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MC Pampeliška  ZŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas
kultura a společenské akce  sport  inzerce

Volební komise při volbách do Zastupitelstva města Březnice a do Senátu Parlamentu ČR 10. - 11. října 2014
Foto odbor kultury

Vážení občané,
vám všem, kteří jste přišli 10. a 11. října do volebních
místností a podpořili svými hlasy navržené kandidáty,
moc děkuji.
Účast voličů byla celostátně nižší než před 4 roky a ani
Březnice nebyla výjimkou. Tehdy odvolilo 51,93 procent
lidí, nyní odevzdalo hlasovací lístky 40,24 procent voličů.
Celkem pak bylo vydáno 1151 obálek. A jak hlasování
dopadlo? Nejvíce mandátů, šest, získalo sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Březnici, jako druhá
s pěti mandáty skončila Česká strana sociálně demokratická, tři mandáty získala KDU-ČSL, dva mandáty
Komunistická strana Čech a Moravy a jeden mandát
sdružení nezávislých kandidátů Občané Březnicka.

První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
obce, volba starosty, místostarosty i radních se uskuteční
začátkem listopadu. Termín se odvíjí od toho, zda proti
výsledku voleb nebyl podán návrh na neplatnost voleb
nebo hlasování ke krajskému soudu. Dosavadní starosta
totiž musí po uplynutí desátého dne od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí zjistit u příslušného
krajského soudu, zda byl nebo nebyl podán návrh na
neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud ne, svolá ustavující zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne,
ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání návrhů na neplatnost voleb. A to je právě termín kolem
4. listopadu. Informace o veřejném zasedání bude zveřejněna na úřední desce městského úřadu.
Jiří Štěrba
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Z MĚSTA

Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 16. 9. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápisy z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 12. 8. 2014
a 25. 8. 2014 i zprávy o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 20. 6. 2014.
3. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 26. 8. 2014.
4. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 15. 9. 2014.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Přijetí dotace na akci „Splašková kanalizace Martinice - Březnice“
v rámci Operačního programu životního prostředí CZ.1.020/1.1.00/
12.15592 ve výši 152.693,- Kč, ve výši 2.595.781,- Kč, celkem
2.748.474,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR z důvodu
ekonomické nevýhodnosti. Příjem dotace je dále podmíněn uspořádáním koncesního řízení na výběr provozovatele přesně podle
podmínek stanovených OPŽP. Náklady na toto výběrové řízení
měly dosáhnout cca 250 tis. Kč. S přijetím dotace a uzavřením
koncesní provozovatelské smlouvy jsou ale minimálně po dobu
10 let (udržitelnosti projektu) spojeny další administrativní náklady, které by město Březnice muselo čerpat externě, nebo na
tuto problematiku nezaměstnává odborný personál. V neposlední
řadě by po dobu udržitelnosti město bylo v ohrožení nesplnění
přísných dotačních podmínek stanovených jako množství odstraňovaného znečištění. V případě neplnění tohoto (a dalších) kritérií, může být zpětně krácena dotace ve značné výši, a to po celou
dobu udržitelnosti.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Doul) / Návrh byl přijat.

2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o rozšíření územní působnosti
městské policie mezi Městem Březnicí a Obcí Nestrašovice dle
ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
3. Prodej pozemku p.č. 1516/140 orná půda o výměře 76 m2 a části
pozemku p.č. 1516/85 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci
Březnice.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 2 (Doul, Vácha)
Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory zastupitelstva města za rok 2014 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 178/1 orná půda
o výměře cca 30 m2, p.p.č. 178/12 orná půda o výměře cca 55 m2,
p.p.č. 552/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m 2, p.p.č. 552/2 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a p.p.č. 173/1 trvalý travní porost
o výměře cca 55 m2 vše v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 13, proti 1 (Doul), zdržel se 1 (Bartoníček)
Návrh byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Bartoníček v. r.
Roman Vácha v. r.

Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 7. 10. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 16. 9. 2014
a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Dobrovolným svazkem obcí,
co by poskytovatelem a Městem Březnice, co by příjemcem,
dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Nový Program regenerace MPZ a MPR na roky 2014 - 2020.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Zařadit na rok 2015 do Programu regenerace MPZ a MPR
rekonstrukci v budově Konventu, rejstříkové číslo památky
27495/2-2380, ul. V koleji 1, 262 72 Březnice a to stavební úpravy
v 2. NP chodba v západním křídle s přilehlými místnostmi (depo-

Vážení rodiče!
Na LISTOPAD 2014 připravujeme VÍTÁNÍ DĚTÍ.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014) zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden zde, je k dispozici také na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 10. 11. 2014.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz

zitář) v nákladech cca 3 600 000,- Kč a chodba v severním křídle
s přilehlými místnostmi v nákladech cca 700 000,- Kč. Postupováno bude dle stanoviska NPÚ Střední Čechy a dle PD. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že příspěvek města na akci bude
ve výši 50% nákladů a 50% nákladů bude z programu regenerace
MPZ a MPR od MK ČR. Elektroinstalace v nákladech cca
670 000,- Kč bude hrazena z prostředků města v plné výši.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.

Ověřovatelé zápisu:

starosta města

Ing. Petr Procházka v. r.
Stanislav Bartoníček v. r.

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

Bydliště – ulice:
Obec:

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Březnice
Příbram
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
4
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
4
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
2860
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
1151
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1151
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební strana č. 1 - OBČANÉ BŘEZNICKA
1.
Roman Zárybnický

42

Pořadí na HL

Počet hlasů

1.

325

Volební
1.
2.
3.
4.
5.

strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Jaroslav Paprštein
50
Jana Krajmerová
61
Miroslav Koch
56
Jiří Štěrba
61
Josef Ovsík
48

4.
2.
6.
1.
9.

411
380
366
363
322

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.

strana č. 3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Petr Procházka
Roman Vácha
Marie Fiřtíková
Jiří Beran
Jiří Nepivoda
Petr Chotívka

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

536
470
400
380
367
219

Volební
1.
2.
3.

strana č. 4 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
František Pinkava
52
1.
389
Jan Hašek
43
2.
280
Stanislav Chochola
25
4.
247

55
49
56
64
50
45

Volební strana č. 5 - Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Jan Noháček
57
2.
Jan Kovář
77
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.

strana č. 1 - OBČANÉ BŘEZNICKA
Václav Staněk
Lukáš Mottl
Josef Bubeníček
Jiří Luhan
Radka Hampejsová
Nina Koštová

Věk

39
30
28
41
35
30

2.
1.
Pořadí na HL

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

240
233
Počet hlasů

197
133
139
121
108
166
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
7.

Martin Svoboda

27

8.

111

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

strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Stanislav Bartoníček
42
Martina Šafránková
38
Miroslava Macháčková
55
Ludmila Duková
59
Jiří Stehlík
63
Vladimír Raška
60
Eva Nováková
64
Jana Nováková
32
Pavel Veruňák
19
František Petrášek
59
Jiří Vokál
69
Karel Vilikovský
70

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

311
311
245
252
246
187
150
134
134
208
145
195

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

strana č. 3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Bořek Bierhanzl
Jana Bendová
Roman Teska
Lucie Ryjáčková
Jaroslava Kasíková
Karel Mastný
Radek Zeman
Luboš Vokatý
Jan Kott
Stanislav Ryjáček
Tomáš Bubeník

6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

266
241
281
283
277
228
265
167
243
188
198

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

strana č. 4 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Josef Šejna
36
5.
186
Karel Bláha
57
12.
173
Jiří Novotný
40
10.
170
Eliška Moravcová
28
3.
159
Milan Velcl
50
6.
80
Marie Pacltová
71
7.
75
Kamila Volfová
49
8.
85
Ludmila Štefaniková
32
9.
145
Vratislav Trmota
51
11.
121
František Hrdina
67
13.
75
Marie Štvánová
66
14.
77
Miloš Vachata
74
15.
64
Jaroslava Tůmová
28
16.
70
Antonín Tuháček
70
17.
98

Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

strana č. 5 - Komunistická strana Čech a Moravy
Lenka Labudová
48
Hedvika Fořtová
63
Jaroslav Hofman
74
Petra Janošcová, roz. Vajdová
40
František Pavlík
60
Jakub Labuda
25
Jiří Polák
62
Jana Kasíková
64
Zdeněk Mastný
66
Věra Vajdová
58
Václav Strnad
71

43
68
48
45
37
53
36
45
43
53
25

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

210
163
138
108
127
128
77
117
85
123
74
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12.
13.
14.
15.

Jaroslav Zajíček
Miloš Štědronský
Vlasta Forejtová
Josef Havlena

65
65
75
81

14.
15.
16.
17.

62
68
119
68

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - OBČANÉ BŘEZNICKA
Počet hlasů pro stranu:
1300, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Roman Zárybnický
2.
Václav Staněk
3.
Lukáš Mottl
4.
Josef Bubeníček
5.
Jiří Luhan
6.
Radka Hampejsová
7.
Nina Koštová
8.
Martin Svoboda

178,2
Počet hlasů
325
197
133
139
121
108
166
111

Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů pro stranu:
4360, hranice:
281,6
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jiří Štěrba
Jana Krajmerová
Stanislav Bartoníček
Jaroslav Paprštein
Miroslava Macháčková
Miroslav Koch
Martina Šafránková
Ludmila Duková
Josef Ovsík
Jiří Stehlík
Vladimír Raška
Eva Nováková
Jana Nováková
Pavel Veruňák
František Petrášek
Jiří Vokál
Karel Vilikovský

Volební strana č. 3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Počet hlasů pro stranu:
5009, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Petr Procházka
2.
Marie Fiřtíková
3.
Roman Vácha
4.
Jiří Beran
5.
Petr Chotívka
6.
Bořek Bierhanzl
7.
Jiří Nepivoda
8.
Jana Bendová
9.
Roman Teska

Počet hlasů
363
380
311
411
245
366
311
252
322
246
187
150
134
134
208
145
195

323,4
Počet hlasů
536
400
470
380
219
266
367
241
281
540013 - str. č. 3
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lucie Ryjáčková
Jaroslava Kasíková
Karel Mastný
Radek Zeman
Luboš Vokatý
Jan Kott
Stanislav Ryjáček
Tomáš Bubeník

283
277
228
265
167
243
188
198

Volební strana č. 4 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu:
2494, hranice:
160,6
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

František Pinkava
Jan Hašek
Eliška Moravcová
Stanislav Chochola
Josef Šejna
Milan Velcl
Marie Pacltová
Kamila Volfová
Ludmila Štefaniková
Jiří Novotný
Vratislav Trmota
Karel Bláha
František Hrdina
Marie Štvánová
Miloš Vachata
Jaroslava Tůmová
Antonín Tuháček

Volební strana č. 5 - Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů pro stranu:
2140, hranice:
137,5
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jan Kovář
Jan Noháček
Hedvika Fořtová
Petra Janošcová, roz. Vajdová
Jaroslav Hofman
František Pavlík
Jakub Labuda
Jiří Polák
Jana Kasíková
Zdeněk Mastný
Věra Vajdová
Lenka Labudová
Václav Strnad
Jaroslav Zajíček
Miloš Štědronský
Vlasta Forejtová
Josef Havlena

389
280
159
247
186
80
75
85
145
170
121
173
75
77
64
70
98

Počet hlasů
233
240
163
108
138
127
128
77
117
85
123
210
74
62
68
119
68
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

18:28 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Pavla Cibulková
.............................................
Drahomíra Sirotková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

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

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

List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Březnice
Příbram
.............................................
okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):

Celkem platných hlasů:

15303

Volební strana
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

-

OBČANÉ BŘEZNICKA
Česká str.sociálně demokrat.
SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Komunistická str.Čech a Moravy

Počet volených členů zastupitelstva: 17
Počet
hlasů
1300
4360
5009
2494
2140

Počet
kand.
8
17
17
17
17

Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
7201,41
15303,00
15303,00
15303,00
15303,00

Poměr hlasů
k základu v %
18,05
28,49
32,73
16,29
13,98

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
OBČANÉ BŘEZNICKA
Česká str.sociálně demokrat.
SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Komunistická str.Čech a Moravy

BŘEZNICKÉ NOVINY
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2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hodnota podílu
5009,00
4360,00
2504,50
2494,00
2180,00
2140,00
1669,66
1453,33
1300,00
1252,25
1247,00
1090,00
1070,00
1001,80
872,00
834,83
831,33

Číslo a zkrácený název volební strany
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
2 - Česká str.sociálně demokrat.
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
4 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Česká str.sociálně demokrat.
5 - Komunistická str.Čech a Moravy
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
2 - Česká str.sociálně demokrat.
1 - OBČANÉ BŘEZNICKA
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
4 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Česká str.sociálně demokrat.
5 - Komunistická str.Čech a Moravy
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
2 - Česká str.sociálně demokrat.
3 - SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
4 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Volební strana
1
2
3
4

-

Mandáty

OBČANÉ BŘEZNICKA
Česká str.sociálně demokrat.
SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1
5
6
3

Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
5 - Komunistická str.Čech a Moravy

2

18:28 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Pavla Cibulková
.............................................
Drahomíra Sirotková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................
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Poděkování voličům

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za projevenou podporu kandidátům
za ČSSD do zastupitelstva města. Volby jsou již za námi a před
námi je spousta práce. Volební výsledek vnímáme s vědomím
plné spoluodpovědnosti za další rozvoj našeho města. Ještě jednou Vám voličům velice děkuji nejen za sebe, ale i za ostatní
zvolené kandidáty. Všem nově zvoleným zastupitelům přeji
mnoho elánu při práci, která nás společně při správě města
čeká. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zastupitelům, radním i zaměstnancům města za dosavadní spolupráci. Poděkovat bych chtěl i Vám, milí spoluobčané, že jste měli
dostatek trpělivosti i tolerance při realizaci většiny akcí, které
se nedaly zrealizovat bez omezení bezprostředního okolí.
Díky Vám všem.
Jiří Štěrba

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám za sdružení nezávislých kandidátů „OBČANÉ BŘEZNICKA“ poděkoval za hlasy, které jste nám
odevzdali. Především Vám chci poděkovat za svoji osobu,
že jste mi svými hlasy dali důvěru a umožnili mi tak podílet se
na rozhodování o věcech týkajících se nás všech.
Jako jediný z našeho sdružení jsem získal mandát zastupitele
mezi většinou „ostřílených“ kolegů. Nic to nemění na tom,
že neustoupím ze svých představ a věřím, že Vás nezklamu.
Jsem připraven vyslechnout si Vaše náměty a připomínky,
které pro nás všechny budou prospěšné a povedou k dosažení
společného cíle – zajistit, aby se nám v našem krásném městě
žilo ještě lépe.
Mgr. Bc. Roman Zárybnický

Poděkování voličům
od kandidátů do zastupitelstva
města Březnice –
volební období 2014 – 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem kandidátů do zastupitelstva
města Březnice za KDU – ČSL a jménem svým poděkoval
za podporu a udělené volební hlasy, které jsme od Vás získali.
Přestože neobsadíme žádný z nejvyšších a důležitých postů
ve vedení města či radě, budeme v zastupitelstvu, potažmo
i v samotných výborech prosazovat to, k čemu jsme se zavázali
v našem programovém prohlášení pro volební období 2014 –
2018.
Ještě jednou Vám všem děkujeme za Vaši účast v letošních volbách a přejeme Vám hodně splněných přání, hodně naslouchajících a pracovitých zastupitelů, kteří pro Vás zůstanou vždy
otevření, ochotní a přímí.
Za kandidáty KDU – ČSL do ZM Březnice:
Pinkava František dr.h.c.

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, vážení voliči.
Touto cestou bych rád vyjádřil jménem volebního uskupení
SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI - sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ poděkování všem voličům, kteří nám svým hlasem vyslovili důvěru. Vaší
podpory si velmi vážíme a je pro nás motivací i závazkem
k další práci. Poděkovat chci také všem, kteří za naše uskupení
kandidovali.
Na základě výsledků do Zastupitelstva města Březnice byli
z našich kandidátů zvoleni ing. Petr Procházka, Roman Vácha,
ing. Marie Fiřtíková, Doc. MuDr. Jiří Beran CSc., ing. Jiří Nepivoda, ing. Petr Chotívka.
Věřím tomu, že všichni zastupitelé budou v úzkém kontaktu
s občany našeho města a budou prosazovat zejména myšlenky
obsažené ve volebním programu.
Přeji všem zvoleným zastupitelům, aby mezi námi panovala
soudržná pracovní atmosféra, která povede k jedinému cíli,
a to ke spokojenosti občanů a prosperitě města.
Petr Procházka

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby všechny své
nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku.
Poplatek za komunální odpad na rok 2014 je ve výši 450,- Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní
sazby! Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Města Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého
Finančního úřadu Březnice): pondělí a středa 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin, pátek 10.00 – 12.00 hodin.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského
úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné
identifikovat platbu.
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ Březnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Na záchytku převáželi policisté dne 21. září v noci 40letého
muže z Březnicka. Při hádce s manželkou ji urážel, hlasitě jí
nadával, a to i před dětmi. Přivolaná hlídka u něj naměřila
2,22 promile alkoholu v dechu a vzhledem k tomu, že svého
agresivního chování nechtěl zanechat, putoval k vystřízlivění
na protialkoholní záchytnou stanici. Věc se bude následně řešit
jako přestupek proti občanskému soužití.
Od května roku 2005 do současné doby neplní svou zákonnou
vyživovací povinnost vůči svým dětem 49letý muž z Březnicka.
Jeho bývalá žena to oznámila dne 24. září na služebně. Dotyčný dluží již přes 400 tisíc korun.
Neznámý vandal poškodil černou a zelenou barvou objekt
potravin v Březnici v Rožmitálské ulici. Událost se stala z 25.
na 26. září a vzniklá škoda činí 50 tisíc korun. Pachatel se svým
jednáním dopustil přečinu poškození cizí věci.

Přes zákaz řízení usedl za volant dne 4. října ráno 31letý motorista. Policisté ho zkontrolovali v Brodské ulici v Březnici.
Zákaz má uložen až do roku 2019. Svým jednáním se dopustil
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Zřejmě nepřiměřená rychlost sehrála svou úlohu při páteční
nehodě v Březnici. Dne 3. října v dopoledních hodinách jela
ulicí Ludvíka Kuby 62letá řidička. Při průjezdu zatáčkou najela na krajnici a poté postupně narazila do tří kamenných sloupů, které přerazila. Ke zranění osob nedošlo. Vzniklá škoda
byla stanovena na 65 tisíc korun.
Škodu ve výši 13 tisíc korun způsobil neznámý zloděj, který
vnikl mezi 8. a 11. říjnem do ocelokolny v Tochovicích. Odcizil
zde motorovou sekačku s pojezdem.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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Sňatek uzavřeli:
3. 9. 2014
reprezentační sál – radnice
Petr Krejčí, Horní Počernice
Kateřina Myšková, Svojšice
13. 9. 2014
zámek
Petr Štefl, Příbram
Michaela Kubů, Praha
Tomáš Kubát, Tochovice
Lucie Olivová, Cetyně
reprezentační sál – radnice
Miroslav Štergl, Vojkovice
Zdeňka Chmelová, Starosedlský Hrádek
20. 9. 2014 – zámek
Petr Brychta, Příbor
Renata Křížková, Milín
27. 9. 2014 – zámek
Veronika Šebková, Tochovice
Petr Tischler, Tochovice
Svojšice, část Kletice
Markéta Pelikánová, Cetyně
Michal Zelenka, Příbram
4. 10. 2014 – zámek
Veronika Jirsáková, Březnice
Michal Haník, Volenice – Bubovice

Výročí svatby:
V říjnu uplynulo už 62 roků,
co si manželé František a Anna Bělkovi z Březnice
řekli své ANO.
Srdečně blahopřejeme.

Významná životní jubilea:
80 let – Jaroslav Viktora, Březnice 274
80 let – Marie Vitáková, Bor 18
75 let – Jaroslava Schořovská, Březnice 132
75 let – Jiří Schořovský, Březnice 132
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 16. 11. 2014 by se dožil 100 let
pan Jaroslav Hybš.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Zdenka
a Jarka, Mirek a Zdena s rodinami.

Dne 8. 11. 2014 tomu bude již 10 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička, paní Růžena Sladká z Březnice.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje a s vděčností a láskou
vzpomíná rodina Sladkých, Herejkova a Fořtova.

Z MĚSTA
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HISTORIE PIVOVARU
HEROLD (7. díl)
Karel Eduard Pálffy byl posledním šlechtickým majitelem
březnického panství. Za jeho působení nastoupil do březnického pivovaru sládek Čeněk Šillinger, potomek dalšího z tradičně
sládkovských rodů na území Podbrdska. Když z pivovaru v roce
1878 odešel, skončila zároveň éra nájemnictví a hraběcí správa
vedla pivovar opět sama. V této době prošel podnik další modernizací, byl instalován parní kotel, ke sladovně přibyl nově
zřízený dvojlískový hvozd. Tato opatření měla za následek zvýšení objemu výstavu. Pivovar za Pálffyovské éry vzkvétal a dále
se rozšiřoval. Na samém počátku dvacátého století byla za původním objektem pivovaru postavena nová kotelna s majestátním cihelným komínem a zřídilo se i zcela nové sklepní (chladné) hospodářství. To zahrnovalo chladicí štok se spilkou, lednici a vícemístné ležácké sklepy v podzemí. Hrabě Pálffy do té
doby za úpravy pivovaru utratil více než 100 000 korun tehdejší měny, což ještě nebyla částka definitivní. Ukončení nákladné
přestavby se přitom ani nedočkal, zemřel roku 1901. V započaté práci však pokračoval jeho syn, Jan Nepomuk Pálffy. Ten dal
například vyhloubit v zámecké oboře studnu s přečerpávacím
zařízením nebo zařídit nádražní restauraci nazvanou Port Arthur (později Karlštejn a Karlův Týn).
V prosinci 1906 vypukl z neznámých příčin na půdě nad bytem sládka požár. Tomu padlo za obě celé jižní křídlo pivovaru. Netknuty zůstaly provozní části a proto ani tato neblahá
událost nepřerušila v březnickém pivovaru výrobu piva.
za Spolek Herold Tereza Šoltésová

MO STP V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 5. listopadu 2014 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin
za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé
opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.

ZPRÁVY Z MO STP
MO STP v Březnici uspořádala podzimní členskou schůzi. Schůzi
řídila paní Věra Ježková. Konala se v úterý 7. října 2014 v KD
od 14.30 hodin. Program začal zahájením a přivítáním hostů.
Součástí schůze bylo vystoupení dětí z 2.MŠ a žáků ZUŠ Březnice. Zprávu o činnosti ZO přednesla předsedkyně Vlasta Forejtová. Následovala zpráva kulturní referentky Lídy Fejtové.
V diskusním příspěvku vystoupili naši hosté. Za OV vystoupily
paní Magda Burianová a paní Marie Fišerová, za ZO Rožmitál
p. Tř. pan Ing. Loučka, za MěÚ Březnice starosta pan Jiří Štěrba, z Hvož an paní starostka Markéta Balková. Následovalo
usnesení z členské schůze: bere na vědomí zprávu o činnosti
ZO za uplynulé období, zprávu kulturní referentky. Schvaluje
rozpočet na rok 2015 a ukládá výboru ZO pozvat na výborovou
schůzi zástupce Charity Příbram za účelem spolupráce, zajistit
ozdravný pobyt na červen 2015 a vyhodnotit diskusní příspěvky.
Součástí schůze byla také tradiční tombola.
Děkujeme za velkou účast členům, za krásná vystoupení dětí
MŠ a žáků ZUŠ a za diskusní příspěvky hostů. Nezbývá než
pozvat všechny na jarní členskou schůzi v r. 2015.

P Ř I P R AVUJ E M E
12. listopadu 2014 návštěva Nového divadla v Plzni –
Divá Bára – romantický muzikál podle povídky Boženy Němcové.
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní Feitové
v lékárně nebo na telefon. číslech: 721 603 455, nebo večer na
čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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před 85 lety o půl 5 hodině ranní vznikl požár na pile Du Bois, který zničil skladiště a protilehlou ohřívárnu.
Snaze četných hasičských sborů se podařilo zachrániti před zhoubou pilu, strojovnu a obrovské zásoby dříví.
Výbuchem oleje ve skladišti byl silně popálen hasič František Beneš z Boru, který po ošetření místním lékařem
byl převezen do nemocnice v Příbrami. Příčina požáru se nevysvětlila.
11. 11. 1930
před 84 lety zemřel pan Václav Skřivánek, správce nemocenské pokladny v. v. v Březnici. Zesnulý byl spoluzakladatelem zdejšího Sokola, velkým činovníkem hasičským, působil i v samosprávě a v jiných místních korporacích a vydával Hasičské listy. Pohřeb zesnulého konal se 14. 11. za velké účasti, zejména Sokolstva a hasičských
sborů a svědčil o tom, že zesnulý se těšil velkým sympathiím našeho občanstva.
14. 11. 1920
před 94 lety pořádaly Budče Březnická a Blatenská na oslavu 250letého výročí úmrtí Jana Amose Komenského
slavnost v sále u Musilů v Březnici s bohatým programem. Čistý výnos věnován byl spolku Komenský ve Vídni.
Již dříve utvořilo se ve městě našem komité ze sdružených spolků a korporací, jež bralo si za úkol poskytnouti
chudým školským dítkám vídeňským ubytování a pohoštění.
28. 11. 1928
před 86 lety přinesl Český deník zprávu ze schůze organizace Národně demokratické v Březnici tohoto znění:…
V dalším byla jednomyslně přijata resoluce, v níž je tlumočen požadavek, aby dráha Plzeň - Brno byla vedena
přes Březnici, ježto nádraží Březnické jest vybaveno nejmodernějším technickým zařízením, má možnost značného rozšíření a i z technických a finančních důvodů bylo by vedení dráhy tímto směrem značně výhodné.
Při tom hledí se i na důvody hospodářské a na zájem kraje březnického, jenž má dalekosáhlé možnosti podnikatelské.
30. 11. 1929
před 85 lety zemřela paní Marie Joujová tchyně malíře a spisovatele Ludvíka Kuby. Byla pravidelnou čtenářkou
Věstníků městské spořitelny a s nedočkavostí očekávala vyjití listu dalšího a pročítala ho podrobně, aby oživila
vzpomínky na Březnici, ve které dlouho žila. Dožila se úctyhodného stáří 85 roků a tato milá paní byla zajisté
nejpilnější čtenářkou. Zemřela v Praze a pochována jest v rodinné hrobce v Březnici.
30. 11. 1956
před 58 lety zemřel malíř Ludvík Kuba, který svou tchyni přežil o 27 let. Pochován je v Poděbradech, ve svém
rodném městě.
Listopad 1930 před 84 lety: stav zvěře lovné a kožešinové na okrese březnickém. Data tato sestavena dle odhadu a skutečného
odstřelu zvěře na základě dotazníků z jednotlivých revírů. Prvé číslo značí stav zvěře, druhé číslo odstřel zvěře.
Jesti to zajímavá statistika, která zajímati bude nejen myslivce, ale i laika, a která svědčí o bohatosti našich
revírů, ale i o porozumění pro řádný chov lovné zvěře. Čísla stavu zvěře a odstřel jest následující v roce 1930:
koroptve 16200 – 6000, zajíci 6500 - 4500, bažanti 2700 – 1600, králíci 400 – 200, srnčí 120 – 33, jeleni 220
– 38, daňci 20, černá zvěř 110 – 60, tetřevi 30 – 5, tetřívci 60 – 10, sluky 30, divoké kachny 700, lišky 50 – 25,
jezevci 10, tchoři 140, vydry 2, kuny skalní a lesní 10.
6. 11. 1929

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

Alena Heverová

D

E
Město Březnice – odbor kultury zve na

Podzimní koncert
z cyklu Březnických hudebních večerů 2014

HUDBA PRO KRÁLE SLUNCE
Hana Fleková – viola da gamba
Monika Knoblochová – cembalo
Francois Couperin: Pieces de viole & Pieces de clavecin
Jean-Henri d Anglebert & Marin Marais: Les Folies d Espagne
Antoine Forqueray: Pieces de viole & Pieces de clavecin
Lesk a sláva violy da gamba za vlády Ludvíka XIV. - epocha, které patřilo
zlaté období barokní kultury a také dva dominující nástroje: viola da gamba a cembalo.
Tento program je věnován tvorbě virtuózních gambistů a cembalistů francouzského světa barokní
hudby v podání dvou zkušených a známých interpretek staré hudby.

od 19 hodin

reprezentační sál města Březnice

E

sobota 8. listopadu 2014
D
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

4. 11. – 23. 12. 2014 – vánoční prodejní výstava
keramiky „Věra a Josef Pichovi – keramika
a drát“

■

Vyhlášení 4. ročníku soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“

■

30. 11. 2014 od 16 hodin – zahájení Adventu
v knihovně čtvrtým ročníkem soutěžní vánoční
výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“
– hlasování veřejnosti do 12. 12. 2014

Dětské oddělení na ZŠ
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■

Dobrodružství s ilustrací – beseda nad obrázky
pro družinu

■

7. 11. – výroba cedulek na dveře – tvořivé odpoledne

■

Večerníčkova soutěž – pro 1. a 2. ročníky
Obrázkové čtení – pro zájemce

■

REKORD
Dne 24. 9. 2014 se Městská knihovna v Březnici – dětské oddělení - připojila k pokusu o vytvoření nového
rekordu „Nejvíce čtoucích a poslouchajících čtenářů“
najednou. Ten vyhlásila knihovna z Prachatic. Březnická knihovna si pozvala na pomoc žáky 3.A a 3.B základní školy. Celkem se v knihovně sešlo 43 dětí a 5 dospělých. O tom, co se může stát, když víla přijde o svůj les
a vidí prvně město, jsme se dozvěděli z knihy O víle
Majolence a profesoru Čistotkovi, která byla součástí
vytvoření rekordu. Celkem se zapojilo 152 institucí, četlo
a poslouchalo 15 786 lidí, což je úctyhodný počet. Všichni
máme určitě radost z toho, že i naše nevelká knihovna
společně s dětmi přispěla k zápisu do České knihy rekordů IV.

Foto Městská knihovna
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Wellerová Stella – Záda bez bolesti – rady, tipy a cviky při léčbě
běžných postižení zad
Ricciottiová Hope – Kuchařka pro těhotné – zdravé a chutné
recepty pro nastávající maminky
Monyová Simona – Krotitelka snů – také bojujete s nadváhou
a nedostatkem času? Váš muž si našel milenku, život vám přistřihl
křidýlka a vy netušíte jak dál?
Robertsová Nora – Vítěz bere vše – svět automobilových závodů i baseballových hřiš, to je život, který znají hrdinky dvou příběhů této knížky
Francie – sever – objevte, čím žije severní Francie - 10 míst, která
nesmíte vynechat, nyní s atlasem a popisem procházek
Mazánek Jan – Cesta za vinným snem – úsměvné a tak trochu
poeticky zasněné povídání o cestě za skvělým vínem, dobrým jídlem
a pohostinnými lidmi do malebných a prosluněných údolí Dunaje,
Kremsu, Kampu a Traisenu
Kleinová Rachel – Můří deníky – středobodem deníkových
záznamů je jediná otázka – Je Ernesta skutečně upír, nebo vypravěčka uvízla v horečnatém světě vlastní fantazie?
Gerritsenová Tess – Suvenýr – po Bostonu se pohybuje jakýsi
šílený a okázale provokující vrah, jehož znalost posmrtných konzervačních metod napovídá, že by mohl mít odborné archeologické
vzdělání…
James Rebecca – Krásné zlo – román je označován jako psychologický thriller pro mladé
Downerová Lesley – Kurtizána a samuraj – výpravný román
inspirovaný historickými událostmi v sobě skrývá skutečnost i fikci, napětí i smyslnost v epickém příběhu lásky v době války
Grisham John – Poslední vůle – skutečný životní příběh muže
nespravedlivě odsouzeného americkou justicí k trestu smrti…
Philips Christi – Příběh kurtizány – spisovatelka mísí fakta
a fikci, napětí a smyslnost ve vzrušujícím románu plném tajemství,
odhaluje tajnou úlohu kurtizány v Benátkách 17. století
Proctor Candice – Ozvěna noci – historický román; královský
trůn je otřesen, protože během velkolepých slavností byla překrásná markýza Anglessey nalezena mrtvá v komnatách samotného
prince…
Češka Stanislav – Starožitná smrt – původní česká detektivka
Costello Jane – My single holky – humor, láska a romantika
v jednom
Banksová Jane – Miluji kaskadéra – román pro ženy z prostředí filmového natáčení
Harissová Lee – Vražda na apríla – detektivka, další případ
bývalé jeptišky Christiane Bennettové
Šluknovsko – všeobecné informace, přírodní krásy, kulturní
památky
Městské památkové rezervace – kniha Vás zve za poznáním,
na prohlídky měst, která jsou zařazena mezi městské památkové rezervace
Kláštery v Čechách, na Moravě, ve Slezsku – publikace nás
zavádí do zajímavého prostředí českých a moravských klášterů,
jejichž tradice sahá hluboko do minulosti
Diffenbaughová Vanessa – Řeč květů – svéhlavá a zarputilá Victoria byla do svých devíti let odmítaná desítkami pěstounských rodin; její skutečný život začíná v den jejích 18. narozenin, kdy odchází z dětského domova…
Parrisová S. J. – Kacíř – historický román s detektivní zápletkou
Christopher Paul – Luciferovo evangelium – šokující objev,
který může ohrozit existenci veškeré víry…
Harrisová Lee – Vražda na Den otců – detektivka, jedenáctý
případ bývalé jeptišky Christiane Bennettové
Harrisová Lee – Vražda na Silvestra – bývalá jeptiška Christiane
má za úkol najít zmizelou Susan dřív, než bude pozdě
Harrisová Lee – Vražda na Den matek – další napínavý případ
bývalé jeptišky
Schonauer Lilly – Utkané z lásky – v duchu příběhů Rosamunde Pilcher přivádí autorka čtenáře do romantického venkovského
prostředí, kde se odvíjí příběh lásky…
Připravila Kateřina Štěrbová
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ – LISTOPAD 2014
19. 11. 1924 – před 90 lety - se do rodiny truhláře v Praze
narodil spisovatel a scénárista Jan Otčenášek. Vystudoval
obchodní akademii(maturoval v roce 1943). Poté byl krátce nasazen v Německu a od roku 1944 pracoval v továrně Avia Letňany. Koncem války se Otčenášek zapojil do ilegálního hnutí
mládeže ve skupině Předvoj. Po skončení 2. světové války začal
studovat estetiku na FF UK, ale studia nedokončil. V letech
1947 – 1951 pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
jako exportní úředník. Od roku 1952 působil na sekretariátu
Svazu československých spisovatelů, později se stal prvním tajemníkem. V roce 1960 se rozhodl pro svobodné povolání spisovatele a roku 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového
studia Barrandov. Zemřel 24. února 1979 v Praze. Ke svým
románům Občan Brych a Romeo, Julie a tma napsal i filmové
scénáře. Dále napsal např. Kulhavý Orpheus, Když v ráji pršelo,
Víkend uprostřed týdne. Scénáře: Dnes v jednom domě, Byl
jednou jeden dům, Lásky mezi kapkami deště, Milenci v roce
jedna, V každém pokoji žena.

■

30. 11. 1939 – před 75 lety - se narodil Josef Velek, český
novinář a publicista, považovaný za zakladatele české ekologické žurnalistiky. V roce 1974 ukončil studia na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a ve stejném roce se podílel na založení Hnutí Brontosaurus, které bylo zaměřené na ochranu přírody. Publikovat začal v šedesátých letech. Od roku 1975 byl
redaktorem časopisu Mladý svět, kde se věnoval cestopisným
reportážím, problematice ochrany přírody a životního prostředí. Každý týden zde připravoval rubriku Zápisník Brontosaura
tvořící pravidelnou součást stránky s dopisy čtenářů. V červnu
1989 byl jako první Čech zapsán na čestnou listinu Organizace
spojených národů Global 500 jednotlivců i organizací, kteří významně přispěli k ochraně a zlepšování životního prostředí.
30. dubna 1990 se utopil v Rudém moři při potápění u letoviska Safaga během expedice Blue World 90. Napsal např. Jak
jsem bránil přírodu, Perla Antil, Od polderů k Ardenám.
Připravila
Kateřina Štěrbová

■

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Chladné a nestálé podzimní počasí nás netěší, ale příroda je
zářivá a jedinečná svými zemitými tóny. Po procházce na čerstvém vzduchu rádi usedáme v teple svých domovů a při šálku
teplého čaje nebo kávy sáhneme po dobré knize. Dnes vám
představím dalšího izraelského spisovatele, je jím Amos Oz
(vlastním jménem Amos Klausner), patrně nejvýznamnější současný izraelský prozaik. Narodil se 4. května roku 1939 v Jeruzalémě, ve vzdělané, sionistické rodině původem z Ruska a
Polska. Sbírka povídek Scény z venkovského života zachycuje portréty několika obyvatel fiktivní vesnice Tel Ilan. Všichni se navzájem znají, prožili spolu, nebo spíše vedle sebe, celé

životy. Pocity osamělosti, apatie, prázdnoty a úzkosti – to je to,
co spojuje protagonisty této povídkové sbírky. Recenze píše:
Hned první příběh se vám vetře pod kůži, je o podivné návštěvě
u místního rodáka, další se zabývá zvláštními zvuky ozývajícími se zpod domu bývalého politika, v dalším se pátrá po zmizelé manželce… Cyklus místem i postavami propojených povídek
upoutá výstižným obrazem lidské samoty a nejistoty, traumat
dnešní izraelské společnosti i mistrně navozenou atmosférou.
Čtenáři jistě ocení mistrný překlad Lenky Bukovské, kniha
má 123 stran a v minulém roce vyšla v nakladatelství Paseka.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje
Petra Bartoníčková

Městská knihovna Březnice
Vás zve na

prodejní vánoční výstavu

„Věra a Josef Pichovi
keramika a drát“
prostory Městské knihovny
4. listopadu – 23. prosince 2014
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Polévka s kapustičkami a sýrem

Nakládaný hermelín se sušenými rajčaty

Ingredience: 2 lžíce oleje, 1 cibule, 200 g růžičkové kapusty,
1 brambora, 2 stroužky česneku, 400 ml zeleninového vývaru,
100 ml smetany ke šlehání, 50 g strouhaného čedaru, sůl, čerstvě mletý pepř, svazek koriandru
Postup: V hrnci rozpálíme olej a opečeme na něm nahrubo
nakrájenou cibuli. Po chvilce přidáme na půlky nakrájené
kapustičky a na kostičky oloupané brambory. Doplníme plátky
česneku, necháme krátce prohřát a vše zalijeme vývarem. Vaříme asi 15 minut, nakonec polévku rozmixujeme, zahustíme
smetanou a dochutíme solí a pepřem. Podáváme posypané čedarem a nasekaným koriandrem.

Ingredience: Hermelíny, sušená rajčata naložená v oleji, česnek, kapary, feferonka, cibule, čerstvá bazalka, celý pepř, olej
na zalití
Postup: Rajčata, česnek, feferonku, kapary a bazalku posekáme v mixéru. Hermelíny rozkrojíme na poloviny, vždy jednu
z nich potřeme směsí a poklademe kolečky cibule. Přiklopíme
druhou půlkou a důkladně přimáčkneme. Naskládáme je
do vhodné sklenice, proložíme cibulí, česnekem, pepřem a feferonkami (můžete přidat i listy bazalky) a celé zalijeme olejem.
Necháme řádně proležet několik dní.

Těstoviny s kapustičkami a sušenými rajčaty
Ingredience: 400 g čerstvých těstovin, 6 lžic panenského olivového oleje, 3 stroužky česneku, 250 g růžičkové kapusty,
10 sušených rajčat v oleji, 1 citrón, sůl, pepř, pár lístků čerstvé
bazalky
Postup: Na dvou lžících oleje opečeme na půlky nakrájené
kapustičky spolu s nasekanými rajčaty. Po deseti minutách
přidáme plátky česneku, sůl, pepř a zbytek oleje. Těstoviny
uvaříme v osolené vodě, přecedíme, přidáme k zeleninové směsi, doplníme druhou část oleje, šávu z citrónu a podáváme
s čerstvou bazalkou.

Gratinované kapustičky
Ingredience: 400 g růžičkové kapusty, 3 lžíce másla, 3 lžíce
oleje, 100 g anglické slaniny, 2 lžíce plátků mandlí, 200 ml
smetany ke šlehání, šáva z půlky citrónu, 5 lžic parmezánu,
5 lžic strouhanky, sůl, pepř
Postup: Kapustičky omyjeme, vložíme do vroucí osolené vody
a necháme asi 7 minut vařit. Vodu slijeme a kapustičky dáme
krátce opéct do pánve na másle a oleji, spolu s nakrájenou
slaninou a plátky mandlí. Po pár minutách do směsi přidáme
smetanu, citrónovou šávu, sůl i pepř. Směs promícháme, přesuneme do pekáčku a zasypeme směsí strouhanky a parmezánu. Zapečeme v troubě při 190OC 10 minut.

❦

Pizza z bramborového těsta
Ingredience: 4 - 5 větších uvařených brambor, 3 a 1/3 hrnku
hladké mouky, 1 kostka droždí, 1/2 lžičky cukru, 1 a 1/4 hrnku
vlažného mléka, sůl a suroviny na náplň podle chuti.
Postup: Uvařené a vychladlé brambory oloupeme a prolisujeme. Přidáme k nim mouku, uprostřed uděláme jamku a rozdrobíme do ní droždí. K droždí přidáme cukr, 2 lžíce vlažného
mléka, promícháme a necháme 10 minut odležet, až droždí
vzejde. Pak přidáme trochu soli, mléko podle potřeby a vypracujeme hladké těsto. Necháme ho chvíli vykynout, ještě jednou
promísíme a rozdělíme na poloviny. Těsto vyválíme a vložíme
na dva vymazané plechy. Na těsta rozložíme náplň (kečup, rajčata, papriky, apod.), posypeme nastrouhaným sýrem a pokapeme olejem. Zapékáme 30 minut. Upečenou pizzu vyjmeme,
poklademe plátky šunky a podáváme.

Bramborové langoše
Ingredience: 4 nastrouhané brambory, 30 dkg hl. mouky,
mléko, kvásek, sůl.
Postup: Všechny suroviny zpracujeme na těsto a necháme
vykynout. Vytvoříme langoše (placky) a pečeme na hodně tuku.
Před podáváním potřeme utřeným česnekem se solí a nakonec
dáme kečup a nastrouhaný sýr.
Zdroj: Internet

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO VIII.

Dobromysl obecná
- vytrvalá bylina se stonkem vysokým až 60 cm, s listy i malými listeny
- hlávky drobných fialových květů jsou seskupeny do
lat
- květy jsou oboupohlavné, pětičetné, se srostlými korunami
- plody jsou hladké hnědé tvrdky
- na kalichu i listenech se nachází silicové žlázky
- květy i listy při rozemnutí charakteristicky příjemně
voní
- roste na slunných travnatých nebo kamenitých stráních, ve světlých lesích, v křovinách a na lesostepích od nížin až po subalpinské pásmo
- na zahradách se pěstuje ze semen, která se volně vysévají na slunečné místo
- snadno se rozmnožuje dělením trsů na jaře i na podzim
- snese i sušší stanoviště
- v červenci a srpnu se stříhají vrchní části stonků společně s květy
- suší se ve svazečcích nebo řídce rozložené
- má mírně nahořklou chu
- obsahuje silice, zejména tymol, cymol, karvakol, dále potom třísloviny a hořčiny
Použití:
- jako podpůrné léčivo:
- při nemocech dýchacích cest, zejména při odkašlávání a zmírňování kašle při zánětu průdušek (bronchitidě)

Připravila Marie Kováříková

❦

-

při zmírňování bolesti žaludku a střev
při povzbuzování chuti k jídlu
při poruchách nervové soustavy, zejména při nespavosti
ve formě koupelí při léčbě kožních vyrážek (lišejích, svědivých
ekzémech apod.)
- je součástí čajových směsí, ale čaj lze připravit i samostatně z 1
čajové lžičky drogy a 200 ml vroucí vody (louhovat 5 minut)
- pro svou vůni a kořenitou chu i jako koření
- na zahrádkách k odpuzování mravenců

Kmín
- luční dvouletá rostlina, kvete každé dva
roky
- má okrouhlé a duté stonky
- semena jsou černá, mírně zakřivená
- patří do stejné čeledi jako kopr a fenykl
Použití:
- archeologické vykopávky dokládají, že byl
používán již před 5000 roky
- staří Egypané ho vkládali do hrobek mrtvých na zahánění zlých duchů
- Římané ho přidávali do chleba
- od středověku se s ním ochucují sýry
- hojně se s ním koření v rakouské, německé a skandinávské kuchyni
- v české kuchyni se přidává hlavně do bramborových jídel
Připravily
Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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Město Březnice – odbor kultury
a ZUŠ Březnice
Vás zvou na

Město Březnice – odbor kultury zve na

LITERÁRNÍ ČT VRTEK

ODPOLEDNE
S HUDBOU

ke DNI POEZIE s mottem „ŘEZANÁ POEZIE“

ČESKÁ BEATNICE

VLADIMÍRA ČEREPKOVÁ
Žena, která psala syrové verše
a žila podobně svobodomyslně jako básníci
z amerického hnutí Beat Generation.

k poslechu a tanci hraje

Uslyšíte verše Vladimíry Čerepkové,
Václava Hraběte a Allena Ginsberga.

FIVE O'CLOCK COFFEE

Galerie Ludvíka Kuby
20. listopadu od 17 hodin

Zazní známé melodie v rytmu waltzu, tanga,
swingu, rock’n’rollu a latiny.

Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková
a Alena Heverová

(instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice)

neděle 9. 11. 2014 od 15 do 18 hod.
vinárna KD Březnice - vstupné 60,- Kč

Město Březnice – odbor kultury Vás zve na

VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečního kurzu 2014
6. prosince od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Hraje hudební skupina

FIRMUS PRAHA.

Předprodej vstupenek od soboty 15. listopadu,
dále v Městské knihovně a Infocentru,
informace na tel. 318 682 453, 318 682 153 a 731 456 761.
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Vážení a milí,
Spolek divadelních ochotníků Petrovice si dovolil zavítat
za ctěným publikem až do Březnice. Připravili jsme si pro Vás
divadelní hru Lochneska od slavné autorské dvojice Smoljak – Svěrák! Lochneska vznikla jako první společný divadelní počin obou přátel už v roce 1966, a započala tak jejich
dlouholetou spolupráci. Přijte se podívat na začátky této
dvojice, která stála za zrodem fiktivní postavy zapomenutého
génia Járy Cimrmana, vdechla život jednomu fenomenálnímu
divadlu a napsala scénáře k takovým trhákům jako je Trhák,
Jáchyme, ho ho do stroje, Na samotě u lesa, Marečku,
podejte mi pero, aj.
Zajímá vás, co se stane, když se u doktora v čekárně sejde
veselý funebrák, uplakaná rozhlasová moderátorka, drzá
Andula, nešikovný opravář, punková kapela a… drak? Máte
rádi typický humor slavné dvojice? Zajímá vás, jak jsme si
s ním poradili my? Tak přijte do divadla!
Slibujeme velkou švandu pro celou rodinnou bandu!
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Město Březnice – odbor kultury zve na divadelní hru

Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka

LOCHNESKA
v podání Spolku divadelních ochotníků
Petrovice

Kulturní dům Březnice
pátek 28. listopadu v 19 hodin
Hrají:
Doktorka – Karolína Skalníková
Miloň Hromdopolička – Matouš Bílek
Sestřička Eliška – Anna Jarolímková
Paní Moldánková – Eva Fořtová
Karel Hihňa – Vladimír Čanda
Andula – Pavla Bartošová
Landová – Lucie Šimečková
Kapela – Standa Kubíček, Vlaka Dolejší,
Eva Bartošová
Náčelník – Pavel Kubíček
Drak – Eva Bartošová a Dana Kolínová
Režie – Pavel Kubíček
Vstupné 50 Kč

Za Spolek divadelních ochotníků Petrovice Pavel Kubíček

POJĎTE DO KINA NA KLUBOVOU STŘEDU
Březnické kino promítá stále každou středu a neděli.
Aktuální program najdete v Březnických novinách, na
vývěskách nebo na webových stránkách města Březnice.
Snažíme se o pestrou nabídku filmů pro rodiče s dětmi,
seniory nebo mládež a studenty. Když koncem devadesátých let začala jednosálová kina po celé republice zanikat a nahradily je multiplexy ve velkých městech, naše
malé kino vydrželo. Za podpory města funguje i nadále,
má rodinou atmosféru a jeho návštěva je příjemným
zpestřením všedních dnů. Jednou měsíčně jsme pro diváky připravili Klubovou středu. Projekce současné filmografie bude zaměřena na životopisné, hudební
a dokumentární snímky. Pokud dovedete obětovat trochu svého pohodlí, opustit své každodenní povinnosti
a zajít jednou měsíčně do kina na zajímavý film, jste náš
člověk. První Klubovou středu 12. listopadu vám
promítneme dokumentární film Pátrání po Sugar
Manovi. Snímek vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Sixta Rodrigueze. Dva producenti objevili Rodrigueze na konci 60. let v kouřové mlze zapadlého detroitského baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně plné
silných melodií a prorockých textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace. Dvě alba, která nahrál,
však naprosto propadla a zpěvák se vytratil ze scény.
Pirátská kopie jedné z nahrávek se mezitím náhodou
dostala do Jižní Afriky, kterou apartheid odřízl od zbytku světa. V následujících dvou desetiletích se Rodriguez
v JAR stal fenoménem, jehož sláva předčila Rolling Sto-

nes. Film sleduje
snahu dvou Rodriguezových fanoušků, kteří touží zjistit, co se opravdu
stalo s jejich hrdinou. A tomu, co
objeví, se sami nestačí divit. Film byl
oceněn
Oscarem
v kategorii Nejlepší
dokumentární film.
Druhou Klubovou
středu 10. prosince
promítneme životopisný snímek Olga.
Nejbližší a nejspolehlivější parák Václava Havla, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, štědrá hostitelka,
vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá
glosátorka, statečná a neúnavná disidentka, žena věcná,
vždy pevně nohama na zemi, vždy svá. Nový celovečerní
film režiséra Miroslava Janka není pouze popisným
životopisem, ale osobním portrétem výjimečné osobnosti. Na setkání s vámi se těší zaměstnanci březnického
kina.
Petra Bartoníčková
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NEDĚLE 30. listopadu 2014
Náměstí  16.15 hodin
Vystoupení dětí 1. MŠ a 2. MŠ
Vystoupení žáků ZŠ
Vystoupení žáků ZUŠ
Vánoční vytrubování

17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo pana faráře a starosty města

Bývalá jezuitská kolej  15.00 hodin
Vánoční tržiště a muzicírování

15.30 hodin
Vystoupení Komorního pěveckého sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra z Příbrami

Městská knihovna a Infocentrum  16.00 hodin
Výstava adventních věnců

Budova ZUŠ  16.00 hodin
Tradiční jarmárek SRPŠ
Změna programu vyhrazena.
Město Březnice

17

BŘEZNICKÉ NOVINY

18

11/2014

ZŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Přírodovědný pobyt ve Věšíně
Ve dnech 10. - 12. 9. 2014 se obě šesté třídy ZŠ Březnice
zúčastnily tradičního přírodovědného pobytu v Rekreačním
zařízení Brdy ve Věšíně spolu se svými novými třídními učiteli
- paní Hlaváčovou a panem Trangošem. Přítomna byla i paní
učitelka Karasová, vyučující přírodopisu.
Cílem celodenních zaměstnání bylo poznávání regionu z přírodovědného hlediska, spojené s návštěvou blízkých přírodních
rezervací Getsemanka a Na Skalách, seznámení se s botanikou

i zoologií Brd, poskytování první pomoci v projektu Podej pomocnou ruku a také seznamování se s novými učiteli a spolužáky.
Výborná kuchyně, slušné počasí i bezproblémové chování
účastníků přispěly k pohodovému pobytu všech šesáků i vyučujících. V příštím roce navíc čekají na žáky ve středisku nová
sociální zařízení. Budeme se těšit...
Ing. Jozef Trangoš, učitel

Přespolní běh
Veliké poděkování závodníkům, kteří se zúčastnili Přespolního běhu 25. 9. 2014 v Příbrami. I když tato soutěž není mezi
žáky příliš oblíbená, naši běžci se na soutěž těšili a zhostili se
jí více než dobře. Za to jim moc děkujeme a přejeme mnoho
(nejen) sportovních úspěchů! (viz foto dole)
vyučující Tv

COCA COLA Cup
Dne 7. 10. 2014 se žáci ZŠ Březnice zúčastnili kvalifikačního
kola turnaje Coca Cola Cupu. V naší skupině se ještě utkaly
školy ZŠ 28. října Příbram, ZŠ Bratří Čapků Příbram a ZŠ Bohutín. Po dvou odehraných zápasech ve skupině s Bohutínem
(pokračování na str. 19)

Přespolní běh
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COCA COLA Cup
(dokončení ze str. 18)

(5:0) a "Čapkama" (2:1) našim klukům stačilo ve třetím zápase
uhrát nerozhodný výsledek se ZŠ 28. října Příbram. To se nakonec podařilo (1:1) a postoupili jsme do 1. kola Coca Cola Cupu.
Kvalifikačního kola se účastnili tito žáci: V. Dušek, M. Petráň,
V. Šafránek, F. Mourek, S. Pelikán, D. Král, P. Muzika, P. Fiřt,
T. Majer, A. Matoušek, K. Češka, J. Chlanda, J. Vintr, A. Kohout
a M. Straka.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický

I letos se zapojíme do víceboje, který je součástí projektu
Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu – „ČESKO SPORTUJE“. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných
hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. - 9. tříd
základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň
je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném
čase. Oproti minulému ročníku přináší ten letošní řadu
novinek a vylepšení. Rodiče mají možnost získat sportovní analýzy, díky kterým budeme moci dětem doporučit,
jaké sportovní odvětví je pro ně nejvhodnější. Také bude
nově možné získat sportovní vysvědčení v 1. a 2. pololetí. Nejaktivnější školy budou odměněny návštěvou
Olympijských hlídek a obdrží sportovní vybavení na hodiny tělesné výchovy. Všem rodičům děkuji za spolupráci
a žákům přeji úspěšné a hlavně pohodové plnění disciplín.
Za vyučující Tv
Petra Šoffrová

MATURANTI POZNÁVAJÍ SVŮJ OBOR V PRAXI
Ve středu 7. října jsme měli možnost navštívit Centrum
adiktologických služeb Magdaléna Příbram, které poskytuje sociální a zdravotní služby osobám závislým na návykových látkách. Mnozí lidé si myslí, že adiktologická
centra slouží jako úkryt osob, které jsou pod vlivem návykových látek nebo jako místo k prodeji drog, a že vznikají jen proto, aby tyto osoby podporovaly. Opak je ale
pravdou. Každý, kdo vstupuje do centra, musí dodržovat
přesně stanovená pravidla. Během pobytu u sebe nesmí
mít drogy ani alkohol a svým chováním nesmí omezovat
nikoho z návštěvníků centra. Za porušení pravidel následují tresty, mezi něž patří i doživotní zákaz navštěvování
centra. Služby ale nejsou určeny jen osobám se závislostí, ale i rodičům, kteří mají podezření, že jejich dítě je pod
vlivem drog. Mohou v centru žádat o radu a o pomoc
s řešením jejich situace. Všechny informace ale zůstávají
anonymní, proto se nemůže stát, že by někdo z pracovníků vyzradil důvěrné informace ohledně jejich klientů.
V rámci prevence pořádá zařízení různé přednášky a besedy
nejen ve školách, ale i pro širokou veřejnost. Poskytují
se také terénní služby, v rámci kterých pracovníci centra
vyměňují použité injekční stříkačky za nové a pomáhají
tím tak předcházet šíření infekčních onemocnění. Jsme
všichni velmi rádi, že jsme měli možnost se s tímto centrem seznámit a třeba se i inspirovat k dalšímu studiu.
Další zařízení, které jsme navštívili, bylo NZDM Bedna,
které poskytuje nízkoprahové služby dětem od 11 do 20 let.
Termín nízkoprahové služby nemá nic společného s bezbariérovým přístupem, jak se mnoho lidí mylně domnívá.
Znamená to, že pro návštěvu centra není nutné se předem
objednávat ani za ni platit. Při první návštěvě je dítě
zapsáno do evidence a pak už může Bednu navštěvovat
kdykoliv chce. Do zařízení nejčastěji přicházejí neorgani-

zované skupiny dětí, které nemají jak vyplnit svůj volný
čas, a tak ho tráví zde při hraní společenských her, kulečníku nebo fotbálku. Je zde také možnost bezplatného
doučování, po dohodě s pracovníkem, nebo možnost využít připojení k internetu. Myslíme si, že toto zařízení je
pro děti opravdovým přínosem, protože ne každá rodina
si může dovolit drahé kroužky a zájmové aktivity. Proto
jsme rádi, že jsme měli možnost Bednu navštívit a sami
poznat, jak jsou tyto sociální služby pro společnost důležité. Tímto bychom chtěli pracovníkům obou center poděkovat za ochotný a vstřícný přístup, za program, který si
pro nás připravili, a za všechny informace, které nám
budou, zejména pak u maturity, určitě velice přínosné!
Studenti 4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
LISTOPAD 2014
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
pondělí
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
od 10:00 HOPSA, HEJSA – tanečky, motorická cvičení a říkadla pro děti s Petrou Pechačovou
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Klárou Zobalovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro velmi mírně pokročilé –
s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Mgr. Klárou Zobalovou
pátek
od 16:45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

Mimořádné akce

MC / ADVENT
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
4. 11. od 10:00 Nutricia – výživa dětí během nemoci
Přednáška s ambasadorkou Klárou Zobalovou o výživě dětí
i dospělých v době nemoci
6. 11. od 17:00 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 16:00 Pravidla chování II.
Další část motivačního kurzu nejen pro rodiče z oblasti pracovně-společenské etikety, více informací najdete na plakátech
a webových stránkách nebo v herně MC Pampeliška, vstup
zdarma.
20. 11. od 16:00 Latinská rčení pro neprávníky
Nejčastější a nejpoužívanější právní termíny, slovní obraty
a latinská rčení nám vysvětlí JUDr. Zdeněk Berchtold. Přednáška se koná v rámci projektu MPSV „Rodina nás zajímá“,
vstup zdarma.
27. 11. od 16:00 Pravidla chování III.
Další část motivačního kurzu nejen pro rodiče z oblasti pracovně-společenské etikety, více informací najdete na plakátech
a webových stránkách nebo v herně MC Pampeliška, vstup
zdarma.
Připravujeme:
Vánoční dílna pro děti i dospělé (4. 12.), kurz Pravidla chování
IV. (11. 12.), Vypouštění balónků (12. 12.),divadelní představení Víti Marčíka ml. (18. 12.), vánoční dýchánek
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

3. 11. od 10:00 Až budu velký, chci být hasičem!
Společná návštěva hasičské zbrojnice v Březnici, sraz před MC
v 9:45, nebo přímo u hasičské zbrojnice (vedle lékárny)

... NEŽ PŘIJDE JEŽÍSEK
Čekání na Vánoce je nekonečné... můžeme si ho zkrátit různými způsoby.
Děti otevírají okénka sladkého adventního kalendáře, maminky žhaví trouby při pečení vanilkových rohlíčků,
tatínkové vybírají nejkrásnější vánoční stromek.
Nejen pro rodiny s dětmi jsme v letošním roce připravili řadu akcí, při kterých se určitě pobavíte,
možná se budete trochu bát i smát, ale rozhodně se nebudete nudit.
30. listopadu – ADVENT v Březnici – odpolední program
v Koleji zakončený rozsvícením vánočního stromu na náměstí
4. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,
Mateřské centrum Pampeliška od 16.00 hodin
5. prosince – ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ
- hravé a veselé čertovské odpoledne - pouliční hra mezi Kolejí
a ZUŠ
- pravé peklo a nebe v tajuplném sklepení bývalé jezuitské
koleje
- jednotný balíček obdrží od Mikuláše každý malý návštěvník,
který projde peklem a dostane se do nebe, výše vstupného 50,- Kč
bude odpovídat ceně balíčku

11. prosince – VÁNOČNÍ BESÍDKA 2. MŠ, KD od 15 hodin
12. prosince – v 15. 15 hodin VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
s přáním Ježíškovi na náměstí před kostelem, od 15. 30 na nádvoří v koleji vánoční pohádka NAD BETLÉMEM SVÍTÍ
HVĚZDA, účinkuje Divadlo eMILLIon
16. prosince – VÁNOČNÍ BESÍDKA 1. MŠ, KD od 15.30 hodin
17. prosince – VÁNOČNÍ FILMOVÉ KINOHRANÍ, Kinokavárna v KD
18. prosince – VÁNOČNÍ DIVADLO Víti Marčíka ml., Mateřském centrum Pampeliška od 17.00 hodin
19. prosince – VÁNOČNÍ KONCERT PŘÍBRAMSKÉHO
BIG BANDU, KD od 19 hodin

Podrobněji v dalším čísle BN, sledujte plakáty. Pořadatelé a partneři akcí: Město Březnice – odbor kultury, K.G.B. o. s.,
MC Pampeliška, 1. a 2. MŠ, Rosenthal a celá řada dobrovolníků
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PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V BŘEZNICI 1914 – 1918 (7)
Rok 1918
Leden přinesl velké mrazy a značné sněhové závěje.
C.k. hejtm. nařídilo vyhotovit soupis veškerého vepřového dobytka. V městě bylo 134 kusů. Nařízen byl i soupis
osiv. Opět byl stanoven limit výsevu. Julius Lederer byl
stále komisařem Vojenského obilního ústavu. V Březnici
hrála divadelní společnost ředitele L. Janovského.
Po divadelních představeních se vždy konaly taneční zábavy. Městský úřad je však 14. ledna zakázal. C.k. hejtm. nařídilo hlásit všechny zvony. Projevil se velký nedostatek mléka. 27. ledna byl nařízen c.k. hejtm. soupis
zásob brambor a současně byl prováděn i jejich výkup.
Zodpovědný byl přímo starosta. Projevil se rovněž značný nedostatek krmiv. Ztráty na bojištích byly až do
24. října 1916 hlášeny všem obcím. Po tomto dni již pouze politickým úřadům. Dosavadní seznamy měly být prodány jako starý papír. 27. února vojíni, kteří měli dovolenou, měli ji prodlouženou z důvodu oprav železničních
tratí spojujících frontu se zázemím. 10. března Jan
Havlena přednesl přednášku Na tropických ostrovech
jižního moře. 18. března určilo c.k. hejtm., aby jarní
příprava obdělávání půdy skončila v celém okrese do
25. dubna. 29. března byl nařízen letní čas od 15. dubna
do 16. září 1918. 29. března bylo určeno využívat školní
zahrady pouze jako válečné zelinářství. Od dubna byla
prováděna přístavba dvou křídel sálu vojenského lazaretu. Lazaret pronajal od města 5 strychů pozemku pro
pěstování zeleniny, hrachu, máku a brambor. 13. dubna
již sílilo očekávání, že Rakousko již dlouho existovat
nebude. Slavnostní přísahu představitelů českého kulturního a politického života v pražském Obecním domě
přednesl Alois Jirásek. Přítomní se slavnou přísahou
zavázali, že vytrvají až do doby, kdy bude dosaženo samostatnosti našeho národa. Městské zastupitelstvo zvolilo 30. dubna A. Jiráska „Čestným měšanem“. Stále
však probíhala válečná opatření. Opět se měly odevzdávat kovové předměty. V květnu se konala 2. výstava

uměleckých originálů Výnos z prodeje a vstupněho byl
určen Českému Srdci. Byly zavedeny tabačenky, které
upravovaly prodej tabáku. 29. května c.k. hejtm. vyhlásilo 6. válečnou půjčku. TJ Sokol uspořádal oslavu na
pamě Jeronýmovy župy. 6. června byl c.k. hejtm. povolen u Musilů K. Hašlerovi zábavný večer. Přednést se
však mohla pouze čísla povolená cenzurou. Město přistoupilo k elektrárenskému svazu. Vzniklo zásobovací
družstvo učitelstva, úřednictva a zřízenectva. K jeho zřízení nutil velký nedostatek potravin. Na 26. června c.k.
hejtm. nařídilo sběr vlny. Od vojenské povinnosti byli
osvobozeni strojníci od mlátiček. Obec upsala další válečnou půjčku ve výši 5 000 K. Byly zavedeny lístky
na sůl. Pro Vojenské velitelství v Praze bylo prováděno
nakupování koní. 12. července bylo na nádraží zabaveno
maso dvěma řezníkům, kteří se snažili prodávat maso
v Praze. Opět c.k. hejtm. nařídilo provádět výkup sena
a slámy pro vojsko. Březnice měla dodat 363 q sena
a 370 q slámy. 21. července uspořádala TJ Sokol dudáckou besedu s přednáškou prof. Zíbrta. Srpnová válečná
půjčka byla jako výlučně Rakouská. Upsala ji ve výši
500 000 K Městská spořitelna. 27. září byl z podnětu
MUDr. Hrdličky proveden rozbor vody ve studnách. C.k.
hejtm. nařídilo studny vyčistit a chatrné dřevěné roury
vyměnit. Nejhorší byla kvalita vody na náměstí. 28. října v 16.15 hodin přišla do Březnice zpráva o vyhlášení
samostatnosti. Ihned byla svolána městská rada a zde
usneseno vyhlásit z balkonu spořitelny samostatnost
státu. Promluvil starosta C. Hošek, za Sokol J. Karas
a historický proslov pronesl učitel F. D. Zenkl. „Zazpívány hymny Kde domov můj a Hej Slované, po kterých
rozechvěné obecenstvo jásalo“. Dav se odebral na nádraží, kde se seřadil a průvodem odešel na náměstí. Večer
mládež snímala „orlíčky“ ze státních úřadů. Následující
den převzali členové TJ Sokol četnickou stanici, vykonávali strážní službu na nádraží a spolu s hasiči konali
hlídku v zámku.
PhDr. Jaroslav Kozlík

PÁTÝ VEČER S RODÁKEM
Správa státního zámku Březnice pořádá ve spolupráci
s o.s. Bozeň – Spolkem rodáků a přátel Březnice každoročně kulturní pořad nazvaný Večer s rodákem. Ten letošní byl již pátý a tudíž tak trochu i jubilejní. Místo
toho, aby se pořad konal na zámku, tak jako v minulých
letech, byl tentokrát pořádán v prostorách nově opravené synagogy, protože tématem bylo vzpomenutí na někdejší židovské obyvatelstvo Březnice. Díky obdivuhodné paměti pana Stanislava Mottla, který ve svém dětství
židovské obyvatele v Březnici zažil, mohli posluchači získat celkem názornou představu o této stránce života
v Březnici v době před vypuknutím druhé světové války.
Osobní vzpomínka pamětníka, navzdory své subjektivitě, je nenahraditelným zdrojem poznání.
Pan Mottl podle dobových fotografií březnického náměstí vyprávěl kde všude kdysi byly nejrůznější židovské
obchody. V mnoha těchto domech jsou obchody dodnes.
Podle fotografií zas pověděl, ve kterém domě ta či ona
židovská rodina v Lokšanech žila. Lze říci, že tato místa
i nyní působí dojmem jakéhosi osiření. Několik osobních
příběhů oživilo výklad a zapůsobilo svojí bezprostřednos-

tí. Zdá se, že ve 30. letech minulého století bylo soužití
s židovskou menšinou v Březnici téměř idylické. Mnozí
tito obyvatelé byli respektovanými občany, podíleli se
na správě obce a vše tehdy nasvědčovalo tomu, že by to
tak mohlo být i nadále.
Program doplnilo - jako ilustrace k té době - několik
krátkých ukázek (v podání Miloslava Pešty) z knihy
Roberta Ehrmanna : Strakoničtí souvěrci. Ze života
Židů na malém městě (vydalo Nakladatelství Sefer, Praha 1998). Historii židovského osídlení Březnice připomenula Alžběta Bartáková.
Nezůstalo jen u slova - v podání Hany Beranové za
doprovodu Přemysla Zíky zaznělo několik židovských
lidových písní pro děti. Dále pak židovskou kulturu přiblížily skladby ve stylu klezmer nesoucí stopy balkánské
a židovské lidové hudby, které skvěle interpretovala hudební skupina Five o clock coffee pod vedením Tomáše
Bláhy.
Účast byla hojná, zájem velký a potlesk dlouhotrvající,
takže není vyloučeno, že k dalšímu pokračování dojde
napřesrok.
MUDr. Jiří Beran
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SNOW FILM FEST se promítá ve více než 200 městech
a zavítá i DO BŘEZNICE …. 7. 11. 2014
Tradiční festival filmů se zimní tématikou opět zahrnuje snímky,
které byly v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších světových
cestovatelských a outdoorových festivalech.
Od konce října do začátku prosince se bude SNOW FILM FEST konat od Tachova po Veké Kapušany
ve velkých městech i v menších vesnických kinech.

Projekce se konají v sále Kulturního domu Březnice – 7. 11. 2014 od 19.00 hod.
Program:

Supervention – velkolepé přírodní záběry, freeridové
lyžování

Polárník – portrét Petera Velušiaka, polárníka, který se
účastní významných polarních expedic v zahraničních
týmech

High Tension – reaguje na aktuální problém s komerčními expedicemi na nejvyšší horu světa Mt. Everest. Známí
evropští horolezci byli na stěně Everestu napadeni nepálskými šerpy…… vztah horolezeckých expedic s místními
Šerpy je dlouhodobě napjatý, Šerpové dělají tu nejnebezpečnější práci a jejich odměny tomu neodpovídají …..

Arslanbob – horská oblast Kyrgyzstánu, kde místní obyvatelé budují horské turistické centrum. Snaha o rozjezd
zimní turistiky je jedinou šancí na práci v průběhu tuhé
zimy.
Huevo – brněnské trio extrémních lyžařů se vydává na
svou vysněnou expedici do vysokého pohoří Cordillera
Blanca v Peru

Icefall – noční ledolezení ve vizuálně dokonalém snímku
Z A do K a zase zpátky – freeridové lyžování na Aljšasce a Britské Kolumbii.

Připraveno je občerstvení, soutěžní kvíz s možností výhry od místních partnerů, anketní lístky s hlasováním
o nejlepší film a možností vyhrát skvělé ceny od celostátních partnerů.
Vstupné: 45,- Kč
Do Březnice SNOW FILM FEST přiváží KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, o.s. a
generální místní partner festivalu CA OLIVER TOUR.
Za podporu činnosti děkujeme také MĚSTU BŘEZNICE.

Kulturní gang Březnice, o.s.

LISTOPADOVÉ FILMOVÉ VEČERY
Zveme vás na další sérii našich podzimních projekcí. Promítali
jsme již na různých místech ve městě (staré kluziště, vinárna,
mateřské centrum, obývák) a tentokrát jsme zvolili místo
opravdu výjimečné – sklep bývalé jezuitské koleje.
Ojedinělé místo si žádá netradiční pohledy a ty promítané
snímky určitě poskytnou.
Sobota 15. 11. bude ve znamení hudby a promítat se bude
vzpomínkový dokument na jednoho ze zakladatelů kapely E!E
z dílny místních filmařů
V pondělí 17. 11. si „proti ztrátě paměti“ připomeneme 25. výročí sametové revoluce a promítneme snímky související s dobou dávno minulou.
GOTTLAND – povídkový film, který v kinech neuvidíte. Promítá se na netradičních místech (v červenci např. na nákladovém nádraží v Praze). Netradiční pohled na 20. století z dílny

FAMU, představuje svérázné osudy, milenecký vztah herečky
Lídy Baarové s Josephem Goebbelsem, příběh létajícího spisovatele ve službách StB Eduarda Kirchbergera, baovskou ideu
pásové výroby i tragické rozhodnutí Zdeňka Adamce upálit se
na protest proti fungování společenského systému.

1989: Z DENÍKU IVANY A. – Filmový deník roku
1989, sestavený na základě historických událostí, kombinující osobní deníkové záznamy středoškolské studentky a dobové nahrávky revolučních událostí.
VÝSTAVA: SLIBY versus REALITA – plakátová výstava
– barevné propagandistické přísliby versus černobílá
realita
Teplo i občerstvení zajištěno.
Jsme zapojeni
do projektu:

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
PLAMEN 2014 – 2015 I. ČÁST
Vážení čtenáři, není to tak dlouho, co jsme začali v Březnici
pracovat s dětmi. 27. září naši svěřenci započali svůj třetí ročník celostátní hry Plamen. Jak už je zvykem, do Sedlčan jsme
museli přijet brzy ráno, abychom to vše stihli, protože kromě
dětí soutěžili i dorostenci, ve kterých jsme měli jednoho svého
zástupce. Jako první přišla na řadu štafeta na 400 m s překážkami CTIF. V této štafetě se nám v prvním pokusu moc nedařilo, ale v druhém pokusu děti zrychlily a skončily na čtrnáctém místě. Škoda jednoho přešlapu mimo dráhu, který je připravil o osmé místo. Ve štafetě 4 x 60 m s překážkami skončila
první hlídka na krásném jedenáctém místě, druhá hlídka ne-

byla klasifikována pro špatnou předávku. V kategorii dorostenců jednotlivců mladších poprvé závodil i náš svěřenec a v dvouboji obsadil páté místo.

ČEKÁ NÁS
II. část hry Plamen, která proběhne 29. listopadu v tělocvičně HZS Příbram zimní soutěží. V průběhu měsíce listopadu
plánujeme kurz první pomoci ČČK Příbram pro děti 1. stupně
základní školy. Pokud by měl někdo zájem o tento kurz, může
napsat na mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz.
S. Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Výsledkový servis
A mužstvo I.B třída skupina E
Hostomice – SK Březnice 1918
1:1 (0:0)
SK Břez. 1918 – Mníšek p./Brdy
1:4(0:2)
Tochovice – SK Březnice 1918
0:0
SK Březnice 1918 – Petrovice
1:2 (0:0)
Nový Knín – SK Březnice 1918
0:2 (0:2)
SK Březnice 1918 – Jince
1:0 (1:0)
Zdice – SK Březnice 1918
1:1 (0:0)
SK Březnice 1918 – Podlesí
2:2 (0:0)
19. 10. v 15.30 Daleké Dušniky – SK
Březnice 1918 výsledek po uzávěrce
26. 10. v 14.30 Hořovicko B (Bzová) – SK
Březnice 1918 výsledek po uzávěrce
1. 11. v 10.30 SK Březnice 1918 – Nová
Ves p./Pl.
8. 11. v 14.00 Loděnice – SK Březnice 1918
15. 11. v 13.30 SK Březnice 1918 – Rožmitál

I.B třída sk. E – 8. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Loděnice
Mníšek p/Brdy
Podlesí
Zdice
Nový Knín
Hostomice
Petrovice
Hořovicko B
Březnice
Nová Ves p/Pl
Jince
Tochovice
Dal.Dušniky
Rožmitál

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

22:11
16:9
21:15
17:10
19:14
17:12
17:15
17:18
9:10
17:18
12:17
11:15
14:22
9:32

16 1
16 1
15 6
14 5
13 1
13 -2
13 1
11 -1
10 -2
9 -3
9 0
7 -5
6 -3
3 -12

,,B“ mužstvo IV. třída sk. A
SK Březnice 1918 B – Pičín
2:2 (1:2)
Bohutín – SK Březnice 1918 B
8:1 (3:1)
SK Březnice 1918 B – Hluboš
5:4 (4:2)
Dolní Hbity B – SK Břez. 1918 B 2:6 (2:5)
SK Březnice 1918 B – Klučenice
4:2 (2:0)
Rožmitál B – SK Březnice 1918 B
3:2 (0:2)
SK Březnice 1918 volný los
Láz B – SK Březnice 1918 B
2:1 (2:0)
18. 10. v 15.30 SK Březnice 1918 –
Zduchovice B výsledek po uzávěrce
25. 10. v 14.30 SK Březnice 1918 –
Jablonná výsledek po uzávěrce
2. 11. v 14.00 Rosovice – SK Březnice 1918
9. 11. v 14.00 SK Březnice 1918 – Sedlice
16. 11. v 13.30 Drahlín B – SK Březnice 1918
1. Rožmitál B
7 7 0 0 40:10 21
2. Bohutín B
8 6 1 1 36:15 19
3. Pičín B
8 3 3 2 24:16 12
4. Jablonná
6 3 2 1 19:10 11
5. Hluboš
6 3 1 2 22:12 10
6. Klučenice
7 3 1 3 24:17 10
7. Sedlice
8 3 1 4 22:23 10

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Březnice B
Láz B
Drahlín B
Zduchovice B
Rosovice B
Dolní Hbity B

7
7
8
7
8
7

3
3
2
2
2
0

1
0
1
1
1
1

3
4
5
4
5
6

21:23 10
13:14 9
17:30 7
11:25 7
15:34 7
6:41
1

OP dorostu
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/Zduchovice
2:1 (0:0)
Dublovice/Sedl B – SK Břez. 1918 5:1 (2:1)
SK Březnice 1918 – Narysov
6:2 (2:0)
Višňová – SK Březnice 1918
4:1 (3:1)
Dal. Dušniky – SK Březnice 1918 3:8 (0:5)
Dolní Hbity/Zduch SK Břez. 1918 2:5 (1:1)
SK Břez. 1918 – Dublovice/Sedl B 5:1 (2:0)
Narysov – SK Březnice 1918
1:4 (1:4)
18. 10. v 10.15 SK Březnice 1918 –
Višňová výsledek po uzávěrce
25. 10. v 10.15 SK Březnice 1918 – Dal.
Dušniky výsledek po uzávěrce
1. Višňová
8 7 0 1 38:11 21
2. Březnice
8 6 0 2 32:19 18
3. Hbity/Zduch. 8 4 0 4 39:25 12
4. Dublov./Sedlč. B 7 4 0 3 26:24 12
5. Dal. Dušníky 8 2 0 6 25:38 6
6. Narysov
7 0 0 7 11:54 0

OP st. žáků
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
2:3
SK Březnice 1918 – Jince
6:0 (0:0)
Obecnice - SK Březnice 1918
0:10 (0:5)
SK Březnice 1918 – Malá Hraštice 9:0 (5:0)
Rožmitál – SK Březnice 1918
2:1 (2:1)
SK Březnice 1918 – Pičín
9:0 (5:0)
Podlesí – SK Březnice 1918
2:1 (0:0)
SK Březnice 1918 – Bohutín
3:0 (0:0)
19. 10. v 13.15 Milín – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
1. Březnice
8 6 0 2 42:6 18
2. Kovohutě
8 6 0 2 38:11 18
3. Jince
8 5 1 2 29:20 16
4. Milín
8 5 0 3 29:25 15
5. Podlesí
8 4 1 3 28:15 13
6. Rožmitál
7 4 0 3 23:16 12
7. Pičín
8 3 1 4 25:29 10
8. Bohutín
7 2 0 5 19:29 6
9. Malá Hraštice 7 1 1 5 8:41
4
10. Obec/Podl B
7 0 0 7 2:51
0

OP ml. žáků
Višňová - SK Březnice 1918
1:13
2. kolo volný los SK Březnice 1918
Nový Knín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Bělčice
4:0
1. FK Pb – SK Březnice 1918
3:1
Milín – SK Březnice 1918
2:0
SK Březnice 1918 – Bohutín
3:4
Hluboš - SK Březnice 1918
2:15

(0:5)
4:5
(2:0)
(0:1)
(1:0)
(3:2)
(1:5)

18. 10. v 13.00 SK Březnice 1918 – Dol.
Hbity/Zduchovice
26. 10. v 15.30 Kovohutě Pb – SK Břez. 1918
28. 10. v 13.00 SK Březnice 1918 – Višňová
2. 11. v 10.30 SK Břez. 1918 – Spartak Pb
8. 11. volný los Hvož any odhlásili soutěž
15. 11. v 10.30 SK Břez. 1918 – Rožmitál
1. 1.FK Příbram B 7 6 1 0 32:6 19
2. Sp. Příbram B 6 6 0 0 54:3 18
3. Bohutín
7 5 0 2 26:19 15
4. Kovohutě
6 5 0 1 20:22 15
5. Březnice
7 4 0 3 40:16 12
6. Milín
7 4 0 3 15:10 12
7. Hbity/Zduch. 6 3 1 2 24:26 10
8. Rožmitál
6 2 0 4 24:25 6
9. Bělčice
7 1 0 6 14:28 3
10. Nový Knín
7 1 0 6 17:40 3
11. Višňová
6 1 0 5 10:35 3
12. Hluboš/Drahlín 6 0 0 6 5:51
0

OP ml. přípravka
Nový Knín – SK Břez. 1918

10:29 (3:4, 3:9,

4:16)

Rožmitál – SK Březnice 19184:8 (0:3, 3:1, 1:4)
SK Březnice 1918 – Milín
8:7 (5:2)
Dobříš – SK Březnice 1918 4:5 (2:4, 0:1, 2:0)
SK Břez. 1918 – Nový Knín13:8 (4:4, 8:2, 1:2)
SK Břez. 1918 – Rožmitál 5:6 (2:2, 1:1, 2:3)
SK Březnice 1918 – Dobříš 7:6 (2:2, 2:1, 3:2)
Milín – SK Březnice 1918 2:15 (2:6, 0:3, 0:6)
Konečná tabulka základní části
1. Březnice
8 7 0 1 90:47 21
2. Rožmitál
8 5 0 3 74:51 15
3. Dobříš B
8 3 0 5 55:57 9
4. Nový Knín
8 3 0 5 62:98 9
5. Milín B
8 2 0 6 45:73 6
Rozřazovací turnaje
Turnaj D (v Milíně, neděle 5. 10.):
Milín, Podlesí, Dobříš, Sedlčany, Březnice,
Rožmitál.
SK BŘEZNICE – Rožmitál
4:1
SK BŘEZNICE – Milín
3:1
SK BŘEZNICE – Sedlčany
2:3
SK BŘEZNICE – Podlesí
4:5
SK BŘEZNICE – Dobříš
3:4
SK BŘEZNICE skončila na 5. místě.

OP ml. přípravek
(první utkání se hrají o víkendu 18. a 19.
října) – po uzávěrce
O 1. - 8. místo, skupina A: Milín, Sedlčany,
Březnice, Milín B.
O 1. - 8. místo, skupina B: Podlesí, Rožmitál, Sp. Příbram, Dobříš.
Bližší informace k odehraným utkáním, tabulky na www.skbreznice1918.8u.cz
Roman Teska
sekretář SK Březnice 1918 o.s.

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 2014/2015
„Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 12 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: 30. 10. 2014 – 2. 4. 2015
Termín: každý čtvrtek 15.00 - 16.00 (děti 4 – 7 let)
16.00 - 17.00 (děti 8 – 12 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746
262 72 Březnice

Přihlášky:

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

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze
sportovní oblečení a obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory
TC Vitality Březnice o.s., Tenisové školy
Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu
a Města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý, předseda TC Vitality Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY

24

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 11. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
TJ Nová Ves p. Pleší
Sobota 1. 11. 2014 od 10.30 hod.

SPORT / PLACENÁ INZERCE

11/2014

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 13. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E
poslední zápas podzimu

SK Březnice 1918
TJ Spartak Rožmitál

Fotbalový stadion v Březnici
OP ml. žáci – neděle 2. 11. 10.30 SK Březnice 1918 – Spartak
Příbram
B mužstvo IV. třída – neděle 2. 11. 14.00 Rosovice B –
SK Březnice 1918 B
OP st. žáci – ukončili podzimní část soutěží
OP dorost – ukončili podzimní část soutěží
mladší přípravka – ukončili podzimní část soutěží
Víkend 8. – 9. 11. 2014
So 8. 11. 14.00 A mužstvo I.B třída
Loděnice – SK Březnice 1918 A
Ne 9. 11. 14.00 B mužstvo IV. třída
SK Březnice 1918 B – Sedlice
So - Ne 8. - 9. 11. ml. žáci
SK Březnice 1918 – volný los
OP st. žáci – ukončili podzimní část soutěží
OP dorost – ukončili podzimní část soutěží
mladší přípravka – ukončili podzimní část soutěží
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM byt 2 + kk s balkonem v Březnici.
Cena dohodou, jen vážní zájemci. Tel. 777 574 100.

■

PRODÁM byt 2 + 0 v Březnici. Tel. 702 584 771.

■

PRODÁM pozemek v Rožmitále p. Třemšínem
určený k výstavbě RD o celkové výměře 1804 m2.
Na pozemku el. přípojka. Cca 5 min. od centra. Cena
280 Kč/m2. Informace na tel. 721 616 281.

■

PRODÁM byt 3 + 1 v Březnici. Byt je v osobním
vlastnictví, má zasklenou lodžii. Tel. 723 838 706.

■

PRONAJMU byt 2 + kk v panelovém domě
v Březnici. Zrekonstruovaný, vybavená kuchyně.
Volný ihned. Tel. 732 217 023.

■

STŘÍHÁNÍ psů malých a středních plemen u vás
doma nebo v salonu v Příbrami. Tel. 606 629 013.

UZÁVĚRKA
prosincového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
18. listopadu

2014 ve 12 hod.

Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu
nebude brán zřetel, budou zveřejněny
v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN

Sobota 15. 11. 2014 od 13.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP ml. žáci – sobota 15. 11. 10.30 SK Březnice 1918
– TJ Spartak Rožmitál – poslední zápas podzimu
B mužstvo IV. třída – neděle 16. 11. 13.30 Drahlín B –
SK Březnice 1918 B – poslední zápas podzimu
OP st. žáci – ukončili podzimní část soutěží
OP dorost – ukončili podzimní část soutěží
mladší přípravka – ukončili podzimní část soutěží
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

LAHŮD

KY

Chystáte oslavu?
Využijte našich služeb!
Nabízíme obložené chlebíčky, chuovky
(jednohubky, kanapky), minizákusky, dortíky,
tvarohové a jogurtové poháry, atd.
Informace a objednávky
na tel. č. 723 450 132

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/4 strany 600 Kč
1/2 strany 1 200 Kč
1/8 strany 300 Kč
Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
P ř í j e m i n z e r c e : REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)

pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ 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

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

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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TV SERVIS • Rudolf Vaněk
• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7 Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

Skylink – akce – balíček s dotovaným
satelitním přijímačem
M u l t i s e r v i s e – přejdi na Skylink
a získej zdarma satelitní technologii
Rožmitálská 38
16 hod.
ÚT – ČT 9 –
262 72 Březnice
od.
tel. 731 489 362
SO 9 – 11 h

Fa. Josef Mázdra - Březnice

PRONÁJEM
VYSOK
OZD
VIŽNÉ
VYSOKOZD
OZDVIŽNÉ
PL
OŠINY
PLOŠINY
nosnost 160 kg, max. výška 10 m,
max. dosah 5,5 m, el. pohon 220 V

TEL
.: 774 417 238
TEL.:
Litegear

s. r. o.

produkty nejvyšší kvality,
bezkonkurenční úspory a německá kvalita
Cena: 334 Kč
LG 10350 náhrada 60 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 9 W
Svítivost 770 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 418 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 236 Kč
LG 10351 náhrada 40 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 6,5 W
Svítivost 480 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 220 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 551 Kč
LG 10360 náhrada 100 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 12 W
Svítivost 1050 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 25 000 hod
Úspora 639 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den

A mnoho dalších svítidel najdete na našich stránkách
www.litegear.cz / tel. 774 654 317
Na žárovky je plná záruka 2 roky a zboží je možno
do 30 dnů vrátit bez udání důvodu

až

400 Mbps

*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

BŘEZNICKÉ NOVINY

objednávejte na telefonu

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

ŽELEZÁŘSTVÍ,

Náměstí 10

PRODEJ CHOVATELSKÝCH POTŘEB
Obojky, vodítka, náhubky, granule, těstoviny, konzervy
Směsi pro nosnice, králíky, kuřata, kachny atd...
Pamlsky pro psi a kočky
Zrní pro andulky, papoušky, korely, holuby atd...

Výrobky DEN BRAVEN (silikony, tmely)
Čističe BULDOK
PRACOVNI DOBA: (po, st, pá 8.00 - 17.30 hod.
út, čt 8.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00 hod.)

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
– KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2
KOMOŘANY (MOST)
– KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

• AKCE •
NOVĚ OTEVŘENO

NĚMECKÉ BRIKETY - REKORD 2
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL: 774 417 238

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 8.00 – 16.00
SO 8.00 – 12.00

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

LISTOPAD 2014

ZÁMEK Březnice

2. 11. neděle v 18.00 hodin

19. 11. středa ve 13.30 hodin

LISTOPAD 2014

KŘÍDLA VÁNOC

– odpolední představení
pro širokou veřejnost

Na prosinec připravujeme:

Drama/komedie, ČR, 2013, české znění
Velká část filmu se odehrává v nákupním
centru v čase Vánoc. Každý ze čtyř přátel,
kteří zde pracují, má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou splnit.
Režie: Karin Babinská
Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub
Prachař, David Novotný, Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma
Cibulková a další
Vstupné 44 Kč



110 minut



Přístupno od 12 let

5. 11. středa v 18.00 hodin

DĚDICTVÍ aneb KURVA
SE NEŘÍKÁ
Komedie, ČR, 2014, české znění
Volné pokračování známé české komedie
s hvězdným obsazením.
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková, Dagmar
Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík, Karel
Gott a další

„Poetický svět českého roku“ –
Chairé Příbram
umělecký vedoucí – Josef Krček
KULTURNÍ AKCE:
sobota 13. 12. 2014 od 10.00 do 16.00 hod.

Advent na zámku Březnice

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Rodinná komedie, Francie, 2014, české znění
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý
Mikuláš se svými novými kamarády zažívá
spoustu dobrodružství.
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad, Francis Perrin, Daniel Prévost, François Damiens a další

DĚDICTVÍ aneb KURVA
SE NEŘÍKÁ

zámek oživlý předvánoční atmosférou,
koledami a jedinečnou možností shlédnout zámecký „Palffyovský“ betlém
v rámci prohlídek zámku
Těšíme se na Vaši návštěvu

Komedie, ČR, 2014, české znění

Zámek Březnice, 262 72 Březnice

Vstupné 39 Kč



95 minut

Přístupno



9. 11. neděle v 18.00 hodin

OSAMĚLÝ JEZDEC
Dobrodružný western, USA, 2013, české
titulky
Indiánský bojovník Tonto se dělí o dosud
nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu
Johna Reida, muže zákona, v legendu spravedlnosti.
Režie: Gore Verbinski
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, Tom
Wilkinson, William Fichtner, Ruth Wilson
a další
Vstupné 49 Kč



150 minut



Přístupno



Přístupno od 12 let

KONCERTY:
sobota 13. 12. 2014 v hudebním sálu
od 19.00 hod
adventní koncert Březnických hudebních
večerů

Vstupné 30 Kč



106 minut
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19. 11. středa v 18.00 hodin

Vstupné 39 Kč



106 minut



Přístupno od 12 let

23. 11. neděle v 18.00 hodin

MAGICKÝ HLAS REBELKY
Životopisný dokument, ČR, 2014, české znění
Olga Sommerová natočila vyváženou biografii mapující osobní i umělecký život Marty
Kubišové od šedesátých let až po současnost.
Režie: Olga Sommerová
Hrají: Marta Kubišová, Dana Němcová,
Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák, Jaroslav
Hutka, Aneta Langerová, Václav Neckář
a další
Vstupné 44 Kč



90 minut

Přístupno



26. 11. středa v 18.00 hodin

NEKONEČNÁ LÁSKA

Hudební dokument, Švédsko, Velká Británie,
2012, české titulky
Pravdivý příběh o tom, že talent a štěstí
vždycky nejdou ruku v ruce.
Režie: Malik Bendjelloul
Hrají: Rodriguez

Romantický film, USA, 2014, české titulky
Podle slavného stejnojmenného románu
Scotta Spencera vznikla romance, která
vám připomene, jak mocné a magické je
období první zamilovanosti.
Režie: Shana Feste
Hrají: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce
Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick a další

Vstupné 44 Kč

Vstupné 44 Kč

12. 11. Klubová středa v 18 hod.

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI



86 minut

Přístupno





104 minut



Přístupno od 12 let

16. 11. neděle v 18.00 hodin

Dětské dopolední představení:

NOE

5. 11. 2014 středa v 9.00 hodin

Dobrodružný film, USA, 2014, české titulky
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema ve snách čím dál častěji. Noe
ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět
archu, obří lo , na níž by se on i jeho rodina
zachránili.
Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Anthony Hopkins a další

Kouzelný dědeček

Vstupné 44 Kč



138 minut



Přístupno od 12 let

tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

Připravujeme:

Olga (10. 12.), Klauni (17. 12.),
10 pravidel jak sbalit holku
(21. 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
1. 11. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
7. 11. Snow Film Fest
KD  19.00 hodin
8. 11. Taneční kurz –
prodloužená
KD  14.00 hodin
Koncert BHV –
Hudba pro krále slunce
Reprezentační sál MěÚ
 19.00 hodin
9. 11. Odpoledne s hudbou
KD  15.00 hodin
15. 11. Taneční kurz
KD  14.00 hodin
Oldies
KD  21.00 hodin
22. 11. Taneční kurz –
prodloužená
KD  14.00 hodin
Kačeři
KD  21.00 hodin
28. 11. Divadelní představení
Lochneska
KD  19 hodin
29. 11. Taneční kurz
KD  14 hodin
30. 11. Mistrovství republiky
v kondiční kulturistice
KD  14 hodin
30. 11. Advent
Náměstí
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