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OSLAVA MASOPUSTU
Ani v Březnici nezapomínáme na tradice! V předposlední
únorovou sobotu se městečko ponořilo do masopustního
veselí. Od 14 hodin se masky scházely na autobusovém
nádraží a po seřazení se pestrý průvod vydal do ulic
a oživil celé město. Na náměstí si masky vyžádaly od
starosty povolení k masopustnímu dovádění a převzaly
na jeden den vládu nad městem. Mezi maskami nechyběl
tradiční medvěd s medvědářem, klibna (šiml, kobyla),
smrtka či bába s nůší. Doufáme, že se všichni diváci
dobře bavili a pochutnali si na dobrém pití a tradičních
dobrotách. Děkujeme K.G.B. a dalším dobrovolníkům,
kteří se na organizaci akce podíleli.
Petra Bartoníčková

Vážení spoluobčané,
příchod jara v roce 2020 je doprovázen neřízeným šířením viru COVID-19 prakticky po celém světě. Opatření,
která byla u nás přijata směřují ke zpomalení masivního šíření v populaci, kdy podle odborníků dojde k pozvolnému „promoření“ celé populace a postupné vytvoření rezistence. Nejohroženější skupinou jsou starší lidé
a lidé s oslabenou imunitou. Důsledkem je zákaz návštěv
a doporučení nevycházet na veřejnost právě pro tuto
skupinu osob. Vím, že tato generace je velmi odolná,
nebo zákazy, nařízení a nedostatek již zažila. Důležité
je, aby tato opatření lidé dodržovali a udržovali kontakty pouze se svými blízkými. Nezapomínejme na ně, omezení tohoto druhu nejsou jen na chvíli. Ochrana starší
generace pravděpodobně potrvá ještě v době, kdy se mládež vrátí do školy. Školákům, kteří ještě nic takového
nezažili, je potřeba náležitě vysvětlit, že karanténa nejsou prázdniny. Rozdíl je skutečně radikální, tedy žádné
vzájemné návštěvy a jen omezený pohyb venku s dodržováním platných nařízení.
Současná situace je velmi náročná zejména pro naše
sociální služby. Patří jim dík za operativní přístup a permanentní nasazení, stejně tak jako lékařům a personálu
našeho zdravotnického zařízení, lékárnu nevyjímaje.

Tato doba nás všechny trochu změní a já věřím ve zdravé zlepšení mezilidských vztahů. Zcela jistě ale změní
k horšímu celosvětovou ekonomiku a odstartuje recesi.
Není to nic nového a myslím, že celkový dopad na společnost bude mírný.
Přes tuto nepříznivou situaci i nadále pokračujeme
v realizaci investičních akcí podle plánu. V bývalé jezuitské koleji probíhá instalace výtahu, který bezbariérově
zpřístupní první nadzemní podlaží s muzeem a Galerií
Ludvíka Kuby. Pokračuje také rekonstrukce penzionu
Na Zelené i bytového domu čp. 464 v Sadové ulici. Připravujeme druhou etapu navýšení počtu parkovacích
míst v zástavbě panelových domů a úpravy chodníku
od autobusového nádraží do školy. Na autobusovém nádraží přibyde přístřešek na nástupním ostrůvku u odjezdu spojů. V jarních měsících zahájíme stavbu vodovodního řadu a kanalizace v lokalitě Hluboká cesta a také
výstavbu a úpravu zázemí dětského hřiště u čp. 555, budova TECHAK.
Přeji nám všem zdraví a brzký návrat ke všední každodennosti.
Petr Procházka
starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 1
Datum: 11. února 2020
ZM1-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. prosince 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
10. prosince 2019 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2020/2 Rozpočtové opatření č. 1-2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1-2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2020/3 Poskytnutí dotací nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85 písm. c), poskytnutí
dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu
města Březnice na rok 2020 dle přílohy.
doporučuje
radě města schválení poskytnutí darů a dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na
rok 2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2020/4 Odměny neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvo města
schvaluje
odměny neuvolněných zastupitelů od 11. února 2020 dle
přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2020/5 Stanovení výše peněžních darů fyzickým
osobám za činnost ve výborech ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory zastupitelstva města za rok 2019 dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2020/6 Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, zajišujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů, zajišujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020 – na pečovatelskou službu ve výši
1.407.500 Kč.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2020/7 Smlouva o dílo na změnu č. 1 územního
plánu města Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
cenovou nabídku od firmy Projektový ateliér AD s.r.o.,
České Budějovice za cenu 196.400 Kč bez DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/8 Revitalizace bytového domu Sadová čp. 279
- PD
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Březnice a společností CERTIGO s.r.o., České Budějovice, na zpracování
kompletní projektové dokumentace, včetně podání žádosti o dotaci na „Revitalizaci bytového domu Sadová
čp. 279” za nabídkovou cenu 169.400 Kč bez DPH to je
204.974 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/9 Žádost o předkupní právo na pozemek p. č.
623/4 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy s p. R. M., bytem Březnice, o zřízení
předkupního práva s věcnými účinky k pozemku č. 623/4,
zahrada, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 10001 pro k.ú. Březnice, ve znění návrhu smlouvy o zřízení předkupního
práva s věcnými účinky, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/10 Prodej části pozemků p.č. 193/8 a 193/5
v k.ú. Přední Poříčí
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemků p.č. 193/5, ostatní plocha, o výměře cca 165 m2
a pozemek p.č. 193/8, trvalý travní porost, o výměře cca
250 m 2 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice za cenu
121 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/11 Prodej pozemků p.č. 121/1, 752 a část pozemku p.č. 397/1 v k.ú. Martinice u Březnice
(pokračování na straně 3)
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ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení (dokončení ze strany 2)
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemků p.č. 121/1, ostatní plocha, o výměře 164 m2,
p.č. 752, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a část pozemku
p.č. 397/1, ostatní plocha, o výměře cca 42 m 2 v k.ú.
Martinice u Březnice a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/12 Prodej pozemků p.č. 2252/4, 2253/2
a 2252/3 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemků p.č. 2252/4, ostatní plocha, o výměře
395 m2, p.č. 2252/3, ostatní plocha, o výměře 94 m2 a p.č.
2253/2, orná půda, o výměře 287 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/13 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 135 m 2
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 135 m 2
v k.ú. a obci Březnice za cenu 250 Kč/m 2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.

ZM1-2020/14 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 280 m2
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 280 m2
v k.ú. a obci Březnice za cenu 250 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/15 Prodej pozemku p.č. 561 v k.ú. Drahlín
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 561, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
1.500 m2 v k.ú. a obci Drahlín za cenu 196 Kč/m2 včetně
DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM1-2020/16 Zápisy finančního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 17. června
2019, 9. prosince 2019 a 10. února 2020.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Krajmerová Jana v.r.
Mgr. Labudová Lenka v.r.

ÚŘEDNÍ HODINY KONTAKTNÍCH MÍST Městského úřadu Březnice
A JEJICH UMÍSTĚNÍ
Úřední hodiny PONDĚLÍ a STŘEDA 12.00 – 15.00 hodin.
OVV a PODATELNA – Náměstí 11, kancelář sociálního pracovníka
STAVEBNÍ ÚŘAD – Náměstí 11, kancelář bytového hospodářství
POKLADNA – Blatenská 53 – nezměněno, pouze bezhotovostní platby
Veškerá podání Městskému úřadu Březnice lze činit pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.
Zachovaný zůstává telefonický a e-mailový kontakt s úřadem, veškeré kontakty najdou zájemci na městských webových stránkách. Vstup veřejnosti do úředních budov bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, včetně toho, že bude nutné prokázat totožnost. Telefonické kontakty najdete na stránkách města.
BUDOVY ÚŘADU UZAVŘENY, OTEVŘENO POUZE PRO kontaktní místa a pokladnu PO a ST 12.00 – 15.00 hodin.
ZÁKAZ VSTUPU DO OSTATNÍCH PROSTOR.

POŠTA Březnice
Změna otevírací doby
Pondělí – pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
8.00 – 9.00 vyhrazeno pouze pro seniory
Sobota
zavřeno

Z provozních důvodů je do odvolání
uzavřena pobočka České spořitelny
Březnice.
Bankomat je zákazníkům k dispozici.

Upravená otevírací doba platí do odvolání.

LÉKÁRNA Březnice
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Otevírací doba

Březnické mateřské školy jsou až do odvolání
u z a v ř e n y.
Aktuální informace k případnému opětovnému zahájení
provozu budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách mateřských škol.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

12.30
12.30
12.30
12.30
12.30

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

–
–
–
–
–

16.00
17.00
16.00
17.00
16.00
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Přijímáme přihlášky na vítání dětí. Termín bude
následně stanoven s ohledem na aktuální vývoj koronavirové nákazy.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí. Zúčastnit
se mohou i nově narozené děti z okolních obcí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici na internetových stránkách města – www.breznice.cz.
V současné době, prosím, omezte v souvislosti
s odevzdáním přihlášky osobní návštěvu matričního úřadu. Pro její odevzdání využijte e-mailu:
matrika@breznice.cz nebo datové schránky úřadu
javbfb5. Lze se také domluvit telefonicky na níže
uvedeném čísle.
Své děti přihlašujte do 15. 5. 2020.
Na základě této přihlášky Vám pak pošleme osobní
pozvánku s přesným termínem obřadu.

Oznámení o rozmístění
kontejnerů na bioodpad
Jaro 2020
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu. Tak jako
v předešlých letech budou na stanoviště přistavovány dva druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na
rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně
označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Sobota 4. 4. 2020

Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u městského úřadu)
Drahenická
9. května

Neděle 5. 4. 2020

L. Kuby
Počapská
Jana Švermy 451
Za Lokšany
Sadová

Máme pro Vás připraven krátký kulturní program a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti uvidíme a věřím, že
spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka Městského úřadu Březnice
tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz

Sobota 18. 4. 2020 Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky
Neděle

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

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

.............................
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19. 4. 2020 Kamenická
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Martinice
Pod Stráží

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hodin.
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb

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

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

č.p.

.......

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

Datum vítání:

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

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

Životní výročí slaví:
80 let – Jaroslav Hofman, Březnice
80 let – Helena Rašková, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

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

Kdo v srdcích žije - neumírá...
František Hrubín

Pečovatelská služba děkuje
paní Špimrové za výrobu roušek,
které věnovala seniorům zdarma.

Dne 14. dubna uplyne 15 let,
kdy nás náhle opustila naše
maminka a babička,
paní Eva Haníková, rozená Tesařová,
z Březnice.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Zatím nezjištěný zloděj odcizil dne 20. února v drogerii
v Březnici zboží v hodnotě necelých devíti tisíc korun.
Oznámení o krádeži obdrželi policisté dne 23. února.
Škodu ve výši 25 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který vnikl někdy v době od 21. do 23. února do
novostavby v obci Tochovice. Z vnitřních prostor následně ukradl pneumatickou vrtačku v hodnotě deseti
tisíc korun. Další škodu způsobil poškozením.
Den 1. března v odpoledních hodinách havaroval v katastru obce Třebsko 26letý řidič. Při předjíždění narazil
pravou přední částí auta do levé zadní části předjížděného automobilu. V jeho slinách následně příslušníci poli-

cie vykázali přítomnost kokainu. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 60 tisíc korun.
Dvě nehody u železničního mostu v katastru obce Březnice se staly dne 12. března. V ranních hodinách nerespektoval dopravní značení 41letý řidič. Najel s nákladním vozem pod železniční viadukt a poškodil přitom ocelovou konstrukci a plachtovou část návěsu. Vzniklá
škoda činila sto tisíc korun. O dvě hodiny později zavinil 51letý motorista stejnou nehodu na stejném místě.
V tomto případě byla škoda ve výši 51 tisíc korun.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Evropa čelí epidemii koronaviru a tak vláda ČR přemýšlí o karanténě všech obyvatel republiky na delší čas!
Vše, na co jsme se v současné době těšili, nám dočasně
vzala mimořádná situace se vznikem obavy z nákazy virem – Covid-19.
Plánované kulturní akce na měsíc duben 2020
odpadají! Je to koncert v Emauzském klášteře v Praze (Beatles ve fraku) a jednodenní pobyt v termálních
lázních Bad Füssingu v Německu.
Dále se nekoná: 1. dubna 2020 výbor MO STP v domečku, 1. dubna 2020 poradna pro sluchově postižené v domečku a 14. dubna 2020 členská schůze MO STP v kulturním domě Březnice.

Pokud se pokyny vlády změní, dostanete od nás včas
informace o náhradních termínech odvolaných akcí
a další informace na rok 2020.
Na 23. května 2020 máme dohodnutou exkurzi do mostecké hnědouhelné pánve, samozřejmě, že to není jisté!
Sledujte proto Březnické noviny, popřípadě tištěné plakátky a jiné informace.
Děkujeme Vám za pochopení současných změn a zvratů
a budeme doufat a přát si, že se daná situace uklidní
a vrátí se brzy do starých, zaběhlých kolejí. K překonání tohoto období Vám přejeme hodně zdraví, optimismu
a trpělivosti.
Jana Štefanová
Za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice

V dubnu letošního roku uplyne 110 let od vydání
prvního čísla Věstníku městské spořitelny,
ze kterého se později stal Březnický zpravodaj,
předchůdce Březnických novin.
I. ročník
Věstníku vyšel v dubnu 1910,
s heslem Františka Konečného:
„Kdo chceš pokroku svého národa, vzdělávej se,
pracuj a střádej“.
Tato slova tlumočila základní program časopisu – vštěpovati lidu
smysl a pochopení pro vzdělání, práci a spořivost. Vedle statí národohospodářských a sociálních všímá si všeho, co týká se okresu
a je důležité z kteréhokoli oboru nepolitického. Proto hojně jsou
v něm zvláště články dějepisné, místopisné a životopisné. Občas
i zábavná práce najde tu své místo. Čeho časopis je prost, jsou
místní klepy a polemiky, je bohatý různými inzeráty. Co časopisu
největší ceny dodává je, že bezplatně se rozdává a tím šíří se i do
kruhů, kterým haléř za knihu je luxusem a které takto jsou získávány, aby vzdělávání národa nepodceňovaly.
Odbor kultury města Březnice
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ -

Duben 2020

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 4. 1925 před 95 lety byla vypsána soutěž na stavbu odborné hospodářské školy v Březnici, a sice na práci
nádenickou a zednickou, betonářskou, kamenickou, tesařskou, klempířskou, pokrývačskou, zámečnickou a zařízení hromosvodu. Práce tyto byly dokončeny do konce září téhož roku.
2. 4. 1996 před 24 lety zemřel JUDr. Ludvík Kuba, syn malíře Ludvíka Kuby. Dožil se úctyhodného věku 92 let
(narodil se 29. října 1904). Zajímal se o život v Březnici i o městskou obrazárnu a aktivně se zapojil
do vybudování galerie Ludvíka Kuby. Nejen materiální dary – obrazy, nábytek, malířský stojan, ale
i účast na odborném zpracování s PhDr. Miladou Novákovou to potvrzují. Když viděl, že v Březnici je
dílu jeho otce věnována náležitá pozornost, svěřil občanům i otcovy zápisky z cest za slovanskou písní, notový materiál a další archiválie, jak píše v BZ 1996/5 PhDr. Jaroslav Kozlík.
3. 4. 1650 před 370 lety byl předán kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského jezuitům. Na místě, které Přibík
Jeníšek z Újezda se stavitelem Carlem Luragem vybrali k postavení kostela a jezuitské koleje, stávalo
sedm měšanských domů. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl kostel přidělen 22. dubna 1775
(před 245 lety) jako filiální k farnímu kostelu v Bubovicích.
10. 4. 2000 před 20 lety vydala městská rada na svém jednání kladné vyjádření k rozšíření VOŠ, SZeŠ a RŠ o tyto
obory: Sociální péče – zaměření Pečovatelská činnost a Sociálně právní činnost – Výpočetní technika.
12. 4. 1980 před 40 lety pořádali turisté z Březnice pochod Švejkova 50.
14. 4. 1930 před 90 lety se konala plenární schůze okresního osvětového sboru v Březnici. V úvodu vzpomenuto
80. narozenin pana presidenta, úmrtí Mistra Aloise Jiráska a všech přednášek. Sestaven a projednán
byl rozpočet na celý rok 1930. Okresním knihovním referentem pro okres březnický zvolen pan František Pecka, řídící učitel v Hrádku Starosedlském – okresní knihovní referent je duší knihovnictví
v okrese. Dále byl sestaven návrh na subvencování obecních knihoven.
19. 4. 1990 před 30 lety účinkoval na koncertě BHV houslista Václav Hudeček, za klavírního doprovodu Petra Adamce.

Rudolf Tille – majitel hotelu „Na Zelené“ – 175. výročí narození
Narodil se v Březnici 19. dubna 1845 a zemřel zde 11. prosince 1916. Patřil k těm, kteří celý svůj život zasvětili rodnému městu.
Pocházel z rodu sládků a hostinských Tillových, kteří přišli do Březnice v roce 1817 z Nepomuku. Majitel hotelu „Na zelené“,
majitel realit, předseda ředitelství ústavu městské spořitelny, starosta města.
Po několik let zastával též funkce v místním i okresním zastupitelstvu. Starostou města byl v letech 1893–1900 a až do své smrti
působil jako náměstek starosty, člen zastupitelstva a člen městské rady. Aktivní byl v mnoha spolcích, přínosem byl pro místní
školní radu, podporoval stavbu nového mostu i úpravy na hřbitově. Velké zásluhy měl při založení městské spořitelny v roce
1899, kdy byl jejím prvním předsedou výboru a pokladníkem.
Velice oblíbený byl i jako majitel hotelu „Na Zelené“. Tento hostinec koupil v roce 1819 Jan Tille od Jana Jabulky se souhlasem
Josefa hraběte Kolowrata. Díky vyhlášené kuchyni zde vznikla společnost strávníků – svobodných pánů - úředníků a učitelů, kteří
neměli svoji domácnost, ale i dalších. Strávníci měli svá pravidla a tradice, dokonce svoji hymnu a komoru, sestavenou z pravidelných členů, kteří u dobře prostřených stolů „politizovali“. Kritizovali počínání radnice, rozprávěli o věcech běžných či historických – vždy s vřelým smyslem pro humor. S jeho svolením byl na náklady strávníků pořízen hudební automat – polyfon a kulečník. V knize „Březnické vzpomínky“ Ing. Dr. Josef Stocký uvádí o této společnosti více.
Rudolf Tille vedl hotel do roku 1900, kdy odešel na odpočinek a pronajal ho protivínskému pivovaru. Dědicové po jeho smrti
hotel v roce 1922 prodali Jaroslavu Ježkovi. Při oslavě 70. narozenin v roce 1915 odevzdala mu městská rada vkusně vypravený
pamětní list s podpisy městské rady a všech členů městského zastupitelstva, ředitelstvo pak věnovalo svému předsedovi album
s fotografiemi všech členů ředitelstva a úřednictva. Oslavence upřímnou řečí oslovil pan starosta Cyril Hošek a děkoval za veškerou práci a projevil vřelé přání, aby i nadále ve zdraví působil ku blahu spořitelny a celé obce březnické. Svým poctivým přístupem k životu a svým jednáním si získal úctu a vážnost občanů.

„Věstník městské spořitelny v Březnici“ – 110. výročí od vydání prvního čísla
Vydával a redigoval jej František Konečný, ředitel Městské spořitelny v Březnici: „I. ročník vyšel v dubnu 1910 – přijav za své
heslo: „Kdo chceš pokroku svého národa, vzdělávej se, pracuj a střádej“. Tato slova tlumočila základní program časopisu – vštěpovati lidu smysl a pochopení pro vzdělání, práci a spořivost. Vedle statí národohospodářských a sociálních všímá si všeho,
co týká se okresu a je důležité z kteréhokoli oboru nepolitického. Proto hojně jsou v něm zvláště články dějepisné, místopisné
a životopisné. Občas i zábavná práce najde tu své místo. Čeho časopis je prost, jsou místní klepy a polemiky, je bohatý různými
inzeráty. Co časopisu největší ceny dodává je, že bezplatně se rozdává a tím šíří se i do kruhů, kterým haléř za knihu je luxusem
a které takto jsou získávány, aby vzdělávání národa nepodceňovaly.“ Vycházel ročně nejméně čtyřikrát a zasílal se zájemcům na
požádání zdarma. Spolupracovníky F. Konečného byli učitelé, významní spisovatelé a osobnosti kraje i státu.
Časem přibyly tři pravidelné přílohy: „Hlídka Osvětového sboru v Březnici“ začala vycházet v roce 1912 a řídil jí MUDr.
Bohumil Drnek (po jeho smrti František Konečný). Příloha informovala o činnosti korporací všeužitečných a snažila se získat
veřejnost pro spolupráci v nich.
Od roku 1924 přibyla příloha „Naší mládeži“, jejíž vydávání řídili učitelé Ludvík Fürst a Rudolf Pavlů. Byla určená dětem
a přinášela články výchovné, poučné, zábavné a soutěže s odměnami.
Od roku 1935 tu byla další příloha „Hlídka dobrovolných hasičů v Březnici“ pod vedením Františka Poustky, zaměřená
na důležitou ochranu protipožární.
V prosinci 1939 byl vydán poslední „Věstník Městské spořitelny v Březnici“ – XXX. ročník číslo 2. – 4.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
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KNIHOVNA

Městská knihovna

Březnice
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz

POZOR!
Obě oddělení Městské knihovny
Březnice budou do odvolání
UZ AV Ř E N A .
Výpůjčky budou automaticky prodlouženy.
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová
knihovnice
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V březnu se do dětského oddělení Městské knihovny Březnice přišli podívat její budoucí čtenáři z Mateřské školy
Hvožany a z 2. mateřské školy Březnice.
Foto Městská knihovna Březnice
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Velikonoční nádivka
Ingredience : 250 g toustového chleba, 300 g uzeného,
100 g slaniny, 150 g směsi zelených bylinek (kopřivy, špenát, medvědí česnek, jarní cibulka, pórek), 1 menší cibule, 150 g másla, 6 vajec (z bílků sníh), 400 ml smetany
na šlehání, sůl, pepř, muškátový oříšek
Postup : Orestujeme nakrájenou slaninu, přidáme k ní
najemno nakrájenou cibuli a restujeme tak, aby byla
cibulka osmažená dozlatova. Uzené nakrájíme na kostičky. Zelené bylinky nasekáme nahrubo. Toustový chléb
nakrájíme na kostičky a nasucho opražíme na pánvi dokřupava. Přesypeme do mísy a zalijeme smetanou. Přidáme žloutky, rozpuštěné máslo, bylinky, muškátový oříšek, pepř, slaninu s cibulkou, uzené a promícháme.
Nakonec opatrně přimícháme sníh z bílků, přendáme do
zapékací mísy vymazané máslem a pečeme na 180 stupňů asi 50 minut, dokud není nádivka pevná a pružná na
dotek. Měla by být křupavá navrchu a vláčná uvnitř.

Zelená curry polévka s chřestem a kuřetem
Ingredience: Ghí (přepuštěné máslo), 1 cibule, 2 stroužky česneku, 700 g zeleného chřestu, 1 lžíce zelené curry
pasty, 1 hrnek kuřecího vývaru, 2,5 hrnku kokosového
mléka, 400 g ve vývaru uvařeného kuřecího masa, sůl,
1 lžíce š ávy z limetky
Postup : Na pánvi s rozehřátým ghí restujeme najemno
nakrájenou cibuli a nasekaný česnek. Přidáme na menší
kousky nakrájený chřest (5 stonků chřestu si dáme
stranou), curry pastu, promícháme a společně restujeme
asi 5 minut. Směs přendáme do hrnce, přidáme vývar,
šávu z limetky, kokosové mléko a necháme povařit, dokud chřest nezměkne. Mezitím si pomocí vidličky natrháme uvařené kuřecí maso na vlákna. Jakmile chřest
změkne, vlijeme celou směs do mixéru a rozmixujeme do
hladkého krému. Vrátíme zpět do hrnce, osolíme a na
mírném plamenu necháme probublávat. Na pánvi s rozehřátým ghí restujeme trhané kuře společně se zbývajícími stonky nakrájeného chřestu do zlatova. Hotovou polévku podáváme společně s trhaným kuřetem a chřestem. Můžeme dozdobit ředkvičkovými výhonky, kokosovým mlékem a pár kapkami olivového oleje.

Velikonoční beránek
Ingredience : 350 g kešu, 100 g nahrubo strouhaného
kokosu, špetka soli, 2 lžičky jedlé sody, 1/2 lžičky kypřícího prášku bez fosfátů, 2 lžičky vanilkového extraktu,
1
/2 lžičky skořice, 1/4 lžičky mleté kurkumy, 1 hrnek kefíru, 4 vejce, 3 bílky, citronová kůra, 1-2 hrsti lyofilizovaného ovoce (jahody, ostružiny, maliny, borůvky)
Kokosový olej a kokosová mouka na vymazání a vysypání formy
Postup : Kešu a kokos rozmixujeme do jemné moučky
a vložíme do mísy. Přidáme sůl, sodu, kypřící prášek, skořici, kurkumu a promícháme. Poté přidáme vanilku, kefír,
vejce, citronovou kůru a opět důkladně promícháme. Bílky vyšleháme do tuhého sněhu a opatrně přimícháme
do těsta. Nakonec jemně vmícháme lyofilizované ovoce.
Formu důkladně vymažeme kokosovým olejem a vysypeme kokosovou moukou. Pečeme na 160 stupňů 45–55 minut. Hotového beránka necháme 10 minut odpočinout ve
formě, poté jej opatrně překlopíme na tác a necháme úplně vychladnout. Beránka můžeme podávat jen tak, případně ho můžeme polít polevou z rozehřáté vysokoprocentní čokolády a kokosového oleje nebo rozehřátým kokosovým máslem.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice

Oddělení pro dospělé čtenáře
Moyesová Jojo – Krasojezdkyně – další román od autorky
bestsellerů Než sem tě poznala a Poslední dopis od tvé lásky
Schmitt Eric-Emmanuel – Všechno, co potřebuješ
ke štěstí – osm žen, osm příběhů o štěstí
Pearse Lesley – Bojovnice – Marietta je vzdorovitá,
neústupná a sebestředná sedmnáctiletá dívka a malé město na
Novém Zélandu je jí malé, proto jí rodiče pošlou ke strýci
do Londýna…
Richterová Anke – 200 dní na Tokelau – cestopisná kniha
o poselství zanikajícího tichomořského ráje
Glasgow Kathleen – Dívka na kusy – děsivá, krásná a taky
velmi důležitá kniha – dech beroucí příběh o bolesti a dlouhé
cestě k uzdravení…
Christie Sally – Sestry z Versailles – Příběh sester, jež
milovaly Ludvíka XV. – Versailles bylo vždy místo plné
intrik a skandálů, ale žádný nebyl tak pikantní jako ten kolem
sester z rodu Neslé…
Fern Michaels – Mstitelky – příběh pomsty sedmi odhodlaných, rozhořčených žen, které vinou lidské krutosti a lhostejnosti utrpěly bolestnou ztrátu
Zimmermannová Zuzana – Sraz v kavárně Vídeň –
zatrpklá Helena je rozhodnutá seznámit se s utajeným synem
zesnulého manžela…
Bryndza Robert – Dívka v ledu – její pootevřené rty jako
by se chystaly promluvit, její mrtvé tělo je zamrzlé v ledu…
a není jediná…
Follett Ken – Pád titánů – první část trilogie století
Delaney J. P. – Ta přede mnou – uhrančivá kniha plná zvratů a překvapení; dokonalý psychothriller
Hamerová Zdenka – Bílá tma – detektivní román o domově
pro seniory, ve kterém se děje něco podivného…
Poznanski Ursula, Strobel Arno – Cizinec – Nepřítelem
ve vlastním domě – žena a muž se pokoušejí pochopit zamotanou situaci, žena si nevzpomíná, že by muž byl její partner…
Minier Bernard – Noc – čtvrté pokračování bestsellerové
série s kriminalistou Martinem Servazem
Paigeová Laurelin – Závislá na tobě; Nalezená v tobě;
Oddaná tobě – trilogie; nejžhavější erotická romance současnosti
Ptáčková Jindřiška – Básník – edice Původní česká detektivka; Pavla Brázdová najde v ruinách přístřešku obývaného
bezdomovci mrtvolu zneuznaného básníka, všeuměla, doktora
přírodních věd…
Greenová Linda – Před pikolou za pikolou – chladný
a nekomfortní příběh o tom, čeho jsou lidé schopni, když ztratí
své milované…
Kleypas Lisa – Chladnokrevný ničema – nejúchvatnější
a nejničemnější zhýralec v Londýně Devon Ravenel zdědil hraběcí titul, ale k vysokému společenskému postavení patří i nepříjemné povinnosti a nejedno překvapení…
Vondruška Vlastimil – Dračí náhrdelník – edice Hříšní
lidé Království českého; královského prokurátora Oldřicha
z Chlumu pověří královna Kunhuta vyšetřením vraždy kanovníka Weiricha
Finn A. J. – Žena v okně – Co je pravda a co je představa
a kdo je v nebezpečí?
Štroblová Soňa – Hra o holčičku – psychologický román
o novinářce Saše, lékaři se soukromou praxí Robertovi a jeho
dceři Kate…
Pancolová Katherine – Pomalý valčík želviček – druhý
díl románové trilogie líčí opět osudy hlavní hrdinky Joséphine
Cortésové
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
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RODINNÉ CENTRUM Březnice do odvolání UZAVŘENO.

ZUŠ Březnice - Markéta Břendová, 4 roky

ZUŠ Březnice - Sára Nejedlá, 8 let

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Doporučení pro domácí výuku
Vážení rodiče,
současná situace a množství informací jsou nezřídka
nepřehledné a kladou velké nároky na přizpůsobení se
zcela odlišnému dennímu režimu a úplně novým nárokům. Dále najdete několik informací k základnímu vzdělávání v době schválených opatření.
V případě domácího vzdělávání se vyučující snaží pravidelně zadávat úkoly, cvičení a práci. Úkolem rodiče je
pomoci s režimovým opatřením, motivací ke školní práci, dohledem a podporou svých dětí. Na rodiče jsou kladeny velké nároky spojené s prací, zajištěním běhu domácnosti, starostí a péčí o blízké. Rodič nemusí a nemá
být ještě učitel. Proto se nebojte, vzdělávání Vaše děti
i za této situace zvládnou. Dobré je však respektovat:
1. Každý všední den věnovat školní práci chvilku. Pozor,
malé děti nevydrží pracovat hodinu či dvě v kuse. Lépe
pomalu, ale pravidelně - více malých úkolů po kratší čas.
2. Pracovat ideálně každý den ve stejný čas. I naše tělo
a mozek mají své vnitřní hodiny a návyky. Režim a řád
pomáhají, chaos kontrolovat nelze.
3. Pracovat za plné pozornosti, ideálně na stejném místě. Odstraňte rušivé vlivy. Dohlédněte, aby se dítě učilo
vsedě, nikoliv vleže, mělo dostatek světla. Není vhodné
se učit přímo po jídle, se zapnutou hudbou apod.
4. Každé dítě má jiný učební styl. Některé děti potřebují
vidět, jiné slyšet, další dělat (namalovat, sestavit, rozebrat, modelovat, spojovat a jiné). Nejlepších výsledků
dosáhnou, pokud si přečtou, prohlédnou, napíší a pak
Vám například zkusí vysvětlit. Používejte pexesa, stolní
a společenské hry, nechte dítě poslouchat pořady na rozhlasu, dělat on-line úkoly výukových portálů, luštit křížovky, číst knihy různého druhu.
5. Nezbytné je procvičování. Nejde o to se stále učit jen
nové. Čas musí být věnován upevnění (trénuje se pamě

k udržení informace a jejímu vybavení), dovednosti použít osvojené rychle, přesně a správně. Děti by si měly
opakovat.
6. Nenechávejte děti sedět celý den před displejem. Modré světlo vyčerpává nejen oči, ale otupuje mysl.
7. Dítě může učit Vás - je to zábava. Děti vědí spoustu
věcí. Člověk se nejlépe učí tím, že něco vysvětluje a objasňuje druhým. Nechte své děti, a Vám povědí o tématech z vlastivědy, dějepisu apod. Mohou procvičovat německá a anglická slovíčka i tak, že pojmenují věci a činnosti v domácnosti, při pohledu z okna, popisu obrázku.
Není třeba je kontrolovat a opravovat, mnohdy stačí
společně sdílený čas.
8. Omezený je možná prostor pro výuku, nikoliv pro
výchovu. I děti, nebo právě ony, se mají učit pružně reagovat na změny. Zapojte je do činností doma. Nejde jen
o znalosti, děti si tak cvičí vůli, vytrvalost, učí se odpovědnosti za splnění úkolů, ale také nudit se a umět být
sám, zabavit se. Činnostmi cvičí svou zručnost, poznávají souvislosti mezi věcmi.
9. Pokud si nejste jisti, napište či zavolejte vyučujícím.
Pracujeme a rádi Vám či žákům poskytneme konzultaci,
radu, metodickou pomoc. Seznam pracovních e-mailů
i většiny soukromých tel. čísel najdete na: https://
www.zsbreznice.cz/.
10. Tipy a informace k výuce dálkovou cestou najdete
na: https://www.zsbreznice.cz/skola/e-vyuka/odkazy-kprocvicovani.
Závěrem je nutné zmínit, že je žádoucí, aby žáci doma
pracovali a připravovali se, učili se a vzdělávali. Základem
je pravidelnost a přiměřenost. V každém případě na prvním místě je však zdraví rodiny, zajištění chodu domácnosti a pomoc blízkým. Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil!
Miroslav Bělka, ředitel školy
(pokračování na straně 10)

10

BŘEZNICKÉ NOVINY

(dokončení ze strany 9)

Podání žádosti k zápisu do ZŠ
Vzhledem k bezpečnostním opatřením se mění pravidla
a podmínky zápisu žáků k povinné školní docházce
ve školním roce 2020/2021.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID schránky ZŠ Březnice
9dh8jqu),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze
poslat jen prostý e-mail!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu
osob v prostorách školy. V ZŠ Březnice bude možné touto cestou podání následovně:
DO 8. dubna 2020 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT
DOKUMENTY (žádost o zápis k docházce, žádost o odklad, osobní dotazník) NA VRÁTNICI ŠKOLY (pozor –
úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu). DOKUMENTY JSOU TAKÉ KE STAŽENÍ NA WW.ZSBREZNICE.CZ.
OD 13. dubna DO 20. dubna 2020 RODIČE ODEVZDAJÍ
VYPLNĚNÉ DOKUMENTY NA VRÁTNICI ZŠ BŘEZNICE.
V PÁTEK 24. dubna (OD 13.00 DO 15.00) A V SOBOTU
25. dubna 2020 (OD 10.00 DO 11.00) SI RODIČE VYZVEDNOU ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI ODKLADU.
V rámci zápisu se uskuteční pouze formální část, tedy
bez účasti budoucích žáků! Ti nesmí být ve škole po
dobu opatření přítomni.
Pokud rodič bude žádat o odklad, kromě žádosti o odložení povinné školní docházky musí doložit také doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že doporučení rodič nemá, ředitel školy správní řízení o zápisu v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE NA 727 933 856
(paní Vaněčková).
Miroslav Bělka
ředitel školy
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N. Petráňová, E.
Spendra, B. Sinkulová, K. Hašková, N. Vojtechová.
Základní
škola
Březnice má ve vybíjené nejlepší kluky i holky na okrese a zaslouženě postupují do krajského kola v Benešově, které se koná
20. a 21. května
2020. Držte nám palce. Děkujeme paní učitelce L. Dukové, která nám byla během celého turnaje strategickou
oporou.
I. Ševrová a P. Tuháčková
třídní učitelky 5. tříd ZŠ Březnice

Beseda s paní Forejtovou a učení
o druhé světové válce
V únoru jsme se učili o druhé světové válce. Pouštěli
jsme si film, který byl o židovské holčičce a jmenoval se
O zlém snu. Také jsme si připravili referáty o druhé světové válce v Březnici a okolí. Nakonec navštívíme Lidice.
Ve čtvrtek 27. února nám přišla do třídy vyprávět paní
Forejtová o svém tatínkovi panu S. Kolofovi a o životě
v Březnici a okolí za druhé světové války. Její tatínek
byl velitel hasičů a také bojoval proti Němcům. Někdo
ho prozradil a byl odvezen gestapem do Klatov, kde ho
mučili, ale on nic neprozradil. Poté ho převezli do koncentračního tábora v Terezíně. Tam těžce onemocněl
a půl hodiny před osvobozením Terezína 5. května 1945
v 9.30 zemřel. Když skončila druhá světová válka, tak
nikdo nevěděl, kde je pan Kolofa pohřben, a dodnes to
neví. Když se toto stalo, tak paní Forejtové bylo pouhých šest a půl roku.

ZŠ Březnice má ve vybíjené nejlepší
kluky i holky na okrese Příbram
V úterý 18. února 2020 se konalo v Příbrami okresní
kolo ve vybíjené druhé kategorie (4. a 5. třídy). Moc
jsme se na tuto soutěž všichni těšili a pilně jsme trénovali. Chlapci podali nejlepší výkony a celou soutěž bez
jediné porážky jednoznačně a zaslouženě vyhráli. Družstvo nastoupilo ve složení: P. Korecký, J. Krotký,
F. Mikeš, J. Sedláček, M. Šedivý, M. Vodička, M. Zemek,
Š. Zemek, P. Hrach, P. Motejzík, V. Špička a D. Vítek.
Kluci nasadili velmi vysokou laku. A tak nezbylo děvčatům nic jiného, než to zkusit také. O dva dny později,
20. února se "zakously", prošly vítězně základní skupinou a totéž zopakovaly jednoznačně ve
skupině finálové. Děvčata bojovala ve složení: A. Hejduková,
J. Kocíková, A. Mázdrová, N. Zárybnická,
K. Zobalová, N. Hanková, A. Jechová,

Obě 5. třídy i paní učitelky moc děkují paní Forejtové,
že k nám přišla a všechno nám vyprávěla.
K. Zobalová a J. Kocíková
5.a ZŠ Březnice

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Dne 26. února se tři naši žáci zúčastnili okresního
kola Zeměpisné olympiády. Olympiáda se skládala ze tří
částí – práce s atlasem, bez atlasu a z praktické části,
ve které se pracovalo s textem se zeměpisnou tematikou.
Letošní ročník byl náročnější než předchozí. Spektrum
zadaných úkolů bylo širší a naši účastníci se při plnění
(pokračování na straně 11)
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Okresní kolo Zeměpisné olympiády
(dokončení ze strany 10)

docela zapotili. Matěj Ptáček obsadil v kategorii 6. tříd
osmé místo, Klára Hrubá v kategorii 7. tříd deváté místo a Petr Škopec v kategorii 8. a 9. tříd osmé místo.
Všem olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen)
zeměpisných úspěchů.
Martin Zárybnický
vyučující zeměpisu

Basketbal chlapců
Dne 3. března 2020 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců třetí kategorie. V základní skupině jsme se
postupně utkali se ZŠ Pod Svatou Horou, 2.ZŠ Dobříš,
ZŠ Březové Hory a ZŠ Rožmitál. Naši hráči jednou remízovali s 2.ZŠ Dobříš a třikrát prohráli. Kromě zápasu
se ZŠ Březové Hory byla všechna utkání vyrovnaná.
Především v posledním zápase se projevila nepřesná
střelba našeho družstva. Deset vteřin před koncem zápasu jsme prohrávali o bod zápasu a měli výhodu několika
trestných hodů. Ideální možnost, jak zvrátit utkání
ve svůj prospěch. Bohužel se kluci ani jednou netrefili
a prestižní utkání s Rožmitálem prohráli. Stejně jako
starší kluky, musím i mladší pochválit za snahu. Nenechali svou kůži lacino a bojovali. Rozhodně se nemají za
co stydět a zaslouží si pochvalu.

na cokoliv zeptat. Za celou třídu určitě mohu říci, že
jsme si odpoledne moc užili. Tímto panu starostovi
a paní Nesvedové děkujeme za příjemné a zajímavě strávené odpoledne.
Linda Lakomá, 6.b

Konference žákovských parlamentů
základních škol
Dne 26. února se poprvé v Březnici uskutečnil sraz
školních parlamentů z okolí. Do našeho kulturního
domu se sjeli parlamenáci ze ZŠ Blatná, ZŠ Rožmitál
pod Třemšínem, ZŠ Hvož any, ZŠ Milín a ze ZŠ Mirovice. Na programu konference byla nejprve prezentace
projektů jednotlivých parlamentů. Zástupci všech škol
postupně představili ostatním své aktivity. Následovala
svačina v podobě obložených housek, které mistrně připravily kuchařky z březnické školní jídelny. Ve druhé
části jsme se rozdělili do čtyř skupinek. V každé partě
byly namíchané děti z jednotlivých škol a na velkou bílou čtvrtku jsme vypracovávali postup plánování a poté
uskutečňování nějakého projektu. Tato aktivita byla
velice zajímavá a přínosná. Zapojili se i jedinci, kteří
obvykle nebývají moc hovorní, a při diskutování padala
spousta nápadů. Naše skupinové práce sledovala a koordinovala lektorka Veronika Pevná z CEDU. Po ukončení prací jsme hráli skupinové vzdělávací hry. Naši partu naučili spolužáci hru „Mlátička“, která se hodí na
zapamatování si jmen ostatních hráčů. Závěrem chci
říci, že jsme prožili zajímavý den. Zjistili jsme, že máme
v hlavách spoustu nápadů, a domů jsme si odnesli inspirace pro další činnost.
Adina Kazdová
zpravodajka parlamentu ZŠ

Školu reprezentovali tito žáci: M. Doležal, F. Kostínek,
F. Máša, L. Němec, O. Svoboda, O. Šedivý, K. Tetaur,
V. Trčka, R. Vácha a L. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický
vyučující TV
V pondělí 2. března jsme navštívili městský úřad našeho města. Zde jsme si s paní Nesvedovou prohlédli celou
radnici. Provedla nás a také nám řekla, kde co najdeme,
když bude potřeba. Později jsme navštívili pana starostu
Ing. Petra Procházku v jeho kanceláři. Mohli jsme mu
klást různé otázky a také mu navrhnout tipy pro vylepšení města Březnice z našeho pohledu. Spolužáci navrhli
například vybudování aquaparku či skluzavku na místním koupališti. Pan starosta byl moc milý. Paní Nesvedová nás následně vzala do obřadní síně, kde nám vysvětlila práci matrikářky. Zde pro nás měla připravený
kvíz s otázkami, které se týkaly našeho města. Za správnou odpově jsme dostali propisku a mapu Březnice.
Tak jako pana starosty, mohli jsme se i paní Nesvedové

Rádi bychom poděkovali MAS Podbrdsko za finanční
příspěvek, díky kterému mohla konference proběhnout.
Dále bychom chtěli poděkovat za vstřícnost a zapůjčení
prostor kulturního domu Odboru kultury Městského
úřadu Březnice. Děkujeme také panu Ing. Františku
Slaníkovi za fotodokumetaci.
Marie Hrubá
koordinátor školního parlamentu při ZŠ Březnice
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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Nebylo by týdne, ve kterém bychom neměli nějakou
zajímavou přednášku. A tak se stalo, že mezi nás zavítal
pan Ing. Jan Dehner, inspektor ekologického zemědělství. Informace na nás dopadaly rychlostí kulometu a
v průběhu tříhodinové přednášky jsme si ani trochu neoddechli. Ale nám to vůbec nevadilo. Naopak! Takovéto
informace bychom hledali jen těžko. Jak vyplývá již
z názvu profese, tématem přednášky bylo ekologické zemědělství. Tento typ zemědělství je naší spásou a jiná
alternativa není možná. Bohužel nejen ze svých zkušeností, ale i ze slov zemědělců vím, že v praxi ho lze aplikovat jen s obtížemi. Přináší totiž nižší produktivitu jak
v živočišné, tak i v rostlinné produkci. Cena výsledného

produktu na trhu je proto logicky vyšší a z toho plyne,
že se ekologický zemědělec oproti konvenčnímu zemědělství uživí hůře. Většinou tak žije jen a pouze z dotací…
Ale pryč od problémů, pan Ing. Jan Dehner nás obeznámil s několika činiteli, na které je třeba při hospodaření
klást velký důraz. Nejen z přednášky si velmi dobře pamatuji, že odchov krav je zakázaný na roštovém ustájení, což je docela komplikace, protože nemůžeme dostat
kejdu nebo močůvku, a chov lze uskutečnit jen na pevné
podlaze a podestýlce. Tím pádem dostáváme pouze hnůj.
Přednáška byla plná zajímavostí a jsem rád, že jsem se
jí mohl zúčastnit.
Vojtěch Simandl, 3.AS agropodnikání

BESEDA „JAK SE ŽIJE S ICHTYÓZOU“
Ve čtvrtek 20. února naši školu poctila milá návštěva.
Přijeli k nám besedovat Hanka a Marian Kadlecovi se
synem Martínkem, který má diagnostikované vzácné
genetické kožní onemocnění – ichtyózu, která se nedá
vyléčit, ale pravidelnou péčí lze důsledky této poruchy
zpomalit. Kadlecovi založili Spolek Ichtyóza, jež celorepublikově pomáhá finančně i věcně pacientům s tímto
onemocněním, sdružuje potřebné rodiny, předává informace v komunitě nemocných i široké veřejnosti.
Besedy se zúčastnili třetí a čtvrté ročníky středoškolského oboru sociální činnost a obě naše třídy vyššího
odborného studia oboru sociální práce v rámci předmětu
speciální pedagogika. Atmosféra byla velmi uvolněná a
naši žáci a studenti dle zpětné vazby byli z povídání nadšeni!
Beseda trvala dvě vyučovací hodiny a nutno podoktnout, že to uteklo rychlostí blesku. S Martínkem a jeho
rodiči by se dalo povídat celé dopoledne. Martínek je devítiletý bezprostřední kluk plný životního optimismu
a všichni bychom se od něj mohli učit, jak se dívat na
svět a jakých hodnot si opravdu vážit.
Spolek Ichtyóza v Březnici však nebyl poprvé. V rámci
březnického RC Pampeliška v listopadu loňského roku
probíhala akce Dobročinná kavárna, jejíž výtěžek byl
darován právě Spolku Ichtyóza. Na besedě jsme tedy
přivítali zástupkyni RC Pampeliška paní Pavlínu Liebnerovou, která poděkovala našim žákům a studentům
za dobrovolnickou činnost při provozu dobročinné ka-

várny a předala Kadlecovým dárkový šek v hodnotě necelých 27 tisíc Kč.
Tímto velice děkujeme Hance, Marianovi a Martínkovi
za vzácnou návštěvu a nemalou osvětu, která nás všechny výjimečně obohatila. Budeme se těšit v budoucnu
na další setkání!
Iva Šmatláková

ROSTLINOLÉKAŘI NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Kolik je zapotřebí k tomu, aby student věděl, co chce
v budoucnu dělat? Já jsem nějaký plán měla a přednáška o rostlinolékařství, která proběhla na naší škole
v uplynulých dnech, mě jen ujistila o správném výběru.
Navštívili nás Ing. Španěl a Ing. Čechová z České společnosti rostlinolékařské. Náplní jejich dvouhodinové
přednášky bylo seznámit nás se svou prací. Vysvětlili
nám, že tak jako lékař léčí lidi, zvěrolékař zvířata, tak
rostlinolékař léčí rostliny. K tomu dodali, že jejich povolání bývá velice často nepochopené. Což je smutné.
Druhá část přednášky obsahovala úvod do světa
ochrany rostlin a seznámení se základními typy škůdců,

což pro nás nebyla novinka, jelikož mnohé už známe
z předmětu ochrana rostlin. Díky tomu jsme se alespoň
mohli aktivně zapojit do debaty o tom, kteří škůdci
v současné době nejvíce trápí naši republiku. Část přednášky byla také věnovaná tomu, jaká povolání bychom
mohli jako rostlinolékaři vykonávat a jaké vzdělání je
k jejich dosažení potřeba. Když se naše setkání nachýlilo ke konci, zbývalo už jen vysvětlit nám pravidla celostátní rostlinolékařské soutěže pro střední školy, do které se všichni chceme přihlásit. Držte nám palce, abychom se umístili co nejlépe!
Adéla Podskalská, 3.AS
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Soutěž „Finanční gramotnost“
V letošním školním roce se opět žáci naší školy zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.
Soutěž má nejen ověřit znalosti žáků týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech
financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím
hlavním cílem je připravit žáky do života, aby se naučili
s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali.
Dále uměli řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.
V neposlední řadě by se žáci měli naučit pohybovat ve
stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.
Žáci soutěžili ve III. kategorii, která je určena pro
střední školy. Soutěž probíhá přes internet formou testu. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.
Školního kola se zúčastnili studenti všech oborů druhého, třetího a čtvtrtého ročníku naší školy. Na prvním
místě se umístila Adéla Podskalská – 3. ročník oboru

agropodnikání, na druhém Jan Kopecký – 3. ročník oboru výpočetní technika a na třetím místě Radim Prokš –
4. ročník oboru výpočetní technika.
Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu
reprezentoval v okresním kole soutěže, kde se výše jmenovaní žáci umístili na třetím místě.
Vítězům blahopřejeme.
Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů

RESUSCITAČNÍ SET na VOŠ a SOŠ Březnice
Zřizovatel VOŠ a SOŠ Březnice, Středočeský kraj, poskytl škole "Resuscitační set - externí defibrilátor AED +
kyslíkový generátor O2 pack". Všichni zaměstnanci školy se proto dne 20. února 2020 zúčastnili proškolení, jak se
zařízením, které může zachránit život, zacházet. Instruktorem byl profesionální záchranář, který poskytl naprosto
přesné a jasné informace k obsluze celého zařízení, včetně praktických ukázek.
Pro každého bylo velmi poučné připomenout si některé zásady první pomoci i naučit se obsloužit zařízení, které
může zachránit lidský život.
J. Čechurová, VOŠ a SOŠ Březnice

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
V letošním školním roce se žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků všech oborů školy VOŠ a SOŠ Březnice
zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Ekonomická olympiáda“. Soutěž pořádá Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou České národní banky a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Školní kola probíhala přes
internet formou testů. Dva úspěšní žáci Vít Gregor, žák 4. ročníku oboru informační technologie, a Zuzana Melicharová, žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost, se probojovali do krajského kola, které se konalo v Praze
na Vysoké škole finanční a správní. Toto kolo neprobíhalo přes internet, ale žáci psali testy. Velmi pěkného umístění v krajském kole dosáhl Vít Gregor. Bohužel na postup do celostátního kola to nestačilo.
Jaroslava Hájková, učitelka ekonomických předmětů

BESEDA S PRACOVNÍKY ÚŘADU PRÁCE PŘÍBRAM
Jaká je struktura Úřadu práce Příbram? Jaké sociální dávky se vyplácí nejvíce? V čem Úřad práce
Příbram pomáhá?
Na čtvrtek 27. února 2020 byla pro žáky a žákyně
maturitního oboru sociální činnost a studenty a studentky vyšší odborné školy VOŠ a SOŠ Březnice připravena beseda o struktuře a pracovních pozicích Úřadu
práce Příbram. Ing. Vladislava Zoulová, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami, a Ing. Richard Patlejch, ředitel
nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR kontaktní pracoviště Příbram, podrobně představili žákům
a studentům práci nejen zaměstnanců úřadu práce, ale
i výhody, kterých se zaměstnancům úřadů práce dostává.
Maturanti i studenti vyšší odborné školy tak slyšeli,
jak úřad práce může pomáhat každému, kdo se dostane
do problémů, jaké sociální dávky jsou v současné době
nejvíce vypláceny, co nového se v sociální oblasti chystá.

A protože žáci a studenti VOŠ a SOŠ Březnice oborů sociální činnost a sociální práce se právě o tom všem učí,
byla i diskuze na konci besedy na odborné úrovni.
Všechny dotazy směřující k sociální oblasti v ČR i k pracovním pozicím, které úřad práce pro svoji činnost potřebuje, byly zodpovězeny skutečně odborně. Ze strany
přednášejících zazněla pochvala na odbornou přípravu
žáků a studentů VOŠ a SOŠ Březnice.
J. Čechurová, VOŠ a SOŠ Březnice
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Kéž Velikonoční události – láska do krajnosti v smrti na kříži i sláva Ježíšova zmrtvýchvstání –
naplní každého z Vás nadějí a pokojem pro každý všední den, zvláště pak ve chvílích náročných!
Přeje a vyprošuje P. Jozef Gumenický
administrátor farnosti

Římskokatolická farnost Březnice u Příbrami
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2020 v kostelích spravovaných z Březnice
Květná neděle

5. 4.

Žehnání ratolestí, pašije

Chraštice, Orlík
Březnice, Mirovice

8.00 hod.
10.00 hod.

Zelený čtvrtek

9. 4.

Večerní mše na památku
Večeře Páně
Bdění v „Getsemanské zahradě“

Březnice, Mirovice
Březnice

18.00 hod.
21.00 – 22.00 hod.

Stražiště
Březnice, Mirovice,
Chraštice

9.00 hod.

11. 4. Den setrvání u Božího hrobu
– tichá adorace

Březnice

9.00 – 12.00 hod.

Velikonoční
vigilie

11. 4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Březnice, Mirovice

20.00 hod.

Boží hod
velikonoční

12. 4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Pohoří, Chraštice
Březnice, Mirovice
Tochovice, Orlík

8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.

Pondělí
velikonoční

13. 4. Pondělí ve velikonočním oktávu

Bubovice, Zalužany

9.30 hod.

Velký pátek

Bílá sobota

10. 4. Křížová cesta (společná pro všechny
farnosti a Sbor CČSH Mirovice)
Velkopáteční obřady

15.00 hod.

Konání bohoslužeb bude záviset podle aktuální situace v souvislosti se šířením koronaviru!

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA
DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá,
povídá, pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším
světem
• poradenství i praktická dopomoc

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.

ZPRÁVY Z BŘEZNICKÉHO
KLUBU SENIORŮ –
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.
21. února 2020 jsme v klubu uspořádali zahradnické
odpoledne. Pod vedením zkušeného zahradníka pana
Miloše Vachaty jsme na zahradničení „nenechali nit suchou“. Cenné rady mnozí z nás jistě brzy uvedou do života.
28. února 2020 proběhlo kreativní (předjarní) odpoledne s paní Lenkou Spisákovou, jak se nám dařilo,
se můžete podívat ve výloze klubu. Velikonoční tvoření
překazilo současné nucené omezení činnosti, ale my to
s Lenkou doženeme v létě. Příbramské divadlo by zlaté
ruce své zaměstnankyně mohlo inspirativně ukazovat
o přestávkách, její šikovnost je neuvěřitelně nakažlivá.
4. března 2020 přišel do klubu povídat o radostech
i úskalích stáří MUDr. Jiří Beran. Přestože bylo jasné,
že je odborníkem na slovo vzatým, dovolím si s jistotou
tvrdit, že předčil očekávání mnohých z nás. Noblesa
a humor, jež mu byla dvě hodiny věrným společníkem,
jej vynesla na post absolutního „vítěze“ všech dosavadních besed. A my rádi vyjdeme vstříc všem, kteří si žádali přídavek. Bude v květnu.
Plánovaná Detektivní beseda 18. března 2020 s RNDr.
Petrem Makovcem, Baráčnické odpoledne 1. dubna
2020 a Velikonoční setkání nad biblí 10. dubna 2020
s Bc. Radkou Pavlíčkovou DiS. jsou bohužel zrušené,
resp. přesunuté na v tuto chvíli neurčený termín. Povídání s Mgr. Ivanou Popovou 22. dubna 2020 je zatím
(pokračování na straně 15)
aktuální.
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ZPRÁVY Z BŘEZNICKÉHO KLUBU SENIORŮ –
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.
(dokončení ze strany 14)

V dubnu bude ve výloze klubu výstava andělské tvorby
Radky Pavlíčkové.
Veškerý další program klubu je pro tuto chvíli zastaven,
sledujte aktuální informace ve výloze klubu.
V rámci činnosti klubu a spolupráce se ZŠ Březnice Vám
představujeme nový projekt pod názvem „Když jsem byla
malá holka, až budu stará žena“. Každý měsíc bude na
stránkách Březnických novin jeden příběh pamětníka,
jeden příběh mládežníka. Pokud by se kdokoliv z Vás
chtěl přidat svým povídáním, kontaktujte mě.
DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA - dobrovolníci
domů - svou činnost nepřerušil. Nabízíme možnost
nákupu pro seniory, donášku knih z knihovny
klubu a jiné - prosím, předejte seniorům kontakt
731 554 974.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a podporují dobrou
radou, pomocí i financemi.
V letošním roce nás větší částkou obdarovalo město
Březnice, Nadační fond Renesance a DK Financial System. I nadále se snažíme udržet provoz klubu v minimálních nákladech, s maximálním užitkem a radostí.
Vážení čtenáři, naši milí návštěvníci, přeji Vám za sebe
i své kolegy jen vše dobré v současné nelehké situaci

a věřím, že se brzy opět budeme moci setkávat a sdílet
společný volný čas v přátelské, důvěrné atmosféře, jež
nás spojuje a posiluje.
Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s.
– provozovatele Březnického klubu seniorů
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na mail petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše webové
stránky https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou
měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
5714738309/0800.
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme, financování
nájmu klubu je zatím nejtěžším úkolem, který je před nás
postaven.

Když jsem byla malá holka…
Vzpomínka na moje dětství. Dětství a školní léta jsem
prožila na Orlíku. Byly to nejkrásnější chvíle mého života. Bydlela jsem se svými rodiči a sestrou poblíž zámku Orlíku, v zámečku. Naproti zámečku byly stáje pro
koně pánů ze zámku. Když jsem byla malá, nosila mě
maminka, abych na ně podívala. Po válce byly stáje zrušeny a předělány na restauraci a prodejnu upomínkových předmětů.
U zámku byly záhony s růžemi, kolem tvarovaný buxus. Často jsem tam viděla hrát si děti zámeckých pánů.
Na levém břehu řeky Vltavy stála bývalá hájovna „Nákle“, v její blízkosti byl dříve psí a koňský hřbitov miláčků pánů ze zámku.
Do školy jsme chodili do Starého Sedla (nyní Orlík)
jeden kilometr, též pro nákup. Pamatuji si, jak matka
po válce přepočítávala lístky na potraviny. Na lístky byl
i textil a boty. Povinně jsme ve škole užívali rybí tuk.
Matka prala prádlo na valše v neckách, pračku měla až

později. Televizní vysílání teprve začínalo. V nedaleké
vesnici Kožlí teprve zaváděli elektrický proud.
Kamarádek jsem měla hodně, hrály jsme si venku
s míčem, na pikolu, pinkaly kuličky, skákaly panáka.
Také jsme si stavěly chatrče z klacků a navzájem si je
i bořily. V zimě jsme z kopců sáňkovaly, lyžovaly, na rybníce bruslily. Doma si malovaly a četly pohádky.
Krásné procházky byly kolem řeky, přívozem jsme se
převáželi na druhou stranu, na pramici byly také auta.
Jak litovali jsme všichni, že tak krásné údolí výstavbou
vodní nádrže zanikne. Nad bývalým údolím se nyní nad
hladinou řeky zvedá Ž ákovský most. Orlická přehrada
byla napuštěna v roce 1960.
A nám zbývá jen vzpomínat na krásné údolí řeky Vltavy, které zaniklo. Za péči a starostlivost jsem vděčna
svým rodičům, kteří se o nás obě starali, bez nich bych
dětství neprožila tak pěkně a bezstarostně.
Jiřina Vachatová, 78 let

Až budu stará žena…
Každý si stáří představuje jinak. Má pomyslná věková hranice pro stáří začíná kolem šedesátého roku a končí
tam, kde musí jednou skončit pro každého - smrtí. Myslím, že až mně bude šedesát či více, už bude naše civilizace
tak vyspělá, že se ani nebudeme muset stýkat s přírodou, protože věda bude tak pokročilá a naše planeta tak zničená, že nebude s čím se stýkat. Tato představa je však velmi absurdní a doufám, že se tak nestane. Možná bude Země
tak přelidněná, že ji Homo sapiens sapiens zdevastuje úplně a budeme muset odletět na vesmírných lodích osídlit
jinou planetu nebo žít v lodích jak to je ve spoustě filmů, každý zná alespoň jeden. Ale dost sci-fi.
Pokud zůstaneme na Zemi a nezničíme přírodu, tak si myslím, že v osmdesáti letech skončím v nějakém domově
pro seniory a invalidní vozíky už nebudou na kolečkách, ale budou lítat na tryskách nebo něčem podobném. Pokoje
nebudou obcházet sestry, ale budou to roboti čili lidský kontakt žádný. Má vnoučata (jestli nějaká budu mít, protože může být populační chyba nebo to vláda jednoduše zakáže), se mnou budou mluvit maximálně telefonicky nebo
vůbec. Jim bude připadat iphone 11 stejně starý jako nám připadá první telefon, který Bell sestrojil. Nebo děti ve
škole se budou učit, že kdysi před lety byl na světě nějaký koronavir, který se dostal skoro všude. Toto je má úvaha, která pojednává okolo roku 2086.
Emílie, 13 let
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O STÁRNUTÍ, BYTĚ A BYDLENÍ
Aby stáří nebylo věkem chmurným, aby v něm bylo co nejvíce
radosti, musíme pro to mnoho udělat. V předešlých článcích
jsme věnovali pozornost tělesné a duševní aktivitě a také péči
o zevnějšek. Tentokrát se zastavíme u bytu a bydlení.
Byt je naším soukromím, které důvěrně známe, kde se cítíme v bezpečí. Nenapadne nás, že může být zrádný a plný nástrah, některé bohužel sami na sebe připravujeme, aniž bychom to tušili.
Začněme od podlahy. Může být kluzká a napomoci upadnutí.
K tomu připočtěme to, že starý člověk má problém s rovnováhou, a o to snáze upadne. Hlavně koupelna je riziková, dochází
tam k pádům s následkem zlomenin. Je proto dobré pořídit si
do koupelny dlaždice protiskluzové. Kdysi byl člověk rád, že
vůbec nějaké sehnal, dnes si může vybrat, a to nejen podle barvy, ale i z hlediska bezpečnosti. Tyto úpravy je dobré udělat
raději záhy, dokud jsou na to síly. Právem se říká, že na stáří by
se člověk měl připravovat dřív, než nastane. O stavebních úpravách v bytě to platí určitě.
Když jsme u koupelny, tak zdůrazněme, že vanu by měl nahradit sprchový kout. Ve vaně se může uklouznout a také se
z ní špatně vstává, zejména není-li pomoc nablízku. V koupelně bývá WC. Pro seniory se mísa dělá o něco vyšší, pak se lépe
vstává. Někomu stačí plastový nástavec, který vstávání usnadní, nebo je o pár centimetrů vyšší než okraj mísy.
V koupelně a také jinde po bytě se hodí madla, aby se měl
člověk čeho chytit, když se náhodou necítí jistý, protože se mu
třeba zrovna točí hlava. Celé týdny si nemusíme na madlo
vzpomenout a najednou se moc hodí, můžeme-li se na chvíli
přidržet a neupadnout.
Na podlaze v bytě bývají různé koberečky a předložky, které
nečekaně ujedou, shrnou se a zakopnutí je velkým rizikem.
Lepší je dát je pryč, by by nám mohly být připomínkou mladších let.
Od podlahy přejděme ke stropu. Je třeba dbát na dobré
osvětlení. Jsou k dostání všelijaké úsporné žárovky, díky nimž

nemusíme pořád zhasínat. Krom toho různé stolní a také stojanové lampy a jiná osvětlovací tělesa by měla být rozmístěna
všude po bytě, aby člověk nemusel tápat v šeru. Kapesní baterka v ruce také není špatná v noci cestou na záchod.
Staří lidé neradi cokoli vyhazují, protože se to údajně může
jednou k něčemu hodit. Podlaha pak je plná krámů a podobá se
překážkové dráze. Není to jen podlaha, ale vlastně celý byt je
přeplněný. Plno věcí čeká na vyhození, jen k tomu ještě nedošlo. O jiných ještě není rozhodnuto, zda se mají nebo nemají
vyhodit. Něco je vzpomínkou na staré časy, něco by se mohlo
někdy hodit. Z bytu se stává neobyvatelné skladiště. Ve vlastním zájmu je lepší toto haraburdí včas vyhodit dřív, než o ně
zakopneme.
Na domácí obuvi se nevyplatí šetřit. Sešlapané bačkory nebo
pantofle jsou přímo nebezpečné. Domácí obuv je třeba čas od
času vyměnit, aby se v ní nerozmohla plíseň, která se pak těžko léčí, je-li mezi prsty či pod nehty.
Stává se, že omylem zůstane zapnutý vařič a je nebezpečí
požáru. Na trhu jsou různé hlásiče, které se ozvou, když vařič
zůstane zapnutý. V kamnech na pevná paliva se pořád ještě
topí, čidla na kouř a teplotu pomohou předejít požáru. Za dlouhé roky se v bytě nahromadí plno elektrických kabelů, které
mohou být příčinou požáru. Je dobré dát zkontrolovat vypínače a zásuvky. Nic není na věky a tento elektroinstalační materiál také nevydrží věčně, takže revize elektrospotřebičů a elektroinstalace by být měla.
Aby soukromí bylo zachováno a uchráněno před zloději, jsou
důležité dobré zámky na vstupních dveřích. Nějaká stará fabka
není k ničemu.
Mít mobil stále po ruce se může k přivolání pomoci hodit.
Mít ho na kredenci v kuchyni omezuje v případě nouze jeho
použití. Jsou také různé náramky, aby si člověk přivolal pomoc,
ovšem pokud to jeho stav dovolí a není-li třeba v bezvědomí.
Je toho tedy dost, co bychom ve vlastním zájmu měli udělat,
aby domov byl skutečně bezpečným místem pro život ve stáří.
MUDr. Jiří Beran

VYCHÁZÍ KNIHA PAMĚTÍ BŘEZNICKÉHO RODÁKA A SLÁDKA
Na podzim letošního roku se připravuje vydání kroniky pivovarského sládka, která se netočí jen kolem piva, ale mapuje
i neuvěřitelné životní peripetie velkého dobrodruha. Sbírka
autentických záznamů z deníku houževnatého světoběžníka,
zaníceného Sokola, a především uznávaného pivovarnického
odborníka Rudolfa Tilleho (1892–1998). Člověka, který se v životě nebál riskovat, který vždy neochvějně důvěřoval vlastním
schopnostem a jemuž osud připravil neobyčejně pestrou životní dráhu. Pod Tilleho rukama a pod jeho drobnohledem se pivo
vařilo napříč celou Evropou. Kniha tak nabízí dechberoucí exkurzi do tajů pivovarnictví, ale i desítky téměř neuvěřitelných,
a přesto skutečných příběhů hrabalovského ražení, situovaných
na pozadí evropských dějin. Třeba o tom, jak se jezdí na krách
v ledové řece; jak to bolí, když si bez zeptání půjčíte tatínkovu
dýmku; jaké to je, když v ocelárně změníte složení vyráběných
šrapnelů a nikomu o tom neřeknete; jak je možné se z válečného zákopu dostat zpátky domů; jak se vyhrává výběrové řízení
na pozici sládka plzeňského Gambrinusu; nebo jak se v srbské
Jagodině zakládá nová sladovna, když vám ta původní shoří
před očima.
Kdo byl Rudolf Tille
Rodák ze středočeské Březnice. Uznávaný pivovarský sládek
a vyhlášený odborník, který během své dlouhé kariéry předával zkušenosti pivovarům u nás i za hranicemi. Byl to přátel-

ský a velmi oblíbený kolega, nadšený Sokol, vlastenec, neohrožený dobrodruh, pábitel a samozřejmě milovník dobrého piva.
V jednu chvíli byl nejstarším občanem Prahy; dožil se úctyhodných 106 let.
Kdo dává knihu dohromady
František Barac – „Jako vnuk Rudolfa Tilleho jsem za ním
jezdíval do Chebu, kde trávil důchod. Byla to jeho poslední pivovarnická štace, kde řediteloval. Po převratu v roce 1948 totiž
komunisti všechny odborníky ze znárodněných fabrik vyházeli.
Nakonec ale zjistili, že se bez nich neobejdou, a tak i mému
dědovi dovolili pracovat v jeho oboru. Ale musel jít do pohraničí. Chodili jsme spolu na ryby. A protože ryby skoro nikdy nebraly, bylo o čem vyprávět. Vzpomínal třeba, jak při degustaci
chebské pivo porazilo i Plzeň – to díky tomu, že v Chebu obnovil přívod kvalitní vody z hraničního pásma. Na tamní pivovar
nedal dopustit. Vyprávěl ovšem i spoustu dalších, často dobrodružných a vpravdě neuvěřitelných historek, které jsme jako
děti milovaly. Děda tehdy psal své paměti a já jsem se s ním
domluvil, že je budu opatrovat, až nebude. Máme doma velký
starý kufr s černobílými fotografiemi z jeho života a s jeho originálním rukopisem. Nechal jsem je přepsat, abych rodinnou
historii zachoval pro své děti (moje dcera Míša se shodou okolností narodila na dědovy sté narozeniny) a s tím, že bych je jed(pokračování na straně 17)
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VYCHÁZÍ KNIHA PAMĚTÍ BŘEZNICKÉHO RODÁKA A SLÁDKA
(dokončení ze strany 16)

noho dne rád vydal. Te nadešel ten správný čas: doufám, že se
mi to s podporou čtenářů a nakladatelství Pointa povede.“
Redaktorkou knihy je Eva Trčková, která pochází z Bubovic
na Březnicku, kde se odehrávají klíčové úvodní pasáže příběhu.
Korekturu si vzala na starost Eva Kadlecová, obálku a grafickou úpravu vytvořila Kristýna Greplová.
O čem si v knize přečtete
O životě jen zdánlivě obyčejného člověka, který se díky svému umu a skvělé znalosti řemesla dostal až do pivovarů
v Ma arsku či Srbsku. Někdy byl drzý, paličatý a dost riskoval
– v knize si přečtete o malém pojišovacím podvodu i o tom,
jak si s kamarádem navzájem prostřelili ruku a nohu, aby se
během první světové války dostali pryč z fronty. Ale skoro
vždycky se mu to vyplatilo. Na stránkách knihy se dočtete
o překonávání překážek a posouvání hranic, o tom, proč se nebát a jak si prosadit svou. V neposlední řadě také o tom, jak žít
se švejkovým nadhledem, a dosáhnout tak neobyčejných úspěchů.
Pro koho je kniha určena
Pro milovníky piva a pivní kultury, pro odborníky z oblasti
pivovarnictví i pro laiky. Bude zajímat čtenáře napříč generacemi se zájmem o moderní historii – přece jen zachycuje sto let

našich i evropských dějin. Od dob císaře pána po první roky
kapitalismu v Česku. Jestli se vám líbily Hrabalovy Postřižiny,
Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka nebo Jak jsem potkal
ryby Oty Pavla, budou se vám určitě líbit i Paměti sládka.
Řekli o knize
„Na první pohled mě zaujal příběh života, který je velmi odlišný od toho našeho. Děti jezdí na krách v ledové řece a nikdo je
nehlídá? Na požádání prostřelil kamarádovi nohu? V pětadvaceti letech dělal sládka v maarském pivovaru? Kniha vyvolává spoustu podobně překvapených otázek, které z ní dělají čtivý
výlet do dob dávno minulých.“ – Eva Trčková, redaktorka knihy
Chcete nás podpořit?
Ke knize běží od 30. března 2020 čtyřicetidenní on-line
crowdfundingová kampaň na stránkách nakladatelství Pointa.cz. Každý příspěvek pomůže, aby kniha skutečně spatřila
světlo světa. Bez podpory čtenářů kniha nevyjde. Byla by škoda, aby zůstala jen v tom kufru! Budeme vděční i za to, když se
o tuhle stránku podělíte se svými přáteli a známými. Odkaz ke
sdílení je: http://bit.ly/KupPameti. V případě dotazů se obrate
na e-mail pametisladka@gmail.com. Všem dopředu velmi děkujeme za podporu.
Marie Barvínková

Ze zámecké historie: Hanuš Krakovský z Kolovrat – život
Druhá část
V návaznosti na článek v předchozím čísle Březnických novin
bych ráda představila několik dalších aspektů života Hanuše
Krakovského z Kolovrat. Neodmyslitelně se s ním pojí pověst
o zmrzlém dráteníkovi, která je vám jistě známa. Najdeme ji
i v literatuře, například v povídce Věkoslava Třemšínského
O březnickém dráteníčkovi. V únoru roku 1834 měl Hanuš vyrazit do Čimelic za hraběnkou Vladimírou a zasnoubit se s ní.
Cestou potkal promrzlého dráteníka Jana Gállika. Dobrosrdečný Hanuš obrátil saně a odvezl dráteníka na zámek, kde ho
nechal ošetřovat. Dráteník přes veškerou péči po pár týdnech
zemřel a byl pochován na březnickém hřbitově. Hraběnka Vladimíra se měla urazit kvůli tomu, že dal Hanuš přednost obyčejnému dráteníkovi a odmítla Hanušovi zasnoubení.
Na březnickém hřbitově stojí menší hrob Jana Gállika hned
vedle Kolovratské hrobky. Text na náhrobku zní: „Zde odpočívá v Pánu Jan Gallik dráteník z Kolárovic Trenčanské stol.
v Uhrách. Zemřel dne 27. února 1834 maje věku svého 44 roků.
Ač v cizině, přec mezi bratry.“ Zajímavé je, že verš „Ač v cizině,
přec mezi bratry“ byl použit také na jiném místě v Březnici,
a to na kříži mezi silnicemi na Tochovice a na Chrást. Tam býval
v 18. století vojenský hřbitov, kde se pohřbívali zemřelí z nemocnice v jezuitské koleji při bojích Rakouska s Napoleonem
v Itálii (1796-97), v letopočtu uvedeném na kříži (1798) je
tedy podle Stockého chyba. Dochovala se neověřená zpráva, že
v Březnici zemřelo také mnoho zajatých Francouzů. Tento pomník byl postaven roku 1862 březnickým občanem Javůrkem.
Existence postavy hraběnky z Čimelic je však neověřená.
V roce 1834 Čimelice opravu patřily rodu Vratislavů z Mitrovic, ovšem zámek spravovala manželka vdova a měla dvě dcery,
které již byly v té době provdané. Museli bychom tak připustit
existenci ještě nějaké jiné dcery.
Uvádí se, že Božena Němcová zpracovala tento příběh v knize Pohorská vesnice. V té opravdu vystupují postavy hraběte
Hanuše a slovenského dráteníka Jana, ovšem příběh je jiný.
Jana přiveze Hanuš, hrabě Březenský, do Březnice po tom,

co mu v Praze pohlídal nezamčený pokoj v hostinci a zachránil
jeho bohatství. Na konci knihy se pak Jano pro Hanuše obětuje
podruhé a tentokrát mu vlastním tělem zachrání život. Když
v zámecké oboře honí zloděje a ten vystřelí, Jano je zasažen
a umírá. Některé zdroje uvádí, že příběh o promrzlém dráteníkovi zpracovala Němcová v povídce Drotaři, tu se mi však nepodařilo dohledat.
Hrabě Hanuš byl členem řádu Maltézských rytířů. Traduje
se, že do řádu vstoupil po odmítnutí hraběnkou z Čimelic, protože chtěl žít v celibátu. Existuje však několik druhů členství
a většina členů se ženit může. Pravdou zůstává, že Hanuš se
nikdy neoženil a zemřel bezdětný 26. června 1872. Jeho tělo
bylo po dva dny vystaveno v prvním patře Starého Kolovratského paláce na Ovocném trhu v Praze. Podle Ludvíka Fürsta
„do domu proudily zástupy lidí, aby se naposled poklonily šlechetnému vlastenci.“ (Fürst 1939: 37) Rakev byla průvodem vyprovozena na vlakové nádraží, odkud byla dovezena do Rychnova nad Kněžnou. Tam je Hanuš pochován v kostele Nejsvětější Trojice. Zámek Březnici a další panství zdědil Hanušův synovec Eduard Pálffy, syn jeho nevlastní sestry Marie-Antonie.
„Hanušem vymřela staroslavná větev hrabat KrakovskýchNovohradských, kteří na Březnici vládli od roku 1728. A aby
jejich jméno bylo trvale zachováno, vložila Prozřetelnost do povahy posledního jejího člena tolik lidsky krásných a vzácných
vlastností, že zajistila rodu nesmrtelnou památku.“
(Fürst 1939: 39)
Zdroje
Stocký, Josef, Ing. Dr. Březnické vzpomínky. Praha: Bozeň, spolek rodáků a přátel města Březnice, 1939.
Dolínek, Vladimír. Zbraně Františka Nováka pro Hanuše Kolovrata. 2017.
Fürst, Ludvík. Hanuš z Kolovrat. Praha: Bozeň, spolek rodáků
a přátel města Březnice, 1939.
Alžběta Bartáková
Bozeň - Spolek přátel města Březnice, z.s
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
KMH SDH Březnice
Veškeré aktivity mladých hasičů se zastavily a
všichni víme proč. Všechny z nás to postihlo,
není to nic hezkého a určitě jsme si to nikdo nepřál. Záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme, čím
více budeme zodpovědní a budeme dodržovat vládní ustanovení, tím dříve si budou moci zase naše děti, nejen
hasičské, hrát, cvičit a zápolit na sportovištích.

Výjezdová Jednotka
Jaro je zde a s ním nechvalné vypalování suché trávy.
Zvláš v této době je dobré si připomenout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru
nejčastěji hrozí v jarním období. Jsou to rozsáhlé
požáry trávy a dalších porostů. Jejich příčinou je
vypalování staré trávy.

Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace,
zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin
s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je
silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel
může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.
Kontakt na SDH Březnice: hasici.breznice@seznam.cz
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice

NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Celý svět a Česko nevyjímaje, bojuje s novým neznámým koronavirem. Mnoho našich spoluobčanů cítí nejistotu a strach
z nákazy, ale většina z nás se dívá pozitivně dopředu a věří,
že s příchodem jara a léta se situace zlepší.
Tenisový a sportovní club Vitality Březnice z.s. je místem,
kam si lidé všech věkových kategorií chodí rádi odpočinout,
zahrát tenis, fotbal, flórbal, volejbal nebo zacvičit zumbu či
aerobic. Setkávají se zde rodiče, prarodiče nebo různí kamarádi
při kávě nebo vínku a děti si hrají na pískovišti. Pevně věřím,
že tomu tak bude i v příštích letních týdnech a měsících.
V posledních několika dnech se již u nás rozběhly první jarní
práce spojené s přípravou celého areálu na letní tenisovou sezónu, která se nezadržitelně blíží.
Náš tenisový klub a město Březnici, stejně jako v minulých
letech, bude reprezentovat celkem 8 smíšených závodních
družstev v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žactvo,
starší žactvo, dorost a dospělí. Také v období letních prázdnin
by mělo být v našem klubu "živo". O každoroční tenisové turnaje mládeže a různé prázdninové sportovní a tenisové kempy
je vždy velký zájem. Proto vyzývám všechny spoluobčany Březnice a nejbližšího okolí ke společnému ohleduplnému a zodpovědnému chování a dodržování určitých pravidel, která zefektivní a urychlí boj se zákeřným koronavirem. Pokud se nám
podaří nad ním vyhrát, v což všichni věříme, tak si můžeme
znovu brzy u nás rádi zasportovat.
Každý den, v průběhu měsíce dubna, se budou u nás v TC
Vitality Březnice z.s. konat tradiční jarní NÁBORY DO TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, která s klubem dlouhodobě spolupracuje.

Na nábor se lze objednat individuálně na tel. 776 634 047.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát hodně zdravíčka, štěstíčka a optimismu do příštích týdnů a měsíců a samozřejmě všem členům našeho tenisového klubu hodně sportovních
úspěchů a radosti v letní tenisové sezóně.
Jiří Veselý
předseda klubu TC Vitality Březnice z.s.

BĚH Rožmitál – Březnice
byl z důvodu nařízení vlády ZRUŠEN.
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PLACENÁ INZERCE

RESTAURACE Karlův Týn
OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA, MINUTKY
Rozvoz hotových jídel po – pá 10 – 14 hodin
Po 14 hodině rozvoz dle dohody, hotová jídla,
minutky, pizza
Rozvoz jídel i pro firmy dle jídelníčku pro rozvoz
s objednáním dopředu, výhodná cena za menu.
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

Uspořádání srazů, akcí, školení, oslav
a různých akcí včetně živé hudby
Info o akcích na www.restauracekarluvtyn.cz nebo
facebook:Restaurace Karlův Týn
Změna provozní doby restaurace od 1. 3. 2020:
pondělí - čtvrtek 10.30 - 21.00 pátek 10.30 - 23.00
sobota 11.00 - 23.00 neděle 11.00 - 20.00
Provozní doba kuchyně:
pondělí - čtvrtek 10.30 - 20.30 pátek 10.30 - 21.30
sobota 11.00 - 21.30 neděle 11.00 - 20.00
Možnost dlouhodobého ubytování pro skupiny
i dělníky ve dvou apartmánech

Ludvíka Kuby 304, Březnice 262 72
Tel. 720 445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz
web: www.restauracekarluvtyn.cz
Jídelní lístky včetně jídel na objednávku
na stránkách restaurace

hledá
nového kolegu/kolegyni
na pozici

hlavní účetní
Požadujeme:
– SŠ/VŠ ekonomického směru min. 3 roky praxe
na obdobné pozici
– znalost daňových a účetních zákonů ČR
– znalost PC (MS Office), programu Byznys výhodou
– samostatnost, pečlivost, spolehlivost

BŘEZNICKÉ NOVINY

Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ), SŠ,
min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky ve státní správě – výhodou,
organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/
DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), flexibilita, proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost. Pozice je v případě práce na dohodu vhodná i pro studenty (VŠ,SŠ)
p racovník úklidu a na pomocné zahradnické práce
(20 h/týden, DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení: bude probíhat průběžně až do obsazení dané
pozice.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV
na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
sekce "volná místa" nebo tel. 724 969 741 (út-pá, 10-15 hod.).
Těšíme se na nové kolegy!

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

Náplň práce:
– kompletní vedení podvojného účetnictví
– zpracování měsíční a roční závěrky
– zpracování DPH, kontrolního hlášení a další…
Co Vám můžeme nabídnout:
– měsíční příjem 30 - 40 000 Kč
– pracovní poměr na dobu neurčitou, HPP, firemní
školení, profesní vzdělávání
– přátelskou atmosféru, příspěvek na stravování,
penzijní připojištění, sleva na firemní výrobky
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
Své CV posílejte na e-mail:
sekretariat@kamen-hudcice.cz

Tel. 318 682 065 | www.kamen-hudcice.cz
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

již od
již

+
Al. disky 16, 17, 18

již

+
Dodávka, MPV, 4x4

380 Kč
450 Kč
od 380 Kč
závaží
od 450 Kč
závaží
od 550 Kč

již od

již

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

PLACENÁ INZERCE

4/2020

AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení

Zdeněk IZER – představení
19. března 2020

zrušeno

Dle vyjádření Bezpečnosti rady státu jsou všechny
sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce
do odvolání zakázány. Z důvodu tohoto nařízení vlády
se představení se Zdeňkem Izerem přesouvá
na náhradní termín 16. června 2020.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Děkujeme za pochopení.
Za pořádající agenturu

Tomáš Grepl

P Ř I J M E M E ŠIČKY,
šikovnou pracovnici
na entlování

- zaučíme,
není potřeba výuční list.

Šití dámské luxusní sériové konfekce, oděvní
dílna ve Věšíně u Rožmitálu pod Třemšínem.
Jednosměnný provoz, možnost zkráceného
úvazku, úkolová mzda, nástup možný ihned.
D a l š í i n f o r m a c e na tel. 602 979 788,
e-mail: griffin.sro@seznam.cz

Milí návštěvníci kulturních akcí!
Veškeré kulturní akce, přednášky, filmová promítání
pořádané v našem městě jsou do odvolání zrušeny.
Zavřené zůstávají prozatím i knihovna, Kavárna
v koleji a infocentrum. Budeme doufat v brzký návrat k realitě všedních dnů, které nám snad přinesou
povolení k tomu potkávat se, hovořit a společně být.
Těšíme se na setkání s Vámi. Pavlína Liebnerová

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH
PLOŠIN

Výškové práce,
rizikové
kácení
stromů
Ě
NOV
josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287
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