky.
Tréninky na ZŠ v Březnici vede Karel Kříž, II. Dan.
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Dny otevřených dveří
pro uchazeče o studium na SOŠ Březnice
v pátek

2. 11. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin

v sobotu 3. 11. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin
(prezentace oborů spojená s tradiční výstavou ovoce a zeleniny)

v pátek 25. 1. 2013 od 13.00 do 16.00 hodin
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou
a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.
Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.

Ahoj devááci,
stále vybíráte střední školu? Hledíte bezmyšlenkovitě na různé střední školy a stále nemůžete najít
tu správnou? Nevěste hlavu, máme pro Vás nabídku k rozlousknutí Vašeho problému.

Střední odborná škola Březnice
Tato škola studentům nabízí čtyřleté maturitní
studium oborů:
Agropodnikání, Informační technologie výpočetní techniky a v neposlední řadě obor
Sociální činnost.
Střední odborná škola v Březnici není jen „mučením“ jako
ostatní školy. Tahle škola vám nabídne rozšířené výukové programy ve všech zmíněných oborech.
Během vyučování navštívíte zajímavá místa v podobě exkurzí,
které se vám budou náramně hodit nejen k výuce, ale mohou
vám pomoci i při rozhodování volby vaší praxe, popřípadě dalšího profesionálního uplatnění.
Mimo jiné škola nabízí i spoustu zájmových kroužků, např. dramatický kroužek, taneční kroužek, elektrotechnický, kurz znakové řeči a mnohé další.
Na naší škole nemůžeme zajistit bezprostředně vaše dobré výsledky, ale o zábavu a zpestření výuky není nouze.
Do zábavy, kterou naše škola poskytuje, můžeme zařadit již
zmíněné mimoškolní aktivity (kroužky), ale také i kurzyadaptační, lyžařský, turistický a další. Zkrátka - každý si zde
najde něco svého!

Přes školní rok je k dispozici ubytování na internátu, který
také nabízí různé druhy zábavy kupříkladu každoroční „Vlajkovou“, které se mohou zúčastnit studenti i bez ubytování na
internátu. „Vlajková“ je skvělá zábava, při které poznáte
spoustu nových přátel a především sami sebe.
Ještě stále váháte kam na školu? Pokud ano, nebojte se přijít
k nám na Den otevřených dveří a přesvědčte se sami!
Jana Rákosníková
studentka VOŠ a SOŠ Březnice

STUDENTI AGROPODNIKÁNÍ SOŠ V BŘEZNICI NAVŠTÍVILI VÝSTAVU
ZEMĚ ŽIVITELKA 2012
Již po 39. se konala v Českých Budějovicích výstava Země
živitelka, kterou každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků. My, budoucí zemědělci, studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání, jsme též nechtěli zůstat pozadu. Proto 3. září, po zahájení školního roku, jsme vyrazili se
svými učiteli uvedeným směrem.
Po dlouhé cestě autobusem jsme se dočkali a vstoupili
do „zemědělského ráje“. Po projití branou jsme se rozutekli
na všechny strany. Každého lákalo něco jiného, avšak přece jsme
měli něco společného. Byly to úkoly, které nám předem zadali
naši učitelé. Nebyly nijak složité, a tak jsme si všichni stihli
prohlédnout i to, co je našemu srdci nejbližší a co nás nejvíce
zajímalo.
Vra me se ale k výstavě a její odborné zemědělské části. Já
osobně mohu říci, že jsem pohromadě snad nikdy neviděla tolik strojů, od malé mechanizace až po tu velkou. Nechyběla ani
nabídka různých rostlin, stromků, keřů, osiv zeleniny a sadby
brambor. Prezentovaly se zde i různé organizace a sdružení,

např. Ministerstvo zemědělství ČR, vysoké školy zemědělského zaměření, krajské úřady atd.
Většinu z nás však zaujala nejvíce plemena hospodářských
zvířat, od těch drobných až po velké. Kromě zemědělské části
zde byla spousta obchodních stánků a reklamních akcí. Člověk
nevěděl, kam se má podívat dříve. Na každém kroku nějaká
obrovská hala, která skrývala nejedno překvapení. Samozřejmě
nechyběly ani stánky s občerstvením. Zkrátka bylo se na co dívat a nikomu nic nechybělo.
Za sebe však musím konstatovat, že jsem ráda využila příležitosti se na tuto odbornou akci dostat, seznámit se s odbornými zemědělskými a ostatními subjekty nabízejícími různé produkty pro zemědělství, ostatní odvětví i samotné občany - návštěvníky výstavy. Bylo to určitě skvělé doplnění teoretických
poznatků z hodin předmětů, zejména Chovu zvířat, Pěstování
rostlin a Základů mechanizace, které mohu využít při přípravě
k maturitě a dále potom ve své budoucí zemědělské praxi.
Michaela Bílková, 4. ročník Agropodnikání
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ADAPTAČNÍ KURZ ANEB „JAK JSME ZAČÍNALI“
Již po několik let pořádá VOŠ a SOŠ v Březnici pro své nové
studenty, kteří nastupují do prvních ročníků, tzv. adaptační
kurz, který má za úkol jim usnadnit vstup do středoškolského
studia a seznámit je s novým prostředím.
A jak novopečení středoškolští studenti tento kurz prožívali?
O tom se dozvíte z následujících řádků:
„Dne 3. 9. - 5. 9. 2012 se konal adaptační kurz VOŠ a SOŠ
Březnice. Kurz probíhal v Roželově a jeho cílem bylo seznámit
se s novými spolužáky a učiteli.
Na místě nás přivítal vedoucí Roman, který nám představil
instruktorky Jiřinu, Kláru a Petru, studentky Vyšší odborné
školy v Březnici. Hned jsme se rozdělili do 4 skupin na hry.
První seznamování probíhalo hrou, při které jsme seděli
v kruhu a při házení míčku říkali svá jména. Postupně jsme
hráli další stmelovací minihry, při kterých jsme se dost nasmáli. Potom jsme se šli ubytovat a naobědvat, abychom mohli
pokračovat v dalších aktivitách. Čekala na nás pavučina, pneumatika, lana a míček pod stromem.
Večeře probíhala netradičním způsobem, byla výborná
a skvěle jsme se bavili.
Do postele se každý po namáhavém dni těšil, tak jsme velmi
rychle usnuli.
Probuzení druhý den byl šok, táborem se neslo hlášení a začala hra Den trifidů. Trvala celé dopoledne, cestou lesem jsme
plnili různé úkoly. Ačkoliv byla tato hra pro nás nejnáročnější,
byl to pro nás zároveň ten největší zážitek. Když jsme dorazili
zpět do areálu, každý si užíval pauzy před obědem a odpočíval.
Odpolední hra byla opět akční, o čemž se přesvědčili i obyvatelé vesniček Mýta a Roželov. Dostali jsme seznam věcí, které
jsme měli sehnat v určitém časovém limitu. Po jeho vypršení se
sčítaly body a hned se losovala témata pro Filmový večer. Každá skupina si připravila plakáty, kostýmy a vystoupení v daném
žánru. Večer jsme se mohli podívat na pohádku, muzikál, thriller a nakonec i horor.
Skvěle jsme se bavili a porota hodnotila naše výkony. Vítězové dostali sladkou odměnu.

Ráno jsme hráli Evoluci a moc nás potěšila projekce vybraných fotek z těchto tří společně prožitých dní. Pobyt nám pomohl najít nové kamarády a poznat učitele. I když byl kurz
napínavý a vyčerpávající, byl také plný zajímavých činností
a užili jsme si spoustu legrace.“
Z prací žáků 1.BS vybraly
I. Švejdová a L. Müllerová

MODERNIZACE VÝUKY NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Od vstupu do EU prošel náš vzdělávací systém mnoha
obměnami, mezi ně patří také zavedení tzv. e-learningu.
E-learning neboli elektronické vyučování, které studentům poskytuje možnost učit se, psát testy, nebo dokonce
práci na počítači ve specializovaném programu Moodle.
Moodle (z aglického Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment = modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku) je speciálně vyvinutý aplikační software pro tvorbu elektronických kurzů a výukových systémů na internetu. Naše škola se
tento rok zapojila do programu Mladý podnikatel, a tím
umožnila současným studentům být mezi prvními, kteří
si budou moci tuto moderní verzi výuky vyzkoušet.
Jak už bylo řečeno, veškerá výuka probíhá na počítačích. Pedagog zpřístupní studentům dokumenty, které
mohou studovat a následně si též své vědomosti mohou
ověřit ve zkušebním testu. Jakmile si studenti látku
nastudují, kantor jim zprovozní závěrečný test, který
studenti vyplní, a po odeslání přijde pedagogovi výsledná známka.
Z pohledu studenta musím přiznat, že tento způsob je
prospěšný jak nám – studentům, tak kantorům. My si
můžeme sami určit, jakým způsobem a tempem se látku
naučíme, a samozřejmě můžeme pracovat na počítačích,
což je samo o sobě krok kupředu. Kantorům se samozřejmě také do určité míry zjednodušila práce, a to hlav-

ně v oblasti oprav testů atp. Ale může snad Moodle
nahradit učitelský sbor? Ne, to určitě ne, naopak –
Moodle je jen skvělý pomocník, jak zprostředkovat
materiál moderní formou a poskytnout ho studentům.
Přestože je projekt výbornou pomůckou ve vzdělávání,
není zdaleka poslední. Je to pouze první krok pro moderní výuku.
Robert Nečas
student 3.BV
VOŠ a SOŠ Březnice
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OTEVŘENÍ NOVÉ POSILOVNY v domově mládeže
VOŠ a SOŠ Březnice
V pravý čas, myšleno dobře načasované do doby, kdy příjemné
a krásně barevné babí léto skončilo a listopad co nevidět roztočí deštivé dostihy, se povedlo dokončit roky plánovaný a měsíce
budovaný projekt na výstavbu posilovny v domově mládeže.
Ve dnech, kdy už se nedá využívat travnaté fotbalové nebo
volejbalové antukové hřiště pro nepřízeň počasí, je posilovna,
navíc v kombinaci s tělocvičnou, ideální alternativa pro pohybové aktivity. Využívat ji může 50 žáků a studentů ubytovaných v domově mládeže v průběhu odpoledne či večera a dopoledne to bude místo pro všechny žáky školy, kterým zde vznikne další prostor pro hodiny tělesné výchovy. Je pravda, že 7 profesionálních strojů nepojme všechny žáky ve skupině, ale drobné náčiní v podobě činek, švihadel, powerballů, podložek na
cvičení atd. se správným metodickým postupem udrží pohybovou aktivitu všech po celou dobu trvání vyučovací hodiny.
Plán projektu vznikl v roce 2009, výstavba začala v červenci
2012. V tomto roce škola získala dotaci ve výši 100 tisíc korun
ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence, díky níž se výstavba posilovny, rekonstrukce šaten a vybavení posilovacími stroji, mohla uskutečnit. Škola se podílela
na financování částkou přibližně 150 tisíc.

Do letošního
podzimu jsme posilovali
pouze
s hráběmi, lopatami a proutěnými
koráby. Snažili
jsme se přiblížit
našim žákům, že
listí po kotníky
s charakteristickou
vůní a zvukem má
své kouzlo, navíc
jsou na čerstvém
vzduchu. Kdepak,
toužili po posilovně. Nyní svou sílu
a energii nasměrují k posilovacím
a kondičním strojům. Všichni si přejeme, aby jim masový
zájem vydržel alespoň do jara.
Bc. Lenka Peteláková
vedoucí vychovatelka domova mládeže

VOŠ A SOŠ Březnice již popáté pořádá Kurz pro výkon obecných zemědělských činností!
VOŠ a SOŠ Březnice zahajuje v sobotu 20. 10. 2012 Kurz
pro výkon obecných zemědělských činností. Pořádáme jej již popáté. Je určen pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání
pro výkon své činnosti. Obsah vychází ze schválených osnov projektu a je vždy zčásti přizpůsoben i požadavkům zemědělské
praxe. Kurz trvá včetně odborné praxe 300 hodin, z toho účastníci stráví ve škole 15 sobot po 8 hodinách, tedy celkem 120
hodin přednášek, od podzimu 2012 do jara 2013. Přednášky
vedou kromě učitelů školy i externí odborníci z praxe.
Kurz bude na jaře zakončen zkouškou a obhajobou absolventského projektu. Zde budou moci zúročit jeho budoucí absolventi své nově získané poznatky a současně se též podělit o své již
nabyté zkušenosti z vlastní praxe v oboru. Na tomto místě bych
rád uvedl, že je kurz přínosem i pro samotné učitele, zejména

odborných zemědělských předmětů. Ti zde získají relevantní
zpětnou vazbu řešených problémů v zemědělské praxi, kterou
pak mohou využít během své další práce se studenty.
Absolventi získají kromě nových poznatků i osvědčení pro
výkon zemědělské činnosti, která je mj. potřebná pro získání
některých zemědělských dotací a čerpání prostředků z národních fondů a fondů EU.
Přestože kurz již začíná, vyzýváme ještě další případné zájemce, aby se přihlásili. Přihlášku, informace a telefonické kontakty naleznete na stránkách školy www.sbrez.cz .
Věřím, že kurz stejně jako v minulém roce naplní představy
budoucích absolventů, přednášejících učitelů a vedení školy.
Ing. Ladislav Pivoňka
odborný garant kurzu

Město Březnice – odbor kultury Vás zve na poslední letošní „LITERÁRNÍ KAVÁRNU“ s názvem

„Předvánoční antidepresivní večírek“
29. listopadu 2012 v 18 hodin v Reprezentačním sále MěÚ
Těšit se můžete na písničkáře, muzikanta, hudebního skladatele, básníka, publicistu,
spisovatele, cestovatele a moderátora

JANA BURIANA
Jaká radost…
V šesté třídě se naučil pár akordů na kytaru, hrál i na klavír, ale nebavily ho stupnice. Od patnácti do devatenácti let napsal spoustu básní,
ale všechny je časem vyhodil, prý aby mu nedělaly ostudu. Jeho texty
byly publikovány ve sborníku Jaká radost jaké štěstí (Mladá fronta 1973).
Než to zapomene…
Vzpomínky na počátky své písničkářské pouti zachytil v soukromých
zápiscích Rychle než to zapomenu (Scéna 1990). Postřehy, názory
a komentáře zveřejňuje ve fejetonech.
Zpívající básník….
Jan Burian - písničkář napsal více než tři sta písniček a uskutečnil
téměř 3500 koncertů. Zhudebnil také verše řady českých básníků
a poezii Ericha Kästnera a Bennyho Andersena.
Spíš tulák než cestovatel…
Navštívil Ameriku a Francii, projel Chile, Island, Dánsko, ostrovy v Baltském moři a Portugalsko. V knihách zachycuje zážitky a dojmy z putování,
své vnitřní příběhy, poznatky z kultury, historie, paradoxy současnosti.

Jan BURIAN
(narodil se 26. 3. 1952
a žije v Praze)
Spíš zpovědník než moderátor…
Svým pořadem Posezení s Janem Burianem přivedl na obrazovku
131 zajímavých osobností. První padesátka rozhovorů vyšla knižně
v roce 1996 pod názvem Zlaté časy televize.
Více na www.janburian.cz
Podzimním podvečer láká k posezení u teplého čaje nebo kávy
v příjemné společnosti. Poslední letošní „Literární kavárna“ má
hosta, je jím muzikant a písničkář Jan Burian. Čeká vás setkání plné zpěvu, hry na klavír, autorského čtení a veselého povídání.
Za všechny pořadatele se na setkání s vámi těší
Petra Bartoníčková
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

Tematická výstavka knih – Zajímavé čtení pro dlouhé
zimní večery
Vyhlášení druhého ročníku vánoční soutěže
„O nejkrásnější adventní věnec“

Listopad v dětské knihovně
■

Básnička do dlaně – pro 4. ročníky, beseda
– ukázky poezie různých autorů
– co je rým – doplňování básniček

■

Strom poezie – čtenáři doplní básničku a tu pak pověsí
na strom poezie (na dveřích knihovny)

■

Čtenářská liga – startuje 1. 11. 2012, ukončení 31. 5.
2013 (dlouhodobá soutěž ); v tomto školním roce zaměřená
na šifry

■

Prodejní výstava dětských knih – v Městské knihovně
v Březnici – dětské oddělení (na ZŠ). Termín konání upřesníme podle dodávky knih.

Městská knihovna a Infocentrum Březnice
vyhlašuje

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

KNIHOVNA

10/2012

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
MacDougalová Bonnie – Úhel dopadu – detektivní román,
ve kterém se spisovatelka specializuje na složité občanskoprávní pře
Londýn – turistický průvodce – důležité tipy pro turisty
Egypt – turistický průvodce – podrobný popis oblastí a základní
mapy, dopravní plánky
Yates Richard – Velikonoční průvod – další strhující román
autora „Nouzového východu“
Klass Perri – Doktorka Lucy – jen málo spisovatelů píše tak
krásně nebo tak autenticky o rodičovství; román z lékařského prostředí, kde dětská lékařka pracuje s některými stejně ohroženými
pacienty a jejich rodinami
Cortez Donn – Smrt pod hladinou – Kriminálka Miami – děj se
odehrává ve Floridské zátoce, kde je nalezeno vyplavené tělo mladé
ženy; román se stal předlohou pro epizodu z cyklu Kriminálku Miami
Perry Anne – Pohřeb v modrém – v ateliéru známého londýnského umělce byly nalezeny mrtvoly dvou krásných žen, přičemž vše
nasvědčuje tomu, že došlo k vraždě…
Egbeme Choga Regina – Za zlatými mřížemi – skutečný příběh z prostředí uzavřené křes anské sekty v africké Nigérii
Mahlerová Birkner Frieda – Dáma z hotelu Grand – romantický příběh s detektivní zápletkou
Giménez-Bartlett Alicia – Poslové temnoty – další případ pro
inspektorku Delicado
Janouchová Kateřina – Horká stopa – hlavní hrdinky Katty
a Liv nás vezmou s sebou na dobrodružné putování plné vášně
a ženské solidarity, v němž nebude chybět ani vražda a únos a jako
červená nit se celým příběhem táhne křehký a přece pevný, láskyplný vztah mezi matkou a dcerou
Steiner Rudolf – Příroda a člověk – kniha obsahuje poznatky
z nejrůznějších oblastí života člověka, zejména z oboru medicíny a léčení
Steiner Rudolf – Esoterní hodiny 1904-1909 – pokyny k meditacím a různým duchovním cvičením
Dubanský Vladimír – Pitevna ztracených snů – do tmy spánku
občas proniknou zářivé kontury barevných snů…
Anglická gramatika – základní gramatika pro žáky a studenty,
s moderním přístupem k výuce, se stovkami příkladů
Doležalová Alena – Domácí krabičková dieta – jak zhubnout
zdravě a bez hladovění; dietní jídelníček na deset týdnů, jednoduché
a rychlé recepty z běžně dostupných surovin
Klostermann Karel – Vzpomínky na Šumavu II – Rozptýlené
paměti – Klostermannovy příběhy jsou po nás, dnešní čtenáře,
osobitou zkušeností díky tomu, že zachycují svět a život v něm
ve stavu, který nám již není dáno poznat
Doležalová Alena – Moučníky podle vyzkoušených receptů –
návody, jak připravit moučníky pro všední den i pro slavnostní příležitosti
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU

O nejkrásnější

ADVENTNÍ VĚNEC
Své výrobky (maximálně 3 z jedné třídy)
přineste nejpozději do 28. listopadu 2012
do Městské knihovny a Infocentra.
H L A S OVAT můžete od 2. 12. do 14. 12. 2012

Podzimní počasí vysloveně láká sednout si na pohodlné místo, vzít si pěknou knihu a zapomenout na okolí. Přenést se do
jiného světa, do světa literárních hrdinů. Knihu, kterou jsem si
pro Vás připravila je z pera ruského autora Borise Leonidoviče Pasternaka. Doktor Živago je nejvýznamnější prózou
tohoto autora, spisovatele a básníka, nositele Nobelovy ceny za
literaturu. Román nese jméno hlavního hrdiny, lékaře Jurije
Živaga. Boris Pasternak vkládá do románu své vlastní prožitky,
kniha je z části autobiografickým dílem. Složitý baladický příběh se odehrává v Rusku, na pozadí historických událostí Ruské revoluce v roce 1905, 1. světové války, Říjnové revoluce
v roce 1917 a Ruské občanské války. Román je velkým svědectvím o krutosti války i ruské revoluce a dopadem těchto událostí na osud ruské inteligence. Boris Pasternak napsal svůj román v letech 1945 - 1955. V Rusku se román nepodařilo vydat,
Pasternak ho nabídl k tisku v Itálii, kde vyšel roku 1957.
V roce 1958 dostal Pasternak Nobelovu cenu za literaturu, pod
politickým tlakem však odmítl tuto cenu převzít. O třicet let
později ji převzal jeho syn. V češtině byl román poprvé vydán
v roce 1990, jeho druhé vydání z roku 2003 si můžete půjčit
v Městské knihovně a Infocentru.
Hezké chvíle s dobrou knihou
Vám přeje Petra Bartoníčková
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POPLETENÉ POHÁDKY
V měsíci říjnu proběhly na dětském oddělení Městské
knihovny besedy se žáky 3. ročníků. Tématem byly popletené pohádky. Na základě této besedy dostaly děti za
úkol namalovat popletený obrázek. Obrázky hodnotili
čtenáři dětské knihovny a vítěze Vám představujeme
v tomto vydání Březnických novin. Jsou to: Dominika
Kadlecová 3. b, Jindřiška Zíková 3. a a Lukáš Ovsík 3. a.
Hedvika Fořtová
Dominika Kadlecová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Svatomartinské rohlíčky
Ingredience: 500 g hladké mouky, 100 g kvalitního másla,
1 lžička soli, 70 g cukru krystal, 1 lžíce vanilkového cukru,
1/2 droždí, špetka nastrouhaného muškátového oříšku, 200 ml
vlažného mléka, 1 dl rumu
Náplň: 400 g tvarohu, vanilkový cukr, 1 žloutek, předem namočené rozinky v punči
Postup: Droždí, cukr, 2 polévkové lžíce mouky a mléko smíchejte. Přidejte máslo, žloutky a sůl. Míchejte mixérem asi 3 min.
Víkem přisypávejte mouku. Těsto nechte asi hodinu kynout.
Nakynuté těsto rozdělíme na 3 díly. Z každého dílu vyválíme
kruh o průměru 30 cm. Rozdělíme rádýlkem na 12 dílů na trojúhelníky. Na každý dáme náplň a zabalíme jako rohlík. Potřeme rozehřátým máslem a necháme ještě asi 30 minut odpočinout. Po té dáme do trouby a pečeme dozlatova.

Svatomartinská husí roláda
Ingredience: 1 domácí husa, 4 lžíce oleje, 2 cibule, 3 lžíce másla,
hrst sušených švestek, hrst jedlých kaštanů, 2-3 dl vývaru, 1 lžíce čerstvého tymiánu, 1 lžíce čerstvého rozmarýnu, kmín, sůl
Postup:
Nádivka: Na rozpálené máslo a olej vložíme cibuli, smažíme
cca 5 minut. Snížíme teplotu a smažíme dalších 5 minut. Přidáme nakrájené sušené švestky, nasekané opražené kaštany,
přidáme vývar a vaříme 5-8 minut. Přidáme nasekanou housku, čerstvé bylinky a necháme krátce povařit, necháme vychladnout.
Husí roláda: Husu dokonale vykostíme. Rozprostřeme vykostěnou husu, potřeme nádivkou, stočíme do rolády a stáhneme
provázkem. Posypeme kmínem a zabalíme do alobalu aby š áva zůstala uvnitř. Pečeme na 150°-180°C cca 1,5 až 2 hodiny.
Podáváme s knedlíkem (bramborovým nebo houskovým) a červeným zelím. Zapíjet můžeme svatomartinským růžovým vínem!
Jindřiška Zíková

Lukáš Ovsík

Svatomartinský bramborový štrúdl se zelím
Ingredience: 1 kg brambor (uvařených asi 2 hod předem a vychladlých), 500 g polohrubé mouky, 1/2 sáčku prášku do pečiva,
50 g změklého másla, 2 lžíce mléka, špetka soli
Na závěr vegetačního období si pro nás příroda schovává opravdovou bombu – hlávkové zelí. Je plné vitaminů, minerálů,
vlákniny a dalších prospěšných látek. Již naši předkové věděli,
že zelí posiluje imunitu a pomáhá nám přežít zimní období.
100 g másla nebo olivového oleje, 1 kg zelí, jemně nakrájeného,
1 jemně nakrájenou střední cibuli, 1 lžíci hladké mouky na
zaprášení, 3 lžíce octa, 4 lžíce cukru, 1 lžičku soli, hrst rozinek,
pepř a kmín na dochucení, 1 žloutek, 100 g mandlových lupínků, tuk na pomaštění plechu
Postup: Brambory oloupeme a prolisujeme, rozdrtíme nebo
zpracujeme s pomocí robotu (kruhadlem s malými otvory). Dáme
je do mísy a prosejeme na ně mouku s kypřicím práškem. Přidáme máslo, mléko a špetku soli. Vše zpracujeme na polotuhé těsto a necháme chvíli odpočinout pod nahřátou miskou.
Ve velkém hrnci rozehřejeme tuk a osmažíme na něm cibuli.
Přidáme zelí, dobře promícháme, osolíme a necháme pět minut podusit. Zaprášíme moukou a podlijeme trochou studené
vody. Dobře promícháme, aby se netvořily žmolky; pokud je
třeba, ještě podlijeme. Přidáme rozinky a dusíme čtvrt hodiny,
až zelí změkne. Dochutíme octem, kořením a cukrem a znovu
promícháme, ale už nevaříme.
Troubu předehřejeme na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Těsto
rozválíme na pomoučené ploše na plát o síle asi 5 mm, dáme na
něj podušené zelí, srolujeme jako závin a položíme na plech vyložený papírem na pečení. Potřeme žloutkem rozmíchaným s trochou vody, posázíme mandlovými lupínky a pečeme dozlatova.
Zdroj: I n t e r n e t

Kateřina Štěrbová
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Skvělé dokumenty uvedené na filmovém festivalu

Jeden svět opět v Březnici
Symbolicky v listopadu – měsíci, kdy si v Čechách připomeneme Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.)
pro vás promítneme filmy na téma:

Jak se žije v totalitních režimech...
pátek 2. 11. 2012 od 19.00 hod.
– suterén kulturního domu

pátek 9. 11. 2012 od 19.00 hod.
– suterén kulturního domu

ANNA V PŘEDNÍ LINII
Režie: Máša Novikovová
78 min.

Kimčongílie
N. C. Heikinová / USA, Francie, Jižní Korea
75 min

Anna Politkovská, ruská novinářka týdeníku Novaja gazeta, jež se
nebála otevřeně kritizovat ruskou vládu za její postup ve válce
v Čečensku, byla 7. října 2007 zavražděna. Film vypráví poutavou dokumentární formou novinářčin životní příběh.
Divák se díky výjimečným záběrům stává svědkem
čečenské tragédie a je konfrontován s těžko uvěřitelnými příběhy o zabíjení a zmizení nepohodlných osob.

Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa. Totalitní
režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do koncentračních
táborů za sebemenší prohřešky: stačí zmačkat noviny, na nichž
je vyobrazen otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho syn. Ačkoli se
i pouhý pokus o útěk z těchto táborů trestá smrtí, každý rok se
o něj řada vězňů pokusí. Díky hrstce z nich, které se podaří uniknout a z níž se někteří objeví i v dokumentu, se svět dozvídá
o hrůzné podobě života v komunistické Severní Koreji.

Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT je v současnosti největším lidskoprávním festivalem na světě. Jeho součástí je i program Promítej i ty, který je alternativním způsobem distribuce dokumentárních filmů.
Město Březnice - odbor kultury, Kulturní gang Březnice a Mateřské centrum Pampeliška jsou v programu zapojeni a šíří tak
dokumentární filmy nejen s tématy lidských práv dalším divákům. Kromě samotného shlédnutí dokumentu jsou pro diváky
připraveny doprovodné materiály k filmu (otázky a odpovědi na dané téma dokumentu) a také leták s nabídkou možností, jak
konkrétně pomoci. Po skončení dokumentu je prostor pro debatu, při které můžete společně probrat téma filmu a emoce, které
dokument pravděpodobně vyvolá.
Vstup je ZDARMA.

Město Březnice, Pivovar Herold
a Divadlo Na tahu
uvede v

nastudování Andreje Kroba hru

Sobota 3. listopadu 2012 v 18 hodin
Sladovna březnického pivovaru
Občerstvení zajištěno.

11/2012

Z REDAKČNÍ POŠTY

BŘEZNICKÉ NOVINY

17

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Volný seriál Březnických novin pokračuje rozhovorem s Ing. Ivanem Wallenfelsem
Jak vznikal váš vztah k Březnici a k tomuto kraji?
Pocházím z Příbrami a rodiče měli chatu v Dobré Vodě, kde
jsme trávili každou volnou chvilku. Samozřejmě jsem si zde
našel hodně kamarádů a přátel, se kterými jsem měl to štěstí
poznávat okolí Březnice.
Do Březnice mě přivedla ale náhoda. Bylo to v roce 1999, kdy
jsme s přítelkyní hledali nějaký dům k trvalému bydlení a vybrali jsme si tehdy velmi zanedbaný mlýn v Zadním Poříčí.
V Příbrami jsme do té doby žili v panelovém domě a hledali
jsme klid venkova. Okouzlila nás hlavně místní příroda, nádherné pastviny, které vypadají jako v Anglii, blízkost řeky Skalice a úžasná květena kolem. Je pravdou, že tehdy jsme si naivně představovali, že rekonstrukce bude jednodušší, než ve skutečnosti byla a vlastně stále je. Přesto se nám život zde moc
líbí. Našli jsme si zde mnoho přátel a naši příbuzní za námi
rádi jezdí.
Věnujete se truhlářství, jak jste se k tomuto řemeslu
dostal?
Původně nejsem truhlář. Studoval jsem vysokou školu - České
vysoké učení technické v Praze, obor počítače, a léta jsem pracoval jako vedoucí pracovník v různých výpočetních střediscích.
I když jsem se stal vyhledávaným specialistou ve svém oboru,
tato práce mne neuspokojovala. Proto jsem po roce 1989 okamžitě začal podnikat s výrobky ze dřeva. Děda byl truhlář-tesař a vždy, když jsme jako děti s bratrem byly u něj na prázdninách, tak jsme mu pomáhaly a hodně nás to bavilo.
Nejdříve jsem s výrobky ze dřeva obchodoval, jak na tuzemském, tak i zahraničím trhu. Vyvážel jsem okna, dveře, hračky
a další výrobky ze dřeva prakticky do celého světa.

Když se naskytla příležitost koupit mlýn v Zadním Poříčí, tak
jsem okamžitě věděl, že si tam vybuduji taky truhlárnu, kde se
budou realizovat mé vlastní představy. Tu zde dnes provozuji
a velmi mne to uspokojuje. Snažím se co nejvíc používat výpočetní techniku, moderní technologie a materiály, ale zároveň
vyhledávám tradiční truhlářské postupy. Skloubení moderních
technologií s tradičními totiž přináší zajímavé výsledky.

Mohl byste, navzdory své skromnosti, jíž jste znám,
uvést nějaký příklad toho, co se vám podařilo?
Povedla se klasická chlebovka, je to taková dřevěná skříňka
s roletovým víkem, které se zatahuje, do níž se doma ukládá
chleba. Vyrobilo se jí více jak 100 000 kusů.
Za významné ve svém oboru pokládám to, že jsem autorem
několika chráněných průmyslových vzorů a některá má řešení
jsou chráněna ochrannými známkami. Díky tomu mohu realizovat různá zcela originální řešení, jejichž příkladem je nejen
zmíněná chlebovka, ale také řada dalších netradičních a složitých truhlářských záležitostí, které pro mne vždy představují
zajímavou „výzvu“, spočívající v tom, že je třeba řemeslně
zvládnout nejedno komplikované zadání. Na druhou stranu
mne baví zhotovit třeba i obyčejnou poličku.
Jak vidíte budoucnost truhlářského řemesla?
Je až neuvěřitelné, kolik šikovných lidí se dnes věnuje truhlařině. Každého, kdo podniká, obdivuji a fandím mu, ale kdyby
nyní za mnou přišel syn, že chce podnikat, určitě bych se snažil
mu to rozmluvit.
Zažil jsem revoluci a asi jako jiní jsem silně prožíval tehdejší
emoce, dnes už si nedělám iluze, když úředník s razítkem vládne světu. Přesto se snažím být optimistou.
Rozhovor zpracoval MUDr. Jiří Beran

PROCESÍ V BŘEZNICI
Procesí na poutní místa bývala po staletí součástí života.
Venkovští lidé se na procesí těšili, protože se podívali tam, kam
se po celý rok nedostali, a za veškerou námahu spojenou s pěší
chůzí, byli odměněni nevšedním zážitkem. Poutních míst je
mnoho, jedním z nich je Svatá Hora. Březnicí po staletí procházívalo svatohorské procesí, které známe ze stejnojmenného obrazu Ludvíka Kuby. Díky němu máme nyní představu, jak
taková procesí vypadala. V čele průvodu byl nesen křížek, stejně jako při nedávném procesí (6. 10. 2012) v Březnici, které se
alespoň v krátkém úseku své cesty ubíralo stejnou cestou, jako
procesí svatohorská. Byla v tom jistá symbolika návaznosti na
tradici. Tentokrát za ministranty šla hudba a oba současní
březničtí kněží - farář P. Karel Hampl a kaplan P. Jan Mikeš.
Za nimi zástupci Baráčnické obce a pak další. Za hudebního doprovodu bylo možno přidat se ke společnému zpěvu mariánských písní a k motlitbám předříkávaným kaplanem Mikešem.
Není divu, že procesí budilo u kolemjdoucích a řidičů aut velikou pozornost! Nikdo tu nic podobného ještě na vlastní oči
nespatřil. O bezpečnost pohybu na veřejných komunikacích
perfektně dbal velitel Městské policie pan Otta.
Cestou posvětil farář P. Karel Hampl tzv. křížek Javůrkův
na rozcestí chrástecké a tochovické silnice s nově osazeným křížem (2011), zhotoveným uměleckým kovářem Romanem
Pauschem z Bubovic a křížek Pindlův, kde je rovněž nový kříž
z dílny téhož kováře. Oba kříže dali na své místo kameníci Michal Nedvěd a Milan Houška. Nutno dodat, že oba kříže na
svém místě po desetiletí scházely. Nyní došlo na nápravu vandalského činu, který se stal tak dávno, že sotva kdo by si dnes
pamatoval původní podobu křížů.
Při zhotovování křížů nebylo možno vzít si za vzor původní
a zhotovit jejich kopii. Bylo nutno zvolit řešení jiné a vytvořit

Požehnání kříže na tochovické silnici P. Karlem Hamplem.
Foto Jiří Krůta

kříže originální. Za materiál posloužila železná pásovina,
kterou kovář povrchově opracoval údery kovářského kladiva,
když železo bylo v kovářské výhni rozpáleno do červena. Stopy
po úderech kovářským kladivem symbolizují utrpení Kristovo
na kříži. Někdo, kdo projíždí kolem křížků, si jich možná ani
nepovšiml. Pásovina je totiž relativně subtilní a i v tom je jistá
symbolika: kříž nemusí byt vidět, aby byl přítomen. O obou
křížcích psal v únorovém a březnovém čísle Březnických novin
Jiří Krůta.
U kaple sv. Josefa na úpatí vrchu Vinice procesí ukončilo svoji pou mší svatou slouženou novým březnickým farářem
P. Karlem Hamplem a kaplanem P. Janem Mikešem. Bylo příjemné slunečné podzimní dopoledne. Procesí se konalo z iniciativy
občanského sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice,
ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Březnici.
Březnice leží na znovuobjevené evropské poutní cestě
Via Nova vedoucí ze Svaté Hory do Bavorska
(www.poutnicesta-vianova.cz).
MUDr. Jiří Beran
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NÁMĚSTÍ ZAČÍNÁ MĚNIT SVOJI PODOBU
Pod tímto názvem byl uveřejněn v 34. čísle Periskopu
rozhovor se starostou Březnice Jiřím Štěrbou, pod zn.
„eš“. Stejný rozhovor byl přetištěn i na první straně
Březnických novin č. 10/2012. Všeobecný rozhovor toho
o rekonstrukci náměstí mnoho neřekl (proč se k rekonstrukci přistoupilo, kolik bude stát, kdy bude dokončena, co tato velká akce občanům přinese).
V poslední otázce byl starosta dotázán na diskuzi, která proběhla v r. 2010 a na petici proti revitalizaci náměstí, kterou podepsalo přes 600 občanů a kterou inicioval petiční výbor.
Jako člen petičního výboru bych se chtěl k odpovědi
starosty vyjádřit.
Petice proti revitalizaci náměstí byla podána MěÚ
v Březnici. Nebylo na ní odpovězeno a teprve nyní se dovídám, že petice nesplňovala potřebné náležitosti, takže
nebyla minulým vedením města ani přijata. Petiční výbor nemá výkonnou moc, ale jednoznačně vyjadřuje ná-

zor značného počtu občanů, kteří cítili potřebu se k revitalizaci náměstí vyjádřit. Tato potřeba vycházela
z úcty ke krásnému březnickému náměstí, které léta občanům dobře sloužilo a které návštěvníci města obdivovali. Náměstí po 80ti letech potřebovalo hlavně opravu
chodníků a uvedení do stavu, který by co nejvíce odpovídal původnímu záměru architektů a potřebám občanů.
Nebylo třeba měnit podobu náměstí. A také nutnost změnit podobu náměstí občanům nikdo řádně nezdůvodnil.
Mezi občany města se pohybuji a mluvím s nimi.
Je pravda, že občané tuto stavbu bedlivě sledují a také
mnozí vyslovují svůj jednoznačný nesouhlas.
Práce probíhají, náměstí se mění před očima, počkejme
si tedy na to, jaký bude výsledek, řekl na závěr rozhovoru starosta.
Možná, že se někomu bude líbit, ale rozhodně je škoda, že náměstí ztratí svoji původní podobu danou věhlasnými architekty.
Jaroslav Žák, Březnice

Vážený pane inženýre,
chtěl bych Vás ujistit, že i já si velice vážím práce našich
předků, kterou vytvořili mnoho hodnotných staveb, sloužících ku prospěchu našeho města již kolem osmdesáti let.
Neúprosný zub času ale zanechal i na těchto stavbách svůj
zřetelný otisk. A tak, abychom tyto stavby mohli nadále
využívat a v neposlední řadě je předali provozuschopné
i dalším generacím, zaměřili jsme se proto na nezbytné rekonstrukce těchto objektů. A se již jedná o revitalizaci
nábřeží, nutnou rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, všech soch na mostě, opravy budovy Konventu i staré pošty, rekonstrukci chodníků, ale i březnického náměstí či plánované přestavby úpravny vody na
Stráži. Veškeré stavební činnosti máme dozorovány odborníky a jsou realizovány pod stálým dohledem památkářů.

■

Zároveň si dovolím reagovat na Vaše otázky uvedené
v závorce – kdy bude rekonstrukce dokončena? Odkaz
na řádek 22 tučně vytištěný ve zmiňovaném rozhovoru.
Kolik bude stát? Usnesení z 5. ZM ze dne 15. 5. 2012,
které je k dispozici na elektronické úřední desce na
stránkách města a zároveň bylo uveřejněno v červnovém
vydání Březnických novin str. 2 odst. II. ad. 2. Veškerá
vydání Březnických novin jsou též k dispozici na stránkách Města Březnice – odkaz www.breznice.cz.
Ohledně dalších dvou dotazů toho bylo publikováno
tolik, že to snad již vešlo do všeobecného povědomí.
S úctou
Jiří Štěrba

FEJETON

■

NEBÝT TOHO POČASÍ…
Bylo tu odjakživa. Nejprve si ho nikdo nevšímal. V pravěku
ho začali uctívat, zároveň se ho i báli. Nikdy ho nedokázali
zkrotit. A nejspíš proto lidé vymysleli důmyslnou pomstu, jak
udělat z nevyzpytatelného společníka jejich životů kartáč na
firemní párty, maskéra trapných situací, tmel na díry v rozhovoru, zkrátka pana Neurážku z Nemastnic a Neslanic. Z té bezbarvé všednosti čiší notná míra univerzálního čistícího prostředku, který sice příliš nevoní, dokonce ani neúčinkuje, ale koupili
jsme ho ve slevě a tak nám nezbývá nic jiného než ho použít.
Počasí má ale i jinou tvář – je to gumová maska, do níž se
vejde každá hlava. Bez rozdílů. Tak kupříkladu, jednou máme
vedra k zalknutí, která jsou tak příšerná, že příčina, jež je způsobila, bude dozajista závažná. Je už na vás, jestli za to může
globální oteplování, nebo ufoni z vesmíru, kteří si naši Zemi
grilují jako hlavní chod mar anské párty. V zimě naopak vládnou takové třeskuté mrazy (asi už tradičně), jaké naposled roztřásaly neandrtálce v době ledové. Bezpochyby se ale i přes tento fakt řítíme po tobogánu dolů, zatímco teploměr ukazuje jeden rok dvacet stupňů Celsia pod nulou, kdežto další už – spaste duši! – deset stupňů do mínus třiceti.
Ano, ta nevídaná flexibilita mnohé lidi fascinuje, a proto získává počasí post stálice za všech okolností. S oblíbeností počasí

– ostatně i jeho slávou – by se mohl sotva rovnat kterýkoliv
český vědec, umělec, potažmo politik. Ti všichni stojí totiž
oproti poledním přeháňkám ve fatální nevýhodě. Jako jeden
z hlavních faktorů se jeví božská jednoduchost při výběru témat konverzace. Na co zbytečně přemýšlet, lámat mozkové
závity, vždy jen potřebujete rychle vybafnout. Něco, cokoliv –
hned te – hlavně, že nemlčíte! A přitom stačí jeden zlodějský
pohled na metelici, bičující skleněné výplně okna a ejhle – námět je na světě, ani to nebolelo! Kdepak! Na nešvary matičky
přírody nevysáhne ani Fráňa Šrámek, a už má jeho kniha
s povětřím dočinění cokoliv.
Téma počasí se vám ale občas může i krutě vymstít. Nesmíme opomenout zásadní problém, který nastává v místnosti bez
oken. Rozhodně neviňte sami sebe, pokud rozhovor skončí
po dvaceti vteřinách. Za to vy nemůžete, že váš společník není
obeznámený s dlouhodobým výhledem do příštího týdne, aby
reagoval na vaši větu „To je ale vichr…“ výčtem přeháněk,
informací o stavu ozónové díry nebo bio předpovědí.
A pokud ani nevlastní Hubblerův vesmírný dalekohled,
zbývá mu jen se zastydět a vážně zauvažovat nad smyslem bytí.
Iva Kolářová, Březnice
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KAČEŘI OTEVÍRAJÍ ZIMNÍ SEZÓNU
Na zimní část festivalové a koncertní sezóny si organizátoři
akce Kačeři připravují 4 akce. Všechny se uskuteční v KD Březnice.
Vše odstartuje Kačeří rockový večer 27. října, kde se budou hrát
hity od Beatles, Franz Ferdinandm, U2, AC/DC a dalších. Kačeři
jsou také sportovním festivalem. Rockový večer zpestří všem návštěvníkům turnájek ve stolním fotbálku o zajímavé ceny.
Další akcí, která bude bavit hudební publikum nejen z Březnice, budou Elektro Kačeři. Ti poprvé představí také zahraniční jméno a několik Djs z naší republiky. „Minulý rok byli Elektro Kačeři velmi úspěšní a na tuto akci chceme letos znovu navázat,“ řekl organizátor Jan Štika. Na tuto akci bude připravena stylová vizualizace. Taneční beaty rozhoupou březnické KD
24. listopadu 2012.

Nový rok začnou Kačeři 23. února 2013, kdy si připraví tentokrát Kačeří ples. „Tato akce by měla být odměnou pro všechny,
kteří se na Kačerech podílí. Chceme oficiálně poděkovat nejen
sponzorům, ale také všem přátelům, kteří stojí za pořádáním
všech akcí,“ řekl za organizátory Vlastimil Ševr. Na plese by se
měla uskutečnit komentovaná prezentace celé historie Kačerů.
Připraveno bude také půlnoční překvapení a další zajímavosti.
Celou vnitřní sezonu uzavře 30. března vystoupení tří kapel
v KD Březnice. Organizátoři chtějí překvapit velkým jménem
z české hudební scény. Na této akci se bude podílet Jägermeister, který opět pomůže připravit perfektní večírek.
Všechny srdečně zveme na kačeří akce.
Vlastimil Ševr

HRA PLAMEN
Po více jak dvaceti letech vstoupili opět mladí hasiči
z Březnice do celostátní hry Plamen. V sobotu 6. 10. jsme
v brzkých ranních hodinách přijeli do malebného městečka
Sedlčany a společně s námi i dalších 22 sborů z celého okresu.
Tyto sbory utvořily 11 mladších a 23 starších družstev. Náš
tým se zařadil do kategorie starší. Tato úvodní soutěž hry Plamen obsahovala štafetu CTIF 400 m a štafetu 4 x 60 m. V první štafetě CTIF 400 m měli závodníci možnost dvou pokusů.
Štafety se účastnilo sedm závodníků: 1. úsek žebříková stěna Koňas Matěj; 2. úsek přenos hadice na 5 m - Rezková Tereza;
3. úsek podlez la ky 0,8 m - Rusínová Kristýna; 4. úsek lehkoatletická překážka 0,6 m - Kadlec Michal; 5. úsek přenos hasičského přístroje o váze 6 kg na 5 m - Vaněček Jakub; 6. úsek
sprint - Sandr Dan a 7. úsek spoje hadic - Tůma Dominik.
První pokus byl slabší, ale není čemu se divit, protože celé
družstvo stálo na startu opravdové soutěže poprvé. Našimi svěřenci jsou děti, které jsou bojovné a do hry zapálené, což potvrdily v druhém pokusu, který byl o 30 s rychlejší. Tento zdravý
soutěžní duch přinesl našim svěřencům krásné 18. místo.
Ve štafetě 4 x 60 m jsme postavili dvě družstva s možností jednoho startu. První štafeta 1. úsek lávka 0,8 vysoká 4 m dlouhá
– Kadlec Michal; 2. úsek bariéra 1,5 m - Koňas Matěj; 3. úsek
přenos hasicího přístroje - Vaněček Jakub; 4. úsek spoje hadic -

Sandr Dan. Druhá štafeta 1. úsek - Kučera Michal; 2. úsek Rusínová Kristýna; 3. úsek bariéra 0,8 m - Rezková Tereza;
4. úsek - Tůma Dominik. V této štafetě jsme se umístili
na krásném sedmnáctém místě a počítal se čas druhého rozběhu. Druhé kolo hry Plamen nás čeká 1. prosince v Příbrami,
a to zimní soutěž.
Za KMH SDH Březnice S. Koňas, V. Váňová

Rožmitál pod Třemšínem

1. 12. 2012

TRADIČNÍ JARMARK
LIDOVÝCH ŘEMESEL
10.00 - 17. hodin

PODBRDSKÉ MUZEUM,
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Řemeslníci

Jarmark lidových řemesel
v Rožmitále pod Třemšínem
V Rožmitále je již tradicí
zahajovat advent jarmarkem.
1. 12. 2012 od 10 do 17 hodin
se v prostorách
Podbrdského muzea
a společenského centra
sejdou řemeslníci,
kteří pro vás zhotovili výrobky
ze dřeva, proutí, lýka, drátu, kovu,
vosku, korálků a textilu.
Pozvání přijali také pekaři,
řezníci a uzenáři.
Rožmitálský jarmark se stal místem,
kde nakoupíte originální dárky,
ale i tradičním místem k setkání
nad horkou medovinou
nebo svařeným vínem.
Více na www. podbrdskemuzeum.cz
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Tabulka po 7. kole

V průběhu měsíce září se naplno
rozeběhly veškeré soutěže.

Dorost 1.A třída SD
skupina D

V článku jsou uvedeny výsledky
odehraných utkání a průběžné tabulky.

Králův Dvůr – SK Březnice 1918
3:3 (2:2)
Votice – SK Březnice 1918
5:0 (1:0)
SK Březnice 1918 – Žebrák
7:2 (3:1)
MFK Dobříš – SK Březnice 1918
2:3 (1:2)
SK Březnice 1918 – Petrovice 2:2 (0:0)
Daleké Dušniky – SK Březnice 1918
3:0 (2:0)
SK Březnice 1918 – Jílové kontumace
hosté nepřijeli
3:0
Říčany – SK Březnice 1918
6:3 (4:0)
SK Březnice 1918 – Loděnice 2:1 (1:0)

Kompletní výsledky včetně střelců naleznete na www.skbreznice1918.8u.cz

A mužstvo - I. B třída
skupina E
SK Březnice 1918 A – Sedlec-Prčice
4:3 (2:2)
SK Březnice 1918 A – Hostomice
3:0 (0:0)
MFK Dobříš – SK Březnice 1918 A
0:1 (0:1)
SK Březnice 1918 A – Tochovice
2:2 (1:0)
Lety – SK Březnice 1918 A
2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 A – Mníšek 2:2 (1:1)
Rožmitál – SK Březnice 1918 A 1:4 (1:1)
SK Březnice 1918 A – Žebrák 2:2 (1:0)
Maršovice – SK Březnice 1918 A 1:3 (0:0)
Tabulka po 9. kole
1. Votice
2. Hostomice
3. Březnice
4. Sedlec-Prčice
5. Tochovice
6. Podlesí
7. Lety
8. Hořovicko B
9. Žebrák
10. Mníšek
11. Rožmitál
12. Dobříš B
13. Maršovice
14. Nečín

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

31:9
21:16
21:13
34:23
22:16
27:18
25:21
25:34
18:20
13:17
17:29
21:31
10:17
8:25

22
19
18
17
17
16
13
12
11
10
8
7
6
4

10
4
3
5
2
4
-2
0
-1
-5
-7
-8
-6
-8

B mužstvo IV. tř., sk. A
SK Březnice 1918 B – Dolní Hbity B
4:0 (2:0)
SK Březnice 1918 B – Hluboš 2:1 (1:1)
Drahlín B – SK Březnice 1918 B 2:2 (2:2)
SK Březnice 1918 B – Jablonná 7:2 (2:1)
Sedlice – SK Březnice 1918 B 2:1 (1:0)*
SK Březnice 1918 B – Věšín 5:2 (3:0)
Láz B – SK Březnice 1918 B 2:1 (1:0)
SK Březnice 1918 B – Pičín B 5:0 (1:0)
Bohutín – SK Březnice 1918 B 3:2 (1:1)
*utkání Sedlice – SK Březnice 1918 B
bude řešit STK pro neoprávněný start
hráče Sedlice

Láz B
Sedlice
Jablonná
Březnice B
Věšín
Hluboš
Drahlín B
Pičín B
Dol. Hbity B
Bohutín B

9
9
9
9
9
8
9
8
9
9

6
6
6
5
5
3
2
2
2
1

1. Petrovice
2. Podlesí
3. Týnec
4. Říčany
5. Jílové
6. Milín
7. Votice
8. Dobříš
9. Březnice
10. Žebrák
11. Lety
12. Král. Dvůr
13. Dal.Dušniky
14. Loděnice

9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9

6
6
5
5
5
5
3
4
3
3
2
2
2
1

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

0
1
2
3
3
4
2
5
3
5
5
6
6
7

46:12
34:11
26:14
24:13
39:22
25:24
13:12
24:30
20:24
23:41
17:38
19:30
16:38
7:24

21
20
17
16
15
15
13
12
11
10
8
7
7
4

St. žáci OP skupina A
SK Březnice 1918 – volný los
SK Březnice 1918 – Trh. Dušníky
6:2
Zduchovice – SK Březnice 1918
0:11
SK Březnice 1918 – Toch/Milín 3:2
Narysov – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Rožmitál 2:2
Obecnice – SK Březnice 1918 2:4
SK Březnice 1918 – volný los
Podlesí – SK Březnice 1918
0:4

(3:1)
(0:3)
(0:2)
0:18
(1:2)
(0:2)
(0:1)

Tabulka po 8. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bohutín
Březnice
Tochovice/Milín
Rožmitál
Trh. Dušníky/Hlub
Obecnice
Pečice
Zduchovice
Podlesí
Narysov

7
7
8
8
7
7
8
8
7
7

0
0
0
1
1
1
3
2
1
3

3
3
3
3
3
4
4
4
6
5

25:18
22:17
30:27
29:14
30:21
21:20
26:26
14:25
14:35
17:25

18
18*
18
16*
16
10
9
8
7
6

1.FK Příbram
Březnice
Rožmitál
Kovohutě Pb
Bohutín
Pičín
Hvož any

6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
3
2
1
0

1
1
1
1
0
0
0

0
0
2
2
4
5
6

64:7
42:3
46:19
31:18
30:43
16:59
2:82

16
16
10
10
6
3
0

OP st. přípravek (5+1)
SK Březnice 1918 – Podlesí
12:8
(5:2, 3:2, 4:4)
Drahlín – SK Březnice 1918
5:19
(1:6, 1:6, 3:7)
SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram 6:8
Obecnice – SK Březnice 1918
0:20
SK Březnice 1918 – Rožmitál
7:2
Bohutín – SK Březnice 1918
8:7
SK Březnice 1918 – Spartak Pb
4:11
Spartak Pb – SK Březnice 1918
Tabulka po 7. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.FK Příbram
Rožmitál
Spartak Pb
Bohutín
Březnice
Podlesí
Obecnice
Drahlín

7
8
7
7
7
7
6
7

6
6
4
4
4
3
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0

1
2
2
3
3
3
6
7

101:35
76:42
68:36
85:40
75:42
75:52
15:99
18:167

18
18
13
12
12
10
0
0

Na závěr mi
dovolte poděkovat
všem našim
sponzorům,
bez kterých
by fotbal v Březnici
nemohl fungovat
na této úrovni.
Ještě jednou děkujeme!
Seznam sponzorů:
MĚSTO BŘEZNICE
VIVA spol. s r. o.
PIVOVAR HEROLD

6
6
6
5
4
3
2
1
1
0

1
1
0
2
0
0
0
1
0
1

0
0
2
1
3
4
6
6
6
6

52:3
48:8
73:12
41:16
40:26
17:21
25:34
6:53
18:38
2:111

19
19
16
17
12
9
6
4
3
1

Ml. žáci OP skupina A

Tabulka po 9. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabulka po 9. kole

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

SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
Rožmitál – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – volný los
SK Březnice 1918 – Hvož any
SK Březnice 1918 – Pičín
10:1
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
0:4
SK Březnice 1918 – Bohutín 5:0
Bohutín – SK Březnice 1918

1:1
1:5
17:0
(5:0)
(0:1)
(3:0)
2:13

ing. Karel Petráň – PROJEKCE, Auto VANDOL
s. r. o., Josef Ovsík – čalounictví s. r. o., VAK,
a. s. Beroun, Pila Martinice, Autoškola Sladovník Březnice, Rumpold, s. r. o., VHS – stavby
Vlastimil Honzík, Sběrné suroviny Komoň,
Ž-TRANS, spol. s r. o. St. Hrádek, Voda, plyn –
Martin Češka, BOVA, spol. s r. o., RK Centrum
Řežábek, Metamax, spol. s r. o., LEIFHEUT
s. r. o. Blatná, František Štefan – Autobazar,
Sportovní club Kott, Jitka Štěpánová – CA Oliver Tour, FRAMIT, s. r. o., MPC System, spol.
s r. o., RIOS, s. r. o., Zbrojovka Březnice, Lékárna Březnice, Josef Mázdra – zemní práce, Master J. Musil, Železářství Renata Mázdrová, ZOD
Star. Hrádek, Zdeněk Chvála – Sigma – opravy
čerpadel, Blatenská tiskárna, s. r. o., Autometal,
spol. s r. o. Zalužany, Josef Haník – vodoinstalatérské práce, Hotel Městský pivovar Březnice
Jana Kottová, Pavel Haník – Prodej uhlí a písku, doprava, Petr Motejzík – vodoinstalatérský
materiál, Jiří Luhan – autoopravna Březnice,
Elektromont Příbram – Zdeněk Pilousek

Za SK Březnice 1918
Roman Teska
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 12. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Marila Votice
Sobota 10. 11. 2012 od 13.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP st. žáci

ukončili podzimní část sezony

Přípravka

neděle 11. 11. 15.00 hod.
1.FK Příbram – SK Březnice 1918

OP ml. žáci – volný los
IV. třída

ukončili podzimní část sezony

Dorost krajská soutěž I.A třída
sobota 10. 11. v 10.15 hod.
Lety – SK Březnice 1918

Příští víkend
přípravka

ukončili podzimní část sezony

So 17. 11. 10.15 dorost – krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – Milín
st. žáci

ukončili podzimní část sezony

Ne 18. 11. 13.30 I.B třída
SK Hořovicko B – SK Březnice 1918 A
B mužstvo IV. tř. ukončili podzimní část sezony
ml. žáci

ukončili podzimní část sezony

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Rozvoj sportovních
a pohybových aktivit dětí
a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitality Březnice ve spolupráci s Tenisovou
školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný projekt pro rok 2012/
2013 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí
a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku
5 - 10 let a je zaměřen na sportovní míčové hry ( tenis, fotbal,
florbal, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období: 29. 10. 2012 – 5. 4. 2013
Termín: každou středu 15.00 - 16.00 h. (děti 4 – 7 let)
16.00 - 17.00 h. (děti 7 – 10 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746
262 72 Březnice
Přihlášky:

v průběhu měsíců října, listopadu a prosince
na tel. čísle 776 634 047, 777 161 922,
nebo na e-mailu: info@tenisova-skola.cz

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze sportovní
oblečení a obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality
Březnice, Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého tenisového
svazu a Města Březnice. www.tenisova-skola.cz

BIKE CLUB BRDY
Přinášíme Vám zprávy z proběhlé sezóny 2012.
Naším hlavním zájmem byly v letošní sezóně cyklomaratony
zahrnuté do série 53 x 11, do které jsou zařazeny nejtěžší a nejdelší závody v republice. Jedná se o celkem sedm závodů o celkové délce 1 255 km s celkovým převýšením 23 442 m. Délka
jednotlivých maratonů se pohybuje od 170 do 260 kilometrů
a metry, které jsou během závodu nastoupány se pohybují
od 3 500 do 4 600 metrů. To je důvod, proč se závody jezdí
v našich největších horách jako jsou Beskydy, Orlické i Krušné
hory, Šumava, ale i slovenské Tatry.
Kromě toho jsme absolvovali několik závodů amatérské ligy
UAC a závody v okolí, což byl vynikající trénink právě pro maratony. V závěru sezóny jsme se zúčastnili závodu Tour de Brdy,
kde jsme se v konkurenci českých, polských a švýcarských profesionálů neztratili a obsadili celkové 22. místo.
Jak již bylo řečeno naší prioritou byly letos maratony série
53 x 11. Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našemu členovi Jirkovi Zárybnickému, jakožto absolutnímu vítězi tohoto celorepublikového cyklomaratonového seriálu. Celkové výsledky
jsou uveřejněny na internetových stránkách časopisu 53 x 11,
který tento seriál zašti uje. Co je potřeba k takovému výsledku? Něco přes 550 tréninkových hodin, to znamená najezdit asi
tak 14 000 km na kole, 400 km naběhat, strávit desítky hodin
v posilovně a samozřejmě mít trochu toho štěstí a minimum
technických a zdravotních problémů. Gratulujeme.
Stejně tak jako v předchozích letech jsme byli účastni pořádání již osmého ročníku závodu Buky Cup v Pročevilech a také
akce Kola kolečka, což jsou závody nejen pro děti, ale pro celou
rodinu.
To je pro letošní rok asi vše, nyní nás čeká zimní příprava
na příští sezonu, aby výsledky stály opět za to.
b-c-b

ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁME k pronájmu zemědělské pozemky – pole,
louky, pastviny. Možnost odkoupení pozemků. Ihned získáte peníze a zbavíte se povinnosti placení daní a údržby
pozemků. Zajistím veškerý právní servis. Tel. 607 153 977,
e-mail: farmabrdy@seznam.cz
PRODÁM plně vybavený byt 2+kk, cca 45 m2, sklep,
lodžie, komora. Tel. 734 231 080. Cena dohodou.
PRONAJMU prostory ke skladování nebo drobné
výrobě – 2 x 100 m 2 u Březnice. Zpevněný příjezd.
Tel. 318 682 759, 737 544 179. Nejlépe večer.
PRONAJMU byt 2+1, cca 70 m 2, Dolní Valy č.p. 204,
Březnice, Tel. 604 180 841.
PRONAJMU garsonku vč. soc. zař., cca 30 m2, Blatenská
55, Březnice, Tel. 777 136 265.
PRONAJMU byt 1+1 v Březnici, po rekonstrukci, nová
koupelna a kuchyně. Tel. 602 189 786.
PRONAJMU garáž v Březnici. Tel. 737 645 735.
NABÍZÍM hlídání dětí. Tel. 737 556 407.
PRONAJMU byt 3+1 v Březnici čp. 129. Volný od 1. 12.
2012. Tel. 777 336 705.
PRONAJMU byt 1+1 v Březnici. Tel. 603 792 435.
PRONAJMU byt 2+1 (42 m2) v Březnici.
Byt je s balkónem a výtahem. Tel. 604 826 072.

Mgr. Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice
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PRONAJMU byt 2+1 a garáž v Březnici.
Tel. 721 803 927.
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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

NABÍZÍM dlouhodobou brigádu
při montáži sportovních potřeb.
Vhodné pro důchodkyni
nebo ženu na mateřské dovolené.
Odměna 90 Kč za hodinu.
Pracoviště: Březnice, Hlubyně, Drahenice

Podmínka ŘP skupiny B.

Tel. 602 124 563

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

Z DA R M A odvezu
a na vlastní náklady
e ko l o g ic k y z l i k v id u j i
vaše havarované nebo
nepojízdné vozidlo.
Bližší informace
na tel. 603 854 820
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PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
- SMRK, BOROVICE
- BŘÍZA, DUB, BUK
Různé délky polen / Metrová polena
*Nově štípané palivo*
Doprava i nakládka zajištěna.
Ceny na telefonním čísle:

606 056 000

Z A K Á Z KOV É
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
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www.hvbreal.cz
HVB Real Estate, s. r. o., Korunní 1310/56, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Číslo zakázky: N1200787
Prodejní cena: 2 990 000,- Kč
Prodej RD v Myšticích,
okr. Strakonice. Celková plocha
550 m2. Dům má dvě nadzemní
podlaží. Nová střecha, krovy,
okna, kuchyně, rozvody
elektřiny a vody.
Z velké části zrekonstruovaný.
Tel. 724 803 045

Číslo zakázky: N1200686
Prodejní cena: 1 260 000,- Kč
Prodej zděného bytu 3+1
v osobním vlastnictví v Blatné,
o celkové výměře 80 m2.
Součástí bytu jsou dvě lodžie,
sklep a velká komora. Nová
plastová okna. Parkování
možno za domem. Byt se
nachází v klidné části obce.
Tel. 608 972 161

Číslo zakázky: N1201281
Prodejní cena: 360 000,- Kč
Jedná se o prodej pozemku
v obci Buk u Milína,
velikost pozemku je 1 452 m2,
k pozemku je přivedena
elektřina.
Více info u RK.
Tel. 724 803 045

Číslo zakázky: N1200133
Prodejní cena: 1 080 000,- Kč
Jedná se o prodej RD
v Záhrobí u Bělčic,
okr. Strakonice. Velikost RD
5+1, celková plocha 384 m2.
K domu patří zahrada
a stodola.
Tel. 724 803 045

Číslo zakázky: N1201906
Prodejní cena: 2 890 000,- Kč
Prodej RD novostavby v obci
Bohutín - Rusalka, o celkové
rozloze 1 028 m2. V domě
je nutné dokončení vnitřních
prostor. Je zde 5 místností
a 2 koupelny. Novostavba se
nachází v klidné lokalitě u lesa.
Tel. 721 437 106

Číslo zakázky: N1202007
Prodejní cena: 3 950 000,- Kč
Nabízíme k prodeji pěkný RD
6+1, na pozemku 800m2,
v obci Zbenice (7 km od Milína).
Udržovaná zahrada s krbem
a posezením, dvě prostorné
garáže 48 m2, a velký dřevník.
Tel. 608 984 290

Číslo zakázky: N1201965
Prodejní cena: 760 000,- Kč
Nabízíme byt 2+1 o celkové
ploše 59,17m2 v Březnici. Byt
se nachází v cihlové budově,
která prošla v roce 2011
kompletní rekonstrukcí.
Tel. 737 903 449

Číslo zakázky: N1202012
Prodejní cena: 70 000,- Kč
Nabízíme k prodeji garáž
o rozměru 18 m2 v Březnici.
K parkování i zřízení kutilské
dílny, zavedena elektřina, vlastní
elektroměr.
Tel. 731 448 202

Číslo zakázky: N1200425
Prodejní cena: 579 000,- Kč
Nabízíme k prodeji RD
o velikosti 3+1,
celková plocha 154 m2
v Rožmitále pod Třemšínem.
Je zde možnost přípojky plynu.
Tel. 721 437 106

Číslo zakázky: N1201793
Prodejní cena: 870 000,- Kč
Jedná se o prodej družstevního
bytu 2+kk v Březnici o výměře
45 m2, po celkové rekonstrukci,
plně zařízený včetně el.
spotřebičů. Více info u RK.
Tel. 608 972 161

Foto F. Slaník
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Fitness centrum

MUSCLE FACTORY
BŘEZNICE
Rožmitálská 144, Březnice

MASÁŽE
-

sportovní a regenerační (celková, částečná)
relaxační
lávovými kameny (celková, částečná i obličejová)
proti celulitidě a pro formování postavy
mobilizace páteře, Dornova metoda, Breussova
masáž
- medová detoxikační masáž

!!! NOVĚ OD ZÁŘÍ – LIPOLASER !!!
- bezbolestné odstranění
podkožního tuku
v problémových partiích
- formování postavy
bez drastických diet
- kavitační přístroj – řešení
proti celulitidě
(můžete mít i doma vlastní)
O B J E D N Á V KY A I N F O R M A C E :
607 966 189, 605 724 977, 608 450 975
e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz

www.musclefactorybreznice.wz.cz

KADEŘNICE U VÁS DOMA
Kristýna Bláhová / tel. 721 747 047
UŽIJTE SI LUXUSNÍ PÉČI O VLASY S KVALITNÍMI
PRODUKTY V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Pánské, dámské, dětské
Barva, střih, melír i trvalá
❖ Střih dětí již od 1. roku života
❖ Vhodné pro seniory
❖ Vhodné pro maminky na MD
❖ Skupinové stříhání i několika kamarádek najednou
❖
❖

E-mail: kristyna.blahova@yahoo.com
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Haník Pavel

PRODEJ UHLÍ
Bøeznice
NABÍZÍME:

HNĚDÉ UHLÍ
• Bílina (Ledvice)

• Most (Komořany)

ČERNÉ UHLÍ • ořech1
NĚMECKÉ BRIKETY Rekord
(malé, velké)

pytlované brikety
DÁLE NABÍZÍME:
- Velký výběr spojovacího materiálu (vruty, šrouby,
matky, podložky, hmoždinky, hřebíky, závit. tyče, ...)
- Hospodářské potřeby (Fe a Al lopaty, rýče, motyky
a motyčky, srpy, hrábě, násady, kladiva, sekery, palice,
košata, kotouče řezné a brusné, zakrývací plachty
od 3x4 m do 10x15 m, konve, kolečka, ...)
- Balené zeminy (muškát, mulč. kůra, rašelina, pokojovky, ...)

Prodejní doba:
Po, St, Pá 8.00 - 15.00 Út, Čt 8.00 - 15.30 h.
Info a objednávky:
318 683 630 (v prodejní době)
606 466 750 (8 - 20 hod.)
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Unikátní životní pojištění PRO ŽENY:
✓ jistota, že pokud to bude potřeba, můžete se spolehnout
na silného a spolehlivého partnera
✓ dokáže se spolehlivě postarat nejen o Vás,
ale i o celou Vaši rodinu!
✓ mnoho unikátních výhod
✓ cenového zvýhodnění oproti mužům
- pouze do 20. 12. 2012!
www.pojistkaprozeny.cz

Potřebujete prodat
nebo pronajmout nemovitost?
Zavolejte, zkusíme s tím něco udělat.
V o l e j t e m a k l é ř e 601 355 440
nebo pište na e-mail: jhlavac@mmreality.cz
Ing. Jaroslav Hlaváč
Využijte služby největší realitní kanceláře
v České republice.

Zajímá Vás DŮCHODOVÁ REFORMA?
Zúčastněte se JEDINEČNÉHO SEMINÁŘE o Důchodové reformě,
který je pro velký zájem v průběhu listopadu opakován!!!
Na semináři se dozvíte např:
- výhody spoření v 1. , 2. a 3. pilíři
- jak si zajistit kvalitní důchod
- poslední možnost uzavřít Penzijní připojištění
za starých podmínek do 30. 11. 2012!!!

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

Pro přihlášení na seminář nás kontaktuje na tel:
608 981 204 nebo osobně v kanceláři Allianz Březnice
www.modrapenze.cz

JIŽ NEMUSÍTE KUPOVAT NOVÁ SVĚTLA!!!
• PROFI SYSTÉM PRO RENOVACI SVĚTEL
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH
SVĚTLOMETŮ
• NOVÝ INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO VYLEŠTĚNÍ
ZAŠLÝCH
A POŠKRÁBANÝCH
SVĚTEL

Telefon

777 336 705

Pro naši kancelář přijmeme kolegyně a kolegy
na pozice: • ASISTENTKA • POJIŠŤOVACÍ PORADCE
Allianz pojišovna, a.s. Náměstí 3, Březnice (u kostela)
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Tel. 608 981 204, 777 988 898, allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz
NOVĚ
od 15.00 do 18.00 hod.
(a déle dle dohody)

cestovní agentura OLIVER TOUR
SLAVÍ 10 LET (2002 – 2012)
■

PŘI VČASNÉ REZERVACI LETNÍ DOVOLENÉ
= získáte velké slevy až 20% nebo DÍTĚ ZCELA ZDARMA,
přijte si pro MIMOŘÁDNÝ KATALOG SLEV JADRAN 2013

■

ALPY ZA CENU KRKONOŠ = už jste lyžovali v italské
APRICE za 4.490 Kč včetně ubytování, polopenze,
autobusové dopravy a 5denního SKIPASU?

■

SLEVA 3.000 KČ na zájezdy CK FISCHER
při zakoupení lyžařského pobytu z katalogu
CK NEV-DAMA s nejširší nabídkou lyžování v Alpách
(ubytování přímo u SJEZDOVEK)

■

NOVINKA ostrov JAMAJKA = exotická atmosféra
KARIBIKU, nádherné dlouhé bílé písečné pláže a hudba
v rytmu reggae již od 44.000 Kč

STÁLÍ KLIENTI OBDRŽÍ
s nákupem zájezdu
pro zimní i letní sezónu 2012/2013
Z D A R M A ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

11/2012

INZERCE

BŘEZNICKÉ NOVINY

27

PRODEJ BYTU 3+1
v osobním vlastnictví v Březnici,
okres Příbram.
Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží bez výtahu.
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: Marie Kováříková - tel. 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

Konstrukce domu je panelová, jádro zděné. Koupelna
je oddělena od WC. Podlahy v bytě jsou částečně plovoucí,
částečně PVC. K bytu patří sklep a velký balkon. Možný
ihned k nastěhování. Bezproblémové parkování přímo
před domem. Panelový dům se nachází v centru města.
V obci je veškerá občanská vybavenost a dopravní
dostupnost. Možno financovat hypotékou nebo postupným
splácením kupní ceny. Více info na tel. 731 129 747.
Cena 730 000,- Kč. Nejlevnější byt v okolí!

PRONÁJEM provoz 7 dnů v týdnu
PRACOVNÍCH PLOŠIN
Nabízíme

- plošiny na automobilech
- plošiny nůžkové, přívěsné a kloubové
(možnost zapůjčení bez naší obsluhy)
- pojízdné hliníkové lešení zn. Layher
Tel. 318 682 701, 602 456 520
E-mail: vondrasek@centrum.cz
Naše nabídka na www.plosiny-vondrasek.cz

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID
Chcete přijít z práce a mít čas pro svou rodinu či své
koníčky? Netrávit volné chvilky úklidem domácnosti?
Já toto vyřeším za Vás…

Nabízím generální úklid celého bytu či domu
včetně luxování, setření prachu, mytí podlah
a dalších nezbytných úkonů. Dále mytí a čištění oken,
čištění koberců, čalouněného nábytku atd.
Úklidové služby zajišuji rychle, levně a kvalitně
s důrazem na individuální přístup.
SLEVA na úklid bytů a domů seniorům.
Tel. 776 609 179
E-mail: uklid.olinka@seznam.cz

ANGLIČTINA PRO SENIORY
a ANGLIČTINA PRO DĚTI
od listopadu 2012 v Březnici v MC Pampeliška Březnice
informace a přihlášky v MC Pampeliška Březnice, tel. 326 531 177

ANGLIČTINA PRO SENIORY
od listopadu 2012 také v Infocentru v Rožmitále
pod Třemšínem, tamtéž kurzy pro veřejnost
informace a přihlášky v Informačním centru v Rožmitále,
tel. 318 665 439

DOUČOVÁNÍ, INDIVIDUÁLNÍ a SKUPINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY
informace (také o výše uvedených kurzech):
Jitka Bartáková, jitka.bartakova@seznam.cz,
www.ajbartakova.webnode.cz, tel. 721 140 798

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
4. 11. neděle v 18.00 hod.

18. 11. neděle v 18.00 hod.

28. 11. středa v 18 hod.

ROZCHOD NADERA
A SIMIN

NEVĚSTINEC

SVATÁ ČTVEŘICE

Psychologické drama, Francie, 2011, české titulky
Pohled do „domů lásky“ na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Filmový
obraz prostitutek a jejich zákazníků je
zbaven povrchního pozlátka a do popředí se dostávají autentické osudy dívek,
jejich rivalita i přátelství.
Režie: Bertrand Bonello
Hrají: Adele Haenel, Jasmine Trinca,
Hafsia Herzi a další

Komedie, Česko, 2012
Jan Hřebejk a Michal Viewegh spolu vytvořili příběh o dvou párech, které se
rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie z velké
části odehrává.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Langmajer, Marika Procházková, Hynek Čermák, Viktorie Čermáková, Luděk Munzar a další

Drama, Írán, 2011, české titulky
Manželé Nader a Simin čelí životnímu
rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich
vztah, ale především budoucnost jejich
dcery. Jedině pokud opustí Írán, zajistí jí
svobodný život. Nader však odmítá opustit svého nemocného otce.
Režie: Asghar Farhadi
Hrají: Peyman Moaadi, Leila Hatami,
Sareh Bayat a další
Vstupné 49 Kč

Q

120 minut

Q

Přístupno

Vstupné 49 Kč

Q

122 minut

Q

Přístupno od 15 let

Vstupné 42 Kč

7. 11. středa v 18.00 hod.

21. 11. středa ve 13.30 hod.

BASTARDI 3

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Romantická komedie, Česko, 2009
Humorný a trochu ironický příběh, který
může prožít kdokoliv z nás. Lidská touha po lásce je nekonečná.
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška,
Eva Holubová, Oldřich Kaiser a další

Drama,
Česko, 2012
Drama, které
bez přetvářky
ukazuje tvrdou
realitu dnešního života, navazuje na předchozí dva filmy.

Vstupné 30 Kč

Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Tomáš Magnusek, Rudolf Hrušínský ml., Ilona Svobodová, Jan Tříska,
Tomáš Töpfer, Kateřina Brožová a další
Vstupné 42 Kč

Q

97 minut

Q

Přístupno od 14 let

11. 11. neděle v 18.00 hod.

DIKTÁTOR
Komedie, USA, 2012, český dabing
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong
Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor
Sacha Baron Cohen si navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií.
Režie: Larry Charles
Hrají: Sacha Baron Cohen, Aasif Mandvi,
Anna Faris, Adeel Akhtar a další
Vstupné 42 Kč

Q

83 minut

Q

Přístupno od 15 let

14. 11. středa v 18.00 hod.

BOURNEŮV ODKAZ

Q

116 minut

Q

21. 11. středa v 18.00 hod.

MADAGASKAR 3
Animovaná rodinná komedie, USA,
2012, český dabing
Se starými hrdiny se setkáme v novém
prostředí, v džungli evropských velkoměst. Čeká vás dobrý příběh plný vtipných scén.

Perníková chaloupka
Připravujeme:

Iron Sky (9. 12.)
Velká vánoční jízda (12. 12.)
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.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 11.

Taneční kurz
– prodloužená
Q

14.00 hod.

Zahradní slavnost
Sladovna pivovaru
Q 18.00 hod.

10. 11. Taneční kurz
KD
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Přístupno

Q

25. 11. neděle v 18.00 hod.

Q

14.00 hod.

10. 11. Oldies
KD

Q

21.00 hod.

13. 11. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna

MÉĎA

Vstupné 44 Kč

Přístupno od 15 let

Přístupno od 15 let

7. 11. středa v 9 hod.

3. 11.

Vstupné 49 Kč

Q

Q

Dětské představení:

KD

Komedie, USA, 2012, české titulky
Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíše diagnóza. Jenže plyšový
medvěd mluví, pije jako duha a zajímá se
o děvčata. Čeká vás jedna z nejoriginálnějších komedií posledních let.
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Seth MacFarlane, Mark Wahlberg,
Mila Kunis, Giovanni Ribisi a další

134 minut

78 minut

Přístupno

Thriller, USA, 2012, české titulky
Agent Jason Bourne zlikvidoval tajný
vládní program společně s jeho tvůrci.
Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se
ukrývá mnohem sofistikovanější systém
tajných operací.
Režie: Tony Gilroy
Hrají: Jeremy Renner, Edward Norton,
Rachel Weisz, Oscar Isaaca a další
Q

Q

Q

106 minut

Q

Přístupno od 15 let

Q

16.30 hod.

17. 11. Taneční kurz
KD

Q

14.00 hod.

23. 11. Čert a Káča online
Sál KD

Q

19 hod.

24. 11. Taneční kurz
– prodloužená
KD

Q

14.00 hod.

24. 11. Kačeři
KD

Q

21.00 hod.
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