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Vážení spoluobčané,
uplynul již měsíc od vyhlášení výjimečných opatření,
nošení roušek na veřejnosti se pro nás stalo samozřejmostí a zdá se, že jsme dokázali díky přijatým opatřením
výrazně zpomalit šíření nemoci Covid-19. Upřímně musím říci, že mě disciplinovanost nedisciplinovaného národa Čechů mile překvapila. Zdá se, že dokážeme rozpoznat kdy jde do tuhého a přizpůsobit se. Děkuji vám za to.
V minulém článku jsem ocenil profese působící v „první linii“ a jsem vděčný za jejich optimistický přístup
k dané situaci. Nemohu ale zapomenout také na další
armádu pracovníků v prodejnách potravin, kteří si dokázali poradit i s počátečními nájezdy nakupujících, neztratili trpělivost s nervózním národem, který netušil,
co bude. Vše se pozvolna vrací do normálu a nikdo z nás
dnes nemá obavu z případného nedostatku potravin. Situace, kdy nejsou ohroženy naše elementární potřeby,
je velmi důležitá pro naši psychickou pohodu.
Trochu vážnější situace je v oblasti vzdělávání, kdy
naprosto nevyzkoušený model online vzdělávání, absol-

vuje „křest ohněm“. Děti jsou vedeny k daleko větší samostatnosti a odpovědnosti, na nás rodiče pak doléhá
nejistota, zda je to moc anebo málo, přece jenom chybí
průběžné hodnocení, co bude s vysvědčením atd. I tady
projevím vděčnost a obdiv všem učitelům, kteří se postavili čelem k nastalé situaci a upřímně se snaží nerezignovat na vzdělávání našich dětí.
Děkuji také Policii ČR, městské policii a SDH Březnice za bezchybnou orientaci v nastalé situaci, za přístup
k plnění nových úkolů, pomoc při prevenci a dodržování
nařízených opatření. Můj obdiv a dík patří také všem
firmám, živnostníkům a všem ostatním, kteří dokáží
v této nepříznivé době udržet výrobu, prodej, zakázky,
a tak i v omezených podmínkách zajišují fungování
města. Doufám, že veškerá opatření budou co nejdříve
minulostí a vše se vrátí k normálu.
Přeji Vám všem pevné zdraví a optimismu.
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: 2
Datum: 10. března 2020
ZM2-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. února 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
11. února 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM2-2020/2 Infrastruktura Hluboká cesta - vodovod,
kanalizace - výběrové řízení
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat realizaci firmě Šindler, důlní a stavební společnost
s.r.o., Příbram za nabídkovou cenu 3.363.284 Kč bez
DPH tj. 4.069.574 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO navýšit rozpočet u této akce o částku 1.069.574 Kč
formou rozpočtového opatření č. 2/2020 organizace 102,
§ 2310 položka 6121.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/3 „Zřízení parkovacích míst ul. Rožmitálská
sídliště, Březnice 2. etapa” - výběrové řízení
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat realizaci zakázky „Zřízení parkovacích míst ul.
Rožmitálská sídliště, Březnice 2. etapa” firmě Josef Mázdra, Březnice, za nabídkovou cenu 697.141,67 Kč bez
DPH tj. 843.541,42 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO navýšit rozpočtovanou částku u této akce, formou
rozpočtového opatření, o částku 343.541,42 Kč včetně
DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/4 Březnice - rekonstrukce dvou bytů v čp. 48
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat akci „Březnice – rekonstrukce dvou bytů v čp. 48“
firmě RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem
za cenu 1.701.234 Kč bez DPH tj. 2.058.493 Kč včetně
DPH.
ukládá
FO zařadit částku do rozpočtu města na rok 2020.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/5 Březnice - oprava výtahu v čp. 132
Zastupitelstvo města
schvaluje

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
zadat akci „Březnice – oprava výtahu v čp. 132“ firmě
Výtahy Příbram s.r.o., za cenu 769.000 Kč bez DPH tj.
884.350 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/6 „Dětské hřiště Březnice čp. 555 - herní
prvky” výběrové řízení
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat realizaci zakázky „Dětské hřiště Březnice čp. 555
– herní prvky” firmě 4CITY s.r.o., Prostějov za nabídkovou cenu 636.206 Kč bez DPH tj. 769.809 Kč včetně
DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/7 Rozpočtové opatření č. 2-2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2-2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM2-2020/8 Směna pozemku p.č. 1316/15 za 1/3 pozemku p.č. 1840/9 oba v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle ustanovení § 39 odst. 1 č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny
pozemků p.č. 1316/15, orná půda, o výměře 1.447 m 2
ve vlastnictví města Březnice za podíl 1/3 na pozemku
p.č. 1840/9, orná půda, který je ve vlastnictví paní K.,
oba pozemky v k.ú. a obci Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/9 Prodej části pozemků p.č. 1035/2 a pozemku p.č. 1035/6 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
ukládá
OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej
části pozemků p.č. 1035/2, ostatní plocha, o výměře cca
146 m 2 a část pozemku p.č. 1035/6, ostatní plocha,
o výměře cca 27 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/10 Prodej části pozemků p.č. 193/8 a 193/5
v k.ú. Přední Poříčí
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej 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
(pokračování na straně 3)
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ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
(dokončení ze strany 2)

za cenu 121 Kč/m2, v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice,
panu R.S., Přední Poříčí. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 19. února 2020 do 6. března
2020. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění
včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město
Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní
ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena
znaleckého posudku, cena právní služby za zpracování
kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem kupní smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/11 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku
p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 280 m2 za cenu
250 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, manželům V. a P. Ch.,
Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 19. února 2020 do 6. března 2020. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých
podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako
prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých
nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za zpracování kupní smlouvy
a návrhu na vklad) kupujícími před podpisem kupní
smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/12 Prodej části pozemku p.č. 1068/25, o výměře cca 135 m2 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje

v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku
p.č. 1068/25, orná půda, o výměře cca 135 m2 za cenu
250 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, manželům D. a L. S.,
Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 19. února 2020 do 6. března 2020. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých
podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako
prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých
nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za zpracování kupní smlouvy
a návrhu na vklad) kupujícími před podpisem kupní
smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM2-2020/13 Prodej pozemku p.č. 561 v k.ú. Drahlín
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 561, ostatní
plocha, o výměře 1.500 m 2 za cenu 196 Kč/m 2 včetně
DPH, v k.ú. a obci Drahlín Obci Drahlín. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 19. února 2020
do 6. března 2020. Podmínkou uzavření kupní smlouvy,
jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za
zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem kupní smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Liebner Jan v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

Veřejné zasedání zastupitelstva města Březnice
se koná v úterý 5. května od 16.30 hodin v Kulturním domě Březnice.

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Stále můžete přihlašovat nově narozené děti na
vítání občánků. V současné době přijímáme pouze
přihlášky s tím, že termín bude následně stanoven
dle aktuální situace a možností konání obřadů.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. listopadu 2019 do 31. března 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, nenavštěvujte osobně
v souvislosti s odevzdáním přihlášky matriční
úřad. 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 30. května 2020.
Na základě této přihlášky Vám pak pošleme osobní pozvánku s přesným termínem obřadu.
Věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme.
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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

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

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

JAK SE ŽIJE SENIORŮM V UZAVŘENÉM DOMOVĚ?
V dnešní nelehké době plné obav a nejistot, jak budou
vypadat naše další dny, se chci podělit o informace, názory a sdělení kolem sociálních služeb ve Vašem městě.
Náš Domov je od 4. března 2020 uzavřený pro veřejnost. To je opatření, které jsme učinili na základě informací a situace kolem šíření viru COVID-19.
Toto opatření, jak se zdálo restriktivní, tak je účinné.
A pokud se podíváte na zprávy, kde jsou celé domovy pro
seniory v karanténě pro nákazu virem a jaký to má dopad na seniory, tak je na místě, že jsme toto opatření
učinili s předstihem a jsme rádi, že náš Domov je bez
nákazy. Doufáme, že to takto udržíme až do doby, než
přejde epidemie koronaviru.
Naši senioři jsou nejohroženější skupina, a proto se
snažíme je chránit a starat se o ně, jak nejlépe dokážeme. To jim samozřejmě nenahradí styk s rodinou a známými. Jediným spojením s rodinou je telefon a rozhovory s nimi.
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům, že v této nelehké době jsou připraveni postavit se případné nákaze
a dodržují všechna epidemiologická opatření k ochraně

své i svých blízkých a tím pádem i k ochraně uživatelů
Domova, o které se starají.
Není nouze ani o lidskou sounáležitost. Dostali jsme
dar z Příbramské nemocnice, respirátory od neznámého
dárce, za to děkujeme.
Zároveň chci poděkovat těm, kteří nám přinesli
na ochranu doma ušité roušky, lidem z Březnice, paní
z Roželova a paní starostce z Hvož an za roušky a za
dezinfekci. Moc si toho vážíme.
A aby nám tu nebylo smutno, tak nám přinesli z Březnického klubu seniorů osázené truhlíky s maceškami,
díky za trochu radosti.
Nejsme ani bez pomoci Krajského úřadu, který nám
dodává ochranné prostředky, které rozděluje po sociálních zařízeních.
Věřím, že společnou disciplínou a odpovědností k sobě
i k ostatním se brzy budeme radovat z nového dne bez
roušek, respirátorů a strachu o své blízké. Jsme v tom
všichni.
Dagmar Němcová
ředitelka Domova Březnice

Jmenuji se Jana Špimrová a chtěla bych touto cestou poděkovat pečovatelské službě a lidem,
co osobně nosili látky na výrobu roušek. Šily jsme roušky do dětského domova Mladá Boleslav,
Bestin hasiči, nemocnice Příbram, Nedoklubko Praha a v neposlední řadě vám obyvatelům
našeho městečka. Dále bych ráda poděkovala Marii Eiblové, která bez oddechu žehlila.
Moc díky.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Betonové sloupky v kolejišti

Opilec si schválně sundal roušku

Dne 24. března krátce po čtvrté hodině odpolední si všiml strojvedoucí betonových sloupků položených na kolejích nedaleko zastávky Tochovice. Osobní vlak stihl
naštěstí včas zastavit, uvnitř se nacházelo deset cestujících. Nikdo nebyl zraněn, nevznikla ani škoda na majetku.
Policisté okamžitě začali pátrat po pachatelích skutku
i za pomoci vrtulníku a speciálně vycvičených psů.
Po necelých dvou hodinách se jim podařilo zadržet dvě
podezřelé osoby. Věc kriminalisté vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení. Trestní
zákoník stanovuje za tento čin 3 až 8 let odnětí svobody.
Provoz na trati byl obnoven asi po třech hodinách.
Dne 26. března jsme zahájili trestní stíhání dvou osob,
které jsme po činu zadrželi. Jejich motivem bylo zkratkovité jednání bez určitého záměru. Osoby jsou stíhány
na svobodě, k činu se doznaly a litují svého jednání.
K věku či pohlaví osob nebudeme sdělovat bližší informace.

Policejní hlídka dne 31. března zasahovala v nočních hodinách v jedné obci na Březnicku. Na linku 158 oznámila poškozená žena, že k ní do bytu přišel bývalý přítel
pod vlivem alkoholu a nechce její obydlí opustit. Na výzvu policie nakonec muž z bytu odešel, ale před domem
si schválně sundal roušku z úst, a i přes opětovné výzvy
si ji odmítal nasadit. Nyní se bude dotyčný zpovídat
ze dvou přestupků, neuposlechnutí výzvy úřední osoby
a dále nesplnil povinnost uloženou mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, kdy
porušil zákon o ochraně veřejného zdraví.

Muž měl přes tři promile
V pátek 27. března přijal operační důstojník ve večerních hodinách na tísňové lince 158 oznámení, že v Březnici leží nějaká osoba, kterou prý někdo pobodal. Jak se
nakonec ukázalo, na chodníku se válel značně opilý
36letý muž, který s hlídkou ani se záchranáři vůbec nespolupracoval. Neustále hulákal a sprostě nadával. Následně ho policisté odvezli na protialkoholní záchytnou
stanici k vystřízlivění. V dechu mu naměřili více než tři
promile alkoholu. Nyní mu za přestupek proti veřejnému pořádku hrozí pokuta ve správním řízení ve výši až
deseti tisíc korun.

Špatně zajištěné vozidlo proti pohybu
Škoda ve výši 30 tisíc korun byla způsobena při nehodě,
která se stala dne 4. dubna krátce po poledni na náměstí v Březnici.
Řidič zde zaparkoval nákladní vozidlo u pravého okraje
vozovky a následně se od něj vzdálil. Jak se ukázalo,
špatně svůj vůz však zajistil proti pohybu. Auto se samovolně rozjelo, přejelo k levému okraji vozovky a pak
přes chodník na parkoviště, kde narazilo do zaparkovaného automobilu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Vloupání do firmy
Zatím nezjištěný pachatel se vloupal z 11. na 12. dubna
do jedné firmy na Březnicku. Odnesl si odsud pouze dvě
kožené peněženky bez finanční hotovosti. Poškozením
oken však způsobil škodu ve výši deseti tisíc korun.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí
Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené v domečku
a veškeré další plánované akce se pro členy naší
organizace v souvislosti s epidemií infekčního
onemocnění COVID-19 ruší! Děkujeme všem, že
dodržujete vládní opatření a chráníte tak sebe
a ostatní občany města i našich spádových obcí.

RA D Í M E
JAKÉ ZÁSADY DODRŽOVAT, KDYŽ ZAZVONÍ
DOBROVOLNÍK
1. POMOC PŘIJÍMEJTE POUZE OD PROVĚŘENÝCH OSOB. Bu je již znáte, doporučila je rodina, nebo se jedná o dobrovolníky z městské či místní
části či neziskových organizací.
2. NEBOJTE SE POŽÁDAT O OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO O POVĚŘENÍ ORGANIZACE, případně o telefonický kontakt, na kterém si důvěryhodnost organizace prověříte v případě, že danou
osobu neznáte!
3. POUŽÍVEJTE KUKÁTKO ČI ŘETÍZEK NA
DVEŘÍCH, než dveře bytu otevřete.

4. NIKOHO CIZÍHO NEPOUŠTĚJTE DO BYTU,
komunikujte pouze ve společných prostorách domu.
5. PŘEDEM SI NACHYSTEJTE SEZNAM VĚCÍ,
se kterými potřebujete pomoci nebo které potřebujete nakoupit.
6. VYUŽIJTE E-RECEPTU NA DÁLKU, jejich použití proberte telefonicky s Vaším lékařem, pokud to
Váš zdravotní stav dovolí.
7. PLAŤTE AŽ PO DORUČENÍ. Pokud to výjimečně
není možné, připravte si pouze tolik peněz, kolik
bude nákup stát!
8. PENÍZE SI PŘICHYSTEJTE DOPŘEDU, nehledejte je až po příchodu dobrovolníka. Vždy trvejte na
tom, aby Vám dobrovolník předal účtenku za nákup.
9. NEPŘISPÍVEJTE NIKOMU, kdo tvrdí, že vybírá
peníze pro boj s COVID-19. Žádná taková veřejná
sbírka nyní neprobíhá.
10. POKUD MÁTE PODEZŘENÍ, že se jedná o podvodníka, kontaktujte policii ČR na linkách 156 nebo
158.
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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Květen 2020

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 5. 1935 před 85 lety bylo při sčítání ovocných stromů a keřů v Březnici napočteno: 3413 jabloní, 895 hrušní,
683 třešní, 136 višní, 2496 švestek, 435 sliv, 18 meruněk, 15 broskvoní, 22 ořechů, dohromady 8113
ovocných stromů a 2412 keřů rybízu, 1855 angreštu celkem 4267 keřů.
3. 5. 1475 před 545 lety paní Eliška z Kamenné Hory (dcera Petra mladšího Zmrzlíka ze Svojšína a Anny
ze Šternberka, která byla sestrou známého Zdeňka), postoupila svým dětem Janovi ze Svojšína a na
Březnici a Kateřině z Rakové zápis na 750 zlatých rýnských a 100 kop míšeňských, které měla
u Hanuše z Kolowrat.
8. 5. 1855

před 165 lety daroval škole komisař Václav Batěk 20 zlatých na ošacení nemajetných nejlepších žáků
a nejlepší dívce školy věnoval krásnou skleněnou vázu.

11. 5. 1860 před 160 lety se nechal jistý Hupač v poledne zavřít do radnice a ukradl z pokladny 625 zlatých.
Za hodinu byl chycen v hostinci u Javůrků.
18. 5. 1895 před 125 lety napadlo tolik sněhu, že zůstal ležet. Zima, že nutno bylo zatopit.
19. 5. 1895 před 125 lety fotograf Vüst vystavoval zdařilé fotografie ze slavnosti svěcení hasičského praporu, která se konala 5. května.
20. 5. 1955 před 65 lety byl Hotel Musil přejmenován na Hotel Tatran, od roku 1962 nese jméno Vlčava.
23. 5. 1980 před 40 lety byl organizován průjezd XII. etapy cyklistického Závodu míru mezi 15–18 hodinou a při
té příležitosti byl pořádán promenádní koncert dechové hudby na náměstí. 43. ročník Závodu míru
projel Březnicí i o deset let později 13. 5. 1990 – etapa z Plzně do Jihlavy, časově 12,37 – 12,47.
28. 5. 1950 před 70 lety byl odhalen pomník Ludvíku Kubovi. Figurální část vytvořil akademický sochař Karel
Otáhal, architektonické řešení vypracoval architekt Václav Vondrášek. Již v roce 1948 jmenovalo
město Ludvíka Kubu čestným občanem a nazvalo po něm jednu z hlavních ulic, která vedla k vlakovému nádraží. Zde byl právě památník s bustou slavnostně odhalen. V současné době zaujímá důstojné místo v zámecké oboře s výhledem na kostel a bývalou jezuitskou kolej, ve které je nyní umístěna
Galerie Ludvíka Kuby. Ludvík Kuba (16. 4. 1863 Poděbrady - 30. 11. 1956 Praha) malíř, hudebník,
spisovatel a národopisný badatel přijížděl do Březnice od roku 1905 se svou manželkou Olgou a synem Ludvíkem. Zamiloval si zdejší krajinu s mnoha památkami, poetická zákoutí zámecké obory,
městské domky, dvorečky, zahrádky i s jejich rázovitými obyvateli. Svůj vřelý vztah k tomuto místu
vyjádřil v literárním dílku S paletou po Březnici a okolí.
29. 5. 1855 před 165 lety psal hrabě Hanuš z Kolowrat z březnického zámku Honoratě Zapové, že jí zasílá na
český dívčí ústav, který zřizovala, příspěvek 500 zlatých stříbra a uvádí:“… přikládám spolu své
upřímné přání žádoucího zdaru témuž ústavu… jakož i hojně z něj ovoce!“
30. 5. 1920 před 100 lety se konalo v zámeckém parku sokolské veřejné cvičení II. okrsku župy Jeronýmovy. Výsledek byl skvělý. Při slavnosti účinkoval trubačský sbor Sokol píseckého. VII. slet všesokolský se
poté konal v Praze ve dnech 27. – 29. 6. 1920. Na tyto velké svátky národní slétly se šiky sokolské
z celé vlasti československé i z daleké ciziny. Byl to první slet sokolský v osvobozeném státu.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a ze Zpravodaje-Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová
správce muzea a galerie Březnice

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici
Osmá sezona bude zahájena se zpožděním…
Pandemii koronaviru navzdory, Vás zvu do našeho březnického muzea a galerie prostřednictvím virtuální
prohlídky, kterou najdete na www.breznice.cz – volný čas – Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
– virtuální prohlídka.
Online přístupem pak přijměte pozvání také do muzeí a galerií českých i světových a užijte si umění zatím
pouze z pohodlí domova.
w w w. c z - m u s e u m s . c z
w w w. c e s k e g a l e r i e . c z
www. i n f o r m u j i . c z / c l a n k y / 7 7 7 6 - k o r o n a v i r u s - g a l e r i e - m u z e u m /
Alena Heverová, správce muzea a galerie
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Mini koláčky s chřestem

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

KINOKAVÁRNA Březnice
Sál březnického kina je už více než měsíc temný, bílé
plátno shlíží tiše na prázdné židle připravené pro návštěvníky filmových představení. Kulturní obec paralyzovaná pandemií nového viru připravila filmovým fanouškům možnosti, jak některé filmy shlédnout z bezpečného prostředí domova. Projekt se jmenuje Vaše kino
a zakoupením vstupenky online v hodnotě 70 Kč získáte
možnost přehrát doma film podle programu v přesně
danou dobu a zároveň podpoříte některé z uzavřených
kin, která jsou do projektu zapojena. Z těch blízkých je
to například Kino Příbram. Sympatické je, že film nelze
zastavit, díváte se jako v kině.
Další zajímavý projekt připravila distribuční společnost
Aerofilms a najdete jej pod názvem Aerovod. Za roční,
měsíční nebo jednorázový poplatek můžete shlédnout
velké množství starých i nových filmů různých žánrů.
Více na www.aerovod.cz.
Když nechcete film, je libo třeba balet nebo divadlo…
Online přenosy svých vystoupení nabízí větší i menší
divadelní scény. O velikonočním víkendu vysílala například Česká televize přímý přenos baletního gala z jeviště
Národního divadla „Protančíme tím“. Celé představení
je ke shlédnutí v archivu ČT. Mimořádný byl i benefiční
koncert „Pomáháme s Českou filharmonií“ vysílaný
28. března z pražského Rudolfina. I tento koncert najdete
v archivu ČT. Na webu Symfonického orchestru Českého
rozhlasu www.socr.rozhlas.cz jsou ke shlédnutí záznamy
koncertů tohoto tělesa, mezi nimi i ten s Karlem Gottem.
A když chcete méně vážně…
Zkuste třeba Koncert pro jiné myšlenky, který ve své
zkušebně hostila kapela Mňága a Žorp, najdete ho pro
změnu v audio archivu Českého rozhlasu.
Odbor kultury

Ingredience : 1 rozválené listové těsto, 5 g másla,
2 stonky chřestu, 80 g cherry rajčátek, 1 jarní cibulka,
80 g anglické slaniny, 180 g zakysané smetany, 1 vejce,
40 g čedaru, sůl, pepř, 4 snítky tymiánu
Postup: Z listového těsta vykrojíme kolečka odpovídající velikosti formy na quiche (průměr asi 10 cm). Formy
vytřeme změklým máslem. Těsto namačkáme na dno formy a propícháme vidličkou. Chřest oloupeme, odkrojíme
dřevnaté konce a nakrájíme. Do forem vložíme chřest,
rajčata, nasekanou cibulku a nakrájenou slaninu.
Zakysanou smetanu vyšleháme s vejcem a strouhaným
čedarem, osolíme a opepříme. Směsí zalijeme koláčky
a ozdobíme tymiánem. Pečeme na 190 °C 20 minut.

Špenátová polévka
Ingredience: 3 lžíce oleje, 1 cibule, 2 stroužky česneku,
1 brambora, 500 g špenátu, 500 ml plnotučného mléka,
sůl, 4 lžíce zakysané smetany nebo 4 lžíce strouhaného
parmezánu, klíčky, rukola
Postup : Na rozpáleném oleji osmahneme najemno nakrájenou cibuli, česnek a najemno nastrouhanou bramboru a restujeme dozlatova. Přidáme špenát, opět restujeme, zalijeme mlékem a 5 minut povaříme. Pak rozmixujeme ponorným mixérem, dochutíme solí a podáváme
se zakysanou smetanou nebo strouhaným parmezánem.
Dle chuti opepříme. Polévku můžeme servírovat s klíčky
mungo fazolí, ředkviček, nasucho opraženým sezamovým semínkem nebo chlebovými krutony.

Crumble s flambovanou rebarborou
Ingredience: 500 g čerstvé rebarbory, 100 g cukru krupice, 30 g másla, 30 ml meruňkovice na flambování
Drobenka: 140 g hrubé mouky, 70 g másla, 50 g třtinového cukru, 50 g nasekaných vlašských jader
Omáčka: 30 g cukru krupice, 80 ml mléka, 120 ml smetany ke šlehání, 7 žloutků, 1 vanilkový lusk
Postup : Oloupanou rebarboru nakrájíme na kousky.
Rozpustíme máslo, které zasypeme cukrem a na lehce
zkaramelizovaný cukr přidáme nakrájenou rebarboru.
Polijeme teplou meruňkovicí a flambujeme. Na drobenku smícháme mouku, máslo, cukr a ořechy. Do zapékacích misek vymazaných máslem rozdělíme rebarboru,
zasypeme drobenkou a zapékáme v rozehřáté troubě na
185 °C asi 20 minut. Mléko, smetanu, vanilkový lusk
(rozříznutý bez semínek) a cukr zahřejeme, ale nevaříme (80 °C). V misce zahřejeme prošlehnuté žloutky s trochou teplé směsi a za stálého míchání vlijeme do smetany s mlékem a lehce zahříváme do zhoustnutí. Nevaříme. Teplý dezert podáváme s vanilkovou omáčkou.

Májový drink
Ingredience : 80 ml růžového sektu, 20 ml minerální
vody, 10 ml malinového sirupu, čerstvé květy na ozdobu
(růže, třešeň, maceška)
Postup : V šejkru smícháme sekt s minerální vodou
a malinovým sirupem. Rozdělíme do skleniček a ozdobíme čerstvými květy.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice
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CO SE DĚJE, KDYŽ KULTURA SPÍ…
Mimořádný stav v celé republice ochromil společně
s běžným životem i veškeré kulturní dění. Doba je mimořádná a my můžeme divadlo, hudbu, filmy sledovat
pouze prostřednictvím televizního vysílání případně dalších kanálů virtuálního světa. A jsou to právě muzika,
filmy, knihy, které nám pomáhají odpoutat se od reality
současných dní. Život v kultuře spí, ale pouze na povrchu. Ve všech kulturních institucích ve městě, samozřejmě za dodržování přísných hygienických nařízení, se pilně pracuje dál.
V knihovně v dubnu proběhla po pěti letech revize knihovního fondu. Ta se v automatizované knihovně provádí pomocí revizního modulu, kdy se jednotlivé dokumenty načítají pomocí skeneru. Knihovnice po sejmutí čárového kódu na knize odsouhlasí její existenci v počítačové evidenci. Znamená to mít každou knihu v ruce, vzít ji
z regálu a zase ji vrátit na místo, což představuje časově
náročnou práci. Zároveň s kontrolou fondu se vyřadily
poškozené tituly a potřebné knihy se znovu obalily.

Úklid je nevyhnutelnou činností nejen v každé domácnosti. Čas koronavirové odstávky pro něj byl úplně ideální. V kulturním domě byl vyčištěn stávající mobiliář,
čalounění, textilní tapety, okna, obklady. Časově i fyzicky nejnáročnější bylo třídění hlavního skladu KD, kde
na nás čekaly letité poklady.

S těmi správnými pomocníky šel úklid pěkně od ruky
Generální úklid probíhal i v galerii a muzeu. Příprava
na novou sezonu trvá vždy několik týdnů. Nutné je důkladně očistit výstavní exponáty, obrazy, naleštit vitríny.
Úklid je třeba věnovat i všem výstavním prostorám,
chodbám, depozitářům. Obrazy, exponáty a zaměstnanci
netrpělivě očekávají uvolnění stávajících nařízení a začátek návštěvnické sezony.
Těšíme se na probuzení kulturního dění ve městě,
a především na Vás, pravidelné návštěvníky našich akcí!
Revize proběhla na obou odděleních knihovny

Odbor kultury

5/2020

Z REDAKČNÍ POŠTY

BŘEZNICKÉ NOVINY

9

JARO V ZÁMECKÉM PARKU
Každoročně se z jara zámecký park rozzáří všemi barvami. Rozkvétají koberce fialek, v trávníku najdeme žluté květy
pampelišek, orseje jarní, bíle rozkvetou sasanky. Tyto rostliny rozkvétají brzy na jaře v podrostu stromů a na loukách. Kromě těchto rostlin, které jsou v naší přírodě zcela běžné, najdete v parku další druhy rostlin a stromů, které
zde vysadil člověk.
Pandemie nového typu viru si vyžádala mimořádně
přísná opatření. Celostátní karanténa omezila volný pohyb osob, ale do přírody a parků lidé chodit mohli. Navíc pobyt na čerstvém vzduchu přispívá k posílení tolik
důležité imunity. Zámecký park nám nabídl krásná zákoutí a bohatou jarní květenu.

Fialka vonná
Fialka byla hojně pěstovanou bylinou již od středověku. Je to vytrvalá nízká rostlinka, která má lahodně
vonné květy. Roste v hájích, v křovinách a v trávnících.
Pomáhá léčit kašel, stres či revma a uplatní se i v kuchyni.

Pampeliška (smetánka) lékařská
Pampeliška je běžná rostlina, která může dosáhnout
výšky až 30 cm. Roste obecně na loukách, u cest a na
trávnících, kvete zpravidla od dubna do června a někdy
znovu na podzim. Ačkoliv je brána spíše jako plevel, jedná se o významnou léčivku. Doporučována je zejména
při zánětech močových cest a při ledvinových kamenech.

Orsej jarní
Vytrvalá, 6 až 10 cm vysoká bylina s leskle zlatožlutými květy se vyskytuje na vlhkých lukách, ve stinných
listnatých lesích, křovinách a parcích. Jedovatá rostlina
se už ve středověku používala při kožních chorobách
nebo k zástavě krvácení. V květnu již květinu v parku
nenajdete, kvete převážně koncem března a v dubnu.

Blatouch bahenní

Zlatice

Blatouch je vytrvalá rostlina, dorůstá výšky 30–50 cm,
výjimečně i výšky okolo 1 metru. Kvete od dubna do
června lesklými žlutými květy. Najdeme ji na podmáčených loukách a bažinatých místech, bez vody rychle vadne. Je mírně jedovatá, proto se jí býložravci vyhýbají.

Pro tento nenáročný keř se často používá lidové označení zlatý déš. Má raději lehčí humózní a dostatečně
vlhkou půdu a slunnou polohu. Zlatice je opadavá, rychle roste a dosahuje střední výšky. Patří mezi nejoblíbenější jarní keře, kvete v březnu a dubnu, bezlisté větvičky jsou po celé délce hustě posety zlatavými květy.

Sasanka hajní
Vytrvalá jarní bylina vysoká 10 až 15 cm má jeden
bílý pravidelný květ se šesti okvětními lístky. Roste
zvláště v listnatých lesích se silnou vrstvou humusu,
v parcích, na březích potoků, v zahradách a tvoří rozsáhlé porosty. Je jedovatá.

Z jara se park pyšní i rozkvetlými rododendrony, které
můžete obdivovat v jeho západní části. V létě návštěvníky potěší pohled na bylinkovou zahrádku. Osázené záhony mohou být inspirací i pro naše zahrádky.
Text a foto Petra Bartoníčková
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
www.rcpampeliska.cz
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tel. 326 531 177

e-mail: info@rcpampeliska.cz

Nastalá situace se nevyhnula ani Rodinnému centru Pampeliška Březnice, z.s.
Svět kolem nás jako by se dostal na jinou kolej, a tudíž i naše rodinné centrum ovlivnilo aktuální dění. Byli jsme
nuceni zrušit či odložit plánované akce a došlo k dočasnému uzavření centra. Maminky se vrhly na šití roušek,
které jsme darovali březnickým seniorům, a které jste si mohli a stále můžete zakoupit a podpořit tím Pampelišku.
Bohužel se ani v měsíci květnu nebudeme scházet při pravidelných a mimořádných akcích. Všichni však pevně věříme, že se „pomyslná výhybka“ vrátí co nejdříve na to správné místo. Než se tak stane, bu me, prosím, všichni
k sobě navzájem ohleduplní a neztrácejme optimismus.

Půjčovna Rodinného centra Pampeliška, z.s.
Také letos nabízíme možnost zapůjčení některých věcí, které můžete využít nejen během dovolené či výletů. Půjčovna je určena pro všechny, není podmínkou navštěvovat RC ani být členem.
Pro půjčení kontaktujte RC na e-mail: info@rcpampeliska.cz či facebook Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
Krosnička na záda na nošení dětí
vratná záloha 1.000 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Cyklosedačka
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Šátek na nošení dětí
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Cestovní postýlka
vratná záloha 500 Kč
člen RC 20 Kč/den
nečlen RC 40 Kč/den

Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možný použít pro přepravu dvou
dětí, dále jako kočárek do terénu i města)
vratná záloha 3.000 Kč
člen RC 50 Kč/den
nečlen RC 70 Kč/den

Kyblík na koupání dětí
vratná záloha 300 Kč
člen RC 10 Kč/den nebo 100 Kč/měsíc
nečlen RC 20 Kč/den nebo 200 Kč/měsíc

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis do mateřských škol v souvislosti s mimořádným opatřením se uskuteční ve dnech
11. až 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2020/2021, tj. doručení přihlášky je možné
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
1.MŠ Březnice – wffmvyh
2.MŠ Březnice – kjbmv87
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze
poslat jen prostý e-mail)
1.MŠ Březnice – ms1breznice@volny.cz
2.MŠ Březnice – ms2breznice@volny.cz,
3. poštou na adresu mateřských škol
1.MŠ Březnice, 9. května 510, 262 72 Březnice
2.MŠ Březnice, Obránců Míru 467, 262 72 Březnice
4. vložením do schránek na budovách škol v zalepené
obálce s popisem ZÁPIS.
Náležitosti žádosti:
– vyplněná přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
(bez potvrzení od dětského lékaře),

– kopie rodného listu dítěte (prostá, bez úředního ověření),
– kopie očkovacího průkazu dítěte,
– čestné prohlášení k očkování.
Tiskopisy přihlášek a kritéria pro přijímání dětí jsou
k dispozici na webových stránkách mateřských škol:
1.MŠ Březnice – www.1ms-breznice.cz
2.MŠ Březnice – www.2ms-breznice.cz
Školské obvody mateřských škol zřízených městem
Březnice se stanovují takto:
a) školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává
1. mateřská škola Březnice, 9. května 510, 262 72 Březnice, IČ: 75034778, tvoří:
Březnice, část obce Březnice, ulice: Borská, Hlubyňská,
Chrástecká, Lihovar, Ludvíka Kuby, Na Kloboučku,
Na Odboji, Na Spořilově, Na Tržišti, Na Výsluní, Nad
Vodárnou, Nádraží, Nádražní, Petra Bezruče, Pod Nádražím, Rožmitálská, Tochovická, U Blatenky, U Nádra(pokračování na straně 11)
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
(dokončení ze strany 10)

ží, U Remízu, U Špýcharu, Zahradní, Za Lihovarem, Zámecký obvod, Za Nádražím, Za Oborou, Za Sokolovnou
Březnice,
část obce Bor, část obce Dobrá Voda,
část obce Přední Poříčí, část obce Zadní Poříčí.
b) školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává
2. mateřská škola Březnice, Obránců míru 467, 262 72
Březnice, IČ: 75034786, tvoří:

Březnice, část obce Březnice, ulice: 9. května, Blatenská, Bubovická, Dolní valy, Drahenická, Dr. Jurenky,
Hluboká cesta, Horní valy, Jana Švermy, Kamenická,
Lokšany, Náměstí, Nový mlýn, Obránců míru, Počapská, Pod Stráží, Sadová, U Židovského hřbitova, V Koleji, Za Cihelnou, Za Lokšany,
část obce Martinice.
1.MŠ a 2.MŠ Březnice

UŽ JE JARO, KVÍTÍ ROSTE, JÍVY MAJÍ KOČIČKY...
Jaro už je opravdu tady! Sluníčko hřeje, ptáčci zpívají, jarní kytičky jsou v plném květu. Tolik jsme se na něj
všichni ve školce těšili. Letošní teplá zima nám dětem
moc nepřála. Byla skoupá na sníh a led, a tak jsme si
nemohli užít ani pořádnou koulovačku, jízdu na lopatách, postavit si sněhuláka. Dopolední vycházky jsme
využili k pozorování odpočívající přírody, starali jsme se
o ptáčky - vyráběli krmítka, sypali jim do nich semínka
a těšili se, že nám za to na jaře krásně zazpívají.
Při každodenní výchovně-vzdělávací práci se nám zima
prolínala do všech činností. Zimu jsme kreslili a malovali, vyráběli jsme sněhové vločky, hráli si s papírovými
sněhovými koulemi, zpívali jsme zimní písničky, učili se
básničky o zimě. Že právě vládne paní „Zima“, bylo
v naší školce všude vidět a slyšet.
Po vánočních prázdninách nás již tradičně navštívili
Tři králové a popřáli všem hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Pravidelně každý měsíc navštěvujeme
kino, chodíme sportovat do Vitality, opět jsme se zapojili
do výtvarné soutěže požární ochrany, nejstarší děti navštívily Techak - učily se jednoduché programování
a sledovaly robotické hračky - ozobot.
Pokračujeme v plnění úkolů projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".
Dále jsme se zapojili do projektu Polytechnika v MŠ ve
spolupráci s KÚSK a IT ve škole - seminář pro pedagogy a program pro děti IKAP. Seznámili jsme se již s různými vrstvami atmosféry okolo naší Země, se zvuky okolo nás, naučili jsme se vyrobit si bublifuk a hudební nástroj - chrastidlo, telefon.
Masopustní tradice jsme spojili s maškarním karnevalem
v KD ve spolupráci se 2.MŠ Březnice. Všechny děti přišly
v krásných a nápaditých převlecích a dopoledne si užily.
Poděkování patří hlavně rodičům za přípravu kostýmů.
Do školky dochází pravidelně „babička na čtení“, která čte dětem před spaním známé pohádky. Za to jí patří
velké poděkování.
Začátkem března starší děti navštívily v Příbrami na
Zámečku interaktivní výstavu Imaginárium, kde se seznámily s různými přírodními jevy a technikou.
S příchodem jara jsme se těšili na hry na pískovišti,
dovádění na zahradě, sportování v přírodě, vycházky za
zvířátky, výlety, pálení čarodějnic a mnoho jiného. Plánovaných aktivit do konce školního roku bylo mnoho.
Ale přišlo něco, co nikdo nečekal. Celosvětová pandemie
koronaviru. Od 11. března byly uzavřeny všechny školy,
kromě mateřských. Ty zůstaly ještě v provozu, ale snižující se docházka dětí a zhoršující situace pandemie
u nás i ve světě, byly příčinou postupného zavírání ma-

teřských škol. Naše mateřská
škola je zavřena od 23. března
2020 do odvolání.

Na přání rodičovské veřejnosti, připravily paní učitelky pro domácí procvičování témata, která vychází z týdenních plánů aktivit školy - Velikonoce, Jarní zahrada,
Zvířátka na jaře, Čarodějnice. Záleží na každém, jak
a do jaké míry bude chtít nabízené náměty využít při
trávení společného času s dětmi. Všechny potřebné
informace najdete na webových stránkách školy.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem - dětem, rodičům, všem lidem v naší vlasti a v celém světě pevné
zdraví, hodně optimismu, vzájemné pomoci, ohleduplnosti a hodně síly přečkat tuto nelehkou dobu.
Těšíme se na Vás, držte se!
Zdeňka Baxová
za kolektiv 1.MŠ, učitelka
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I V OBDOBÍ KORONAVIRU JE NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE ŽIVO
Na začátku letošního roku škola zakoupila líheň na
kuřata a žáci 3. ročníku oboru agropodnikání začali realizovat svůj třídní projekt. Dali do líhně deset vajec
a těsně po uzavření školy se začala líhnout kuřata. Na
svět vykouklo sedm kuřátek a projekt, i přes nepřítomnost žáků pokračuje dál. Kuřata krmíme, sledujeme přírůstky a spotřebu krmiva. Vylíhlá kuřata zpestřila zaměstnancům školy nepříjemné období a stala se VIP
naší školy.
Protože jsme měli již ne zcela vyhovující skleník, pustili jsme se do jeho rekonstrukce. Dobrovolníci z řad
učitelů se během pár dní postarali o rozebrání konstrukce skleníku, sundala se skla, okopaly se zdi. V současné

době se už jen čeká na
stavební firmu, která
provede zbylé stavební
práce.
Zároveň probíhají i práce na školní zahradě, na
záhonech máme vysetou
mrkev a petržel, vysázenou cibuli. Ve škole předpěstováváme zeleninu a
kytky na oknech. Čekáme, až povyrostou a budeme je moct vysázet
ven.
Zemědělský svaz zaslal škole Výzvu o pomoci v prvovýrobě v zemědělství. Informaci jsme předali žákům oboru agropodnikání. Řada z nich nám odpověděla, že se již
sami do práce aktivně zapojili. Našli si zemědělské podniky v okolí svého bydliště a pracují převážně v rostlinné výrobě.
I když nechodíme do školy, jsou všichni žáci a učitelé
v kontaktu. Výuka probíhá přes internet. Učitelé zadávají úkoly, provádí se telefonické i video konzultace.
Nikdo z nás není zvyklý na tento (distanční) způsob
výuky, proto se už všichni těšíme, až se vrátíme do školy.
Závěrem bych ráda poděkovala paním uklízečkám, které šily a rozdávaly roušky nejen zaměstnancům školy.
Marie Rolniková, VOŠ a SOŠ Březnice

STUDENTI VOŠ a SOŠ BŘEZNICE POMÁHAJÍ
Současná situace a doba nás učí věcem, které bychom
si v běžném životě možná ani nedovedli představit. Učí
nás reagovat na požadavky, které by nám mohly v době
„předkoronavirové“ připadat jako sci-fi. Jedním takovým požadavkem se zdálo nařízení vlády definované jako
pracovní povinnost. V důsledku chybějících pracovních
sil v sociální sféře byli i naši studenti povoláni do „první linie“. A tohoto úkolu se mnozí z nich zhostili naprosto skvěle.
Na žádost Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb byli z naší školy vysláni na výpomoc studenti střední odborné školy a vyšší odborné školy. Šest

skvělých mladých lidí se statečně zapojilo do péče o ty
nejohroženější, o seniory. Vyzbrojeni rouškami, rukavicemi a dezinfekcí začali poskytovat, troufáme si říci,
kvalitní péči ve zmíněném domově, respektive jeho obyvatelům. Někteří jsou již zkušenými mazáky, protože
studijní pou na naší škole právě zakončují, jiní jsou
úplnými nováčky. Ale výborní jsou všichni. Péči poskytují v rozmanité šíři, a to od morální opory formou rozhovoru až k profesionálně poskytovaným službám. Naše
škola je na „své děti“ náležitě hrdá a doufáme, že se nám
takových studentů pro příští ročníky sejde co nejvíce.
Lenka Novotná, učitelka odborných předmětů

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz

P ř i j í m á studenty do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2020/2021
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2020, přijímací pohovor 24. 6. 2020
2. kolo přijímacího řízení do 21. 8. 2020, přijímací pohovor 26. 8. 2020
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SENIOŘI V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Původně jsem uvažoval o jiném tématu. Te je na programu COVID-19. Sotva mohu přijít s něčím novým,
když vše, co je o něm známo, bylo řečeno v televizi, rádiu a jinde. Zkusím z té záplavy vytáhnout, co by mohlo
být počátkem května pro seniory a mladší ročníky aktuální. Důležitá je imunita neboli obranyschopnost organismu. To platí obecně a vždy. Méně se ví, že imunita
seniorů je celkově snížena, a to nejen na jaře. Senioři
mohou snáze onemocnět jakýmkoli infekčním onemocněním. Imunitu mají lepší děti, by se to nezdá, když běhají věčně s nudlí u nosu a kašlou.
Tedy jak posílit imunitu ve stáří? První faktor je pozitivní myšlení aneb dobrá mysl půl zdraví. To se lehce
řekne, ale když člověk má pořád starost, že to sám chytne
nebo že to potká někoho blízkého, pak je to docela těžký
úkol. Za pokus to stojí, kdo má dobrou imunitu, nemusí
se toho vira tolik bát. Onemocnění by u něj nemělo mít
těžký průběh. Opatrnost je nutná, ale strach vysloveně
škodí, jelikož imunitu oslabuje. Tedy, neklesat na mysli,
těšit se na něco hezkého, vychutnávat si jaro! Dvacet
minut na sluníčku denně vede k posílení imunity.
Další důležitou posilou imunity jsou bakterie v našem
střevě. Ty si musíme, po celý život, zrovna hýčkat! Do
nedávna se to ještě nevědělo a myslelo se, že bakterie
máme ve střevě leda pro dobré trávení. O jejich významu pro celkovou odolnost neboli imunitu se nevědělo.
Střevním bakteriím dělá dobře vláknina v potravě, například zelenina, ovoce, obiloviny, tedy nestravitelná
součást potravy, která působí jako takový kartáč, který
čistí střevní stěnu. Střevním bakteriím také dělá dobře
co je kvašené: kéž by bylo staré dobré kvašené zelí, které se konzumuje syrové! Také různé jogurty pomohou.
Důležitá je pravidelná konzumace. Dát si jednou za čas
jogurt nestačí. Čerstvá zelenina se hodí nejen pro
vlákninu, ale také pro vitaminy a minerály. Salát ze
strouhané mrkve přijde levně. Zázvor je také dobrý, je-li
nastrouhán do vody s citronem a trochou cukru, vznikne domácí limonáda, která navíc doplní příjem tekutin.
Jablko nebo banán střevní mikroflóře prospívá.
Třetí faktor posilující imunitu je odpočinek a zejména
spánek. Senior si může přispat a poležet. Na druhou

stranu úplná nečinnost dobrá není. V době koronavirové
se musíme starat o své plíce. Coronavirus si v nich libuje. Plicím prospívají různá dechová cvičení - stačí u otevřeného okna a nejlépe několikrát denně zhluboka dýchat, aby se vzduch dostal do plic a ty se pořádně při
nádechu protáhly a obnovil se povrch dýchacích cest.
Současně dojde k dobrému vyvětrání. Někteří senioři
větrání zanedbávají a bojí se, aby jim neuteklo drahocenné teplo. To je šetření na nesprávném místě. Procházky
na zdravém vzduchu jsem doporučoval již dříve v jiném
příspěvku. Dobrá tělesná kondice je k nezaplacení!
Konečně se dostáváme k vitaminům, omega–3 mastným kyselinám a stopovým prvkům. O některých vitaminech je dobré poradit se s lékařem, který je může předepsat na recept. Jedná se zejména o vitamin D a E.
Senioři mají vitaminu D málo. Je obsažen v mořských
rybách. Což takhle si dopřát pravé sardinky? V mořských rybách jsou i omega-3 mastné kyseliny. Vitamin C
je sice v ovoci a syrové zelenině, ale není ho tam dost.
Lze ho koupit v různých formách v lékárně. Tam jistě
poradí, které potravinové doplňky obsahující všechny
potřebné vitaminy si koupit. Ze stopových prvků je důležitý selen a zinek, je též doplněk stravy v kapslích.
Jak je vidět, je toho dost, co senior může pro sebe udělat. Vše uvedené přispěje svým dílem k posílení imunity.
Imunitu je třeba posilovat soustavně. Jednorázová hurá
akce čas od času nic nezlepší.
Pouze s přímou komunikací z očí do očí je problém.
Není nad to dát hlavy dohromady a s někým si venku
poklábosit! To holt te bez roušky nejde! Ale i to má
svou lepší stránku. Člověk má najednou víc času na
sebe. Soustředí se na braní svých léků, což mohl jindy
ve spěchu odbývat. Může si probírat věci v leckterém
šuplíku a být překvapen, co se tam skrývá za "poklady"
- až se nestačí divit! Vůbec se nudit nebude!
Kdo nějaký ten coronavirus chytí, díky dobré imunitě
se s ním lehčeji vypořádá, a navíc svoji imunitu proti
němu ještě posílí. Posilovat imunitu se vyplatí i proti jiným, jemu podobným škůdcům. To platí i pro mladší
ročníky.
MUDr. Jiří Beran

Z JIZVOVA ŽIVOTA …
První, co čtenáře knihy Miloslava Pešty: Poštovní holub Jizva (vydalo nakladatelství Bylo nebylo, Praha
2019, 140 stran) po pár řádcích napadne je, že Míla má
holuby rád. V této době chov holubů již tak častý není.
Dříve s námi holubi žili mnohem častěji. Bývalo zvykem
mít na dvoře z prkýnek holubník. Holubí hejno přelétalo ze střechy domu na střechu stodoly za hlasitého plácání křídel. Holoubata bývala zpestřením jídelníčku,
když maso v obchodech nebylo. Několik nadívaných
holoubat stačilo k obědu.
Poštovní holubi jsou obdivuhodní – jsou nadáni opravdu neobyčejnou schopností orientace. Dovedou přilétnout domů ze vzdálenosti stovek kilometrů! Zatím nikdo
nevyzkoumal, jak je to možné. Někteří jiní ptáci táhnou
na zimu na jih a pak zas k nám, ale mají to každoročně
sem a tam stejnou cestu, to se dá pochopit. Pošáci jsou
ještě o stupínek schopnější! Dříve nosili zprávy, dnes je
jejich chov koníčkem.

Čtenář se záhy dozví, jak poštovní holub Jizva ke svému jménu přišel a pozná pravidla, jimiž se mladý holub
musí řídit. Prochází s ním jeho dospíváním. A jak stránky plynou, je jasné, že hrdina příběhu to nemá v životě
zrovna lehké. Páníček mu však fandí ze všech sil.
Chov poštovních holubů není nic snadného, nic pro
každého. Celý děj je podán v první osobě hlavního hrdiny, poštovního holuba Jizvy. Člověk by neřekl, co všechno takový holub prožije. Třeba i lásku jako trám, zrovna tak, jako my, lidé.
Není cílem vše tady vyprávět, to se musí přečíst! Knížka je napsána hezky česky a dobře se čte. Je vidět, že již
zdaleka není autorovou prvotinou. A již nyní se čtenář
může těšit na nový titul. Ilustrace malířky Marie Molové mají duši a text výborně doplňují.
Kniha měla křest na swingovém večeru v Podbrdském
muzeu v Rožmitále 7. 3. 2020. Autor byl od roku 1986
do jara 1989 kastelánem na březnickém zámku. Pak učiteloval v Rožmitále.
Jiří Beran
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Březen v klubu svou větší částí proběhl v duchu pasivních činností. Ve výloze klubu jste mohli shlédnout výstavu obrázků Jiřiny Vachatové doplněnou vyzdobenými jarními květináči, které jsme vyráběli s Lenkou Spisákovou.
Duben zůstal ve stejném duchu. Obrázky ve výloze klubu jsme vyměnili za andělskou tvorbu Radky Pavlíčkové, která je vám pro radost k dispozici celý měsíc.
I poslední plánovaná dubnová beseda s Mgr. Ivanou Popovou musí být bohužel přesunuta na pozdější termín.
V této nemilé zprávě je však i kousek pozitiva – až se
opět budeme moci scházet, pestrost programu, jež jsme
si naplánovali a museli zrušit, bude tak veliká, že nás
dozajista čeká kulturní obžerství.
V rámci činnosti klubu a spolupráce se ZŠ Březnice pokračujeme v projektu nazvaným „Když jsem byla malá
holka/malý kluk, až budu stará žena/starý muž“. 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, roušky, rukavice, desinfekci aj. - prosím, předejte seniorům kontakt 731 554 974.
Nově nabídnutou službou je možnost telefonického hovoru pro seniory, kteří si NEMAJÍ S KÝM
POPOVÍDAT, MAJÍ STRACH, NEROZUMÍ SOUČASNÝM OPATŘENÍM, NEVĚDÍ, KDE SEHNAT
POMOC, POTŘEBUJÍ POSLAT VZKAZ denně od
10.00 do 12.00 na tel. 731 554 974, 776 202 657,
728 971 776 (můžete poslat sms s žádostí o zpětné
zavolání či rovnou zavolat)
Děkujeme Mgr. Zuzaně Kocíkové za velikou nezištnou pomoc v rámci výše zmíněných aktivit. Jejím prostřednictvím (v rámci navázané spolupráce s nadací
Radost příbramáčkům - děkujeme) máme dostatek
roušek pro všechny, kdo je potřebují.

Zahradnictví Petunia (děkujeme) pro nás zdarma osázelo mnoho truhlíků s květinami, které jsme snad pro radost některých seniorů mohli darovat.
Za další darované roušky děkujeme panu Ovsíkovi,
paní Špimrové, paní Havlíčkové, paní Pavlíčkové,
paní Vilímové, paní Kubíkové, Mgr. Michaele Novákové a RC Pampeliška.
Za darované desinfekce děkujeme Janě Bubeníčkové.
Všem dětem děkujeme za mnoho krásných obrázků, které potěšily březnické babičky a dědečky.
Děkujeme též březnické lékárně za ochotu pomoci
i mimo pracovní dobu.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a podporují dobrou
radou, pomocí i financemi. Ing. Petru Chotívkovi děkujeme za krásnou televizi, jež nám umožní besedy provázet i obrazem.
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 e-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 byl malý kluk…
Co jsem skutečně zažil a prožil.
Dva myslivci, co spolu kamarádili, měli tři syny a ti spolu
objevovali vše, co příroda byla ochotna odhalit jejich zdravě
zvídavým dětským očím. Já byl jedním z nich. Většinu volného
času jsme trávili pozorováním zvířat v lesích okolo Nového
Knína, kde jsem vyrůstal.
Jednoho dne mi Honza s Pavlem přinesli malou kavku, která
vypadla z hnízda. Byla to dáma modré krve, kamarádi ji našli
v zámeckém parku na Dobříši. Kavky hnízdí v dutinách starých
kaštanů a tam z nich byla a snad ještě stále je, celá alej.
Často jsme si tam hráli a volali na ně kňák kňák.
S Káčou, tak jsem ji pojmenoval, jsem si hodně hrál a naučil
ji mnoha zábavným kouskům. Skákala mi po rameni a zádech
a obala po obličeji a uších. Když jsme s klukama hráli na louce fotbal, na zavolání kňák kňák přiletěla na vzdálenost i sta
metrů od chalupy, kde seděla na střeše a pozorovala okolí,
a sedla mi na rameno. Byl jsem na to před klukama velice hrdý.

Kamarádi říkali, že jednou mi uletí navždy a měli pravdu.
Klec jsem pro ni neměl, žila úplně volně. Když jsem nebyl venku, byla i ona se mnou doma. Létala po světnici a rodičům
a sestrám to nevadilo. Život na vsi v chalupě měl mnoho výhod.
Jednoho jarního dne, po roce krásného přátelství, nebyla nikde k nalezení. Snad uletěla se svým hejnem, možná zpátky
do zámecké aleje, odkud mi ji kluci přinesli. Doufám, že měla
hezký život, jak se mnou, tak se svými ptačími přáteli.
Stýskalo se mi po ní, ale jako kluk z vesnice, syn myslivce jsem
chápal, že příroda se ošidit nedá. Dál jsem se věnoval poznávání
lesa, květin i zvířat. Později jsem se i řemeslu v zemědělství vyučil.
Láska k přírodě mi zůstala. Snad mi byla i výhodou, když jsem
jako již dospívající kluk s ostatními zápasil o přízeň dívek.
Přál bych dnešní mládeži více hezkých chvilek v přírodě.
Za mého mládí nebyly počítače a nebylo to ke škodě. O hodně
dnešní mladí přicházejí, citový rozvoj, to, co tvoří člověka člověkem se nedá koupit ani stáhnout z počítače… Josef, 72 let

Až budu starý muž…
Až budu starý, tak vše bude robotické. Věda jde dopředu. Místo prodavaček, automechaniků a spousty různých profesí už nebudou pracovat lidé, ale roboti. Co se týče aut, představuji si to tak, že auta budou dělat vše sama přes počítač (řadit, točit volantem...), my lidé je budeme ovládat hlasem. Pouze řekneme, kam chceme jet a auto nás tam doveze.
Měna už nebude v korunách, ale přestoupíme na eura. Děti nebudou navštěvovat školy, které jsou te , ale budou pouze školy
soukromé nebo se děti budou učit doma přes počítač. Sice je budoucnost ve hvězdách, ale věda a vše jde tak rychle dopředu, že je
možné úplně všechno.
Patrik, 12 let

5/2020

SPOLKY

„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
NÁKUP LÉKŮ, POTRAVIN – ODNOS DOMŮ
DONÁŠKA KNIH Z KNIHOVNY BŘEZNICKÉHO
KLUBU SENIORŮ
• ROUŠKY, RUKAVICE, DESINFEKCE
• INFORMACE

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o pomoc 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

Charita Příbram působí
i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí
a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry
krve?
Nebojte se nás oslovit! Rádi Vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete? pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře) - Náměstí 11,
262 72 Březnice
Kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou
dobu.
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DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA NABÍZÍ MOŽNOST
TELEFONICKÉHO HOVORU PRO SENIORY, KTEŘÍ:
• SI NEMAJÍ S KÝM POPOVÍDAT
• MAJÍ STRACH
• NEROZUMÍ SOUČASNÝM OPATŘENÍM
• NEVĚDÍ, KDE SEHNAT POMOC
• POTŘEBUJÍ POSLAT VZKAZ

KAŽDÝ DEN OD 10 DO 12 HODIN
MŮŽETE POSLAT SMS S ŽÁDOSTÍ O ZPĚTNÉ
ZAVOLÁNÍ ČI ROVNOU ZAVOLAT (MŮŽEME
ZAVOLAT ZPĚT, NEMÁTE-LI PAUŠÁL)

731 554 974, 776 202 657, 728 971 776
NIKDO NEMUSÍ BÝT SÁM…

Možnosti řešení nepříznivé
životní situace
Místní akční skupina Podbrdsko vytvořila webové
stránky, na kterých uživatel, člověk v nouzi, ale například i obec, rychle a spolehlivě vyhledá informace vedoucí k pomoci a řešení životní nelehké situace, která může
potkat každého z nás. Seznamte se s webovými stránkami www.SOSPodbrdsko.cz. Web, na kterém vyhledáte
pomoc. Místní akční skupina bude data aktualizovat
a budou přidány další kontakty a odkazy nejen poskytovatelů sociálních služeb.
Neváhejte a pokud potřebujete,
řekněte si o pomoc.
www.SOSPodbrdsko.cz

JSTE V NOUZI?
Člověk zvládne v životě nejrůznější
situace, když není pyšný a nemyslí
si, že všechno zvládne sám.
Cílem k úspěchu je přiznat si,
že potřebujete pomoc!
Člověk si musí umět říct o radu.

NA PROBLÉMY
NEJSTE SAMI
Vyhledejte informační portál

www.SOSPodbrdsko.cz
případně

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko –
Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

www.podbrdskeinfo.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
2perDĆní proJrDP =DPĕsWnDnosW
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Informační portál www.SOSPodbrdsko.
cz mapuje poskytovatele sociálních služeb
působící na území Místní akční skupiny
PODBRDSKO, tedy na území Rožmitálska,
Březnicka, Hvožďanska, Milínska a v širším
regionu Příbramska.
• Kdo mi pomůže se závislos ?
• Ztra l jsem práci a živím
rodinu, co teď dělat!
• Pos hla mě nemoc, psychická
či fyzická, kdo mi pomůže?
• Mám finanční problémy
a nemám kde bydlet!
• Jsem cizinec a nevím si zde rady!
• Kde se mohu najíst či přenocovat?
• Kdo mi pomůže s malým
pos ženým dítětem?
• Kdo mi zajis doprovod
a tlumočení?
• Kdo mi pomůže získat pracovní
dovednos ?
• Jak vyřeším své dluhy?
• Kdo mi pomůže vyřešit
konflikt a problémové vztahy?
• Někdo mi ubližuje!
• Kdo mi pomůže zajis t bezpečí
a ochranu, když je doma násilí?
• Pečuji o svého blízkého a potřebuji
nutně odpočinek, pomůžete mi?
• Kdo mi pomůže zvládnout mé
psychické problémy?
• Cí m se osamělý!

Vydala MAS PODBRDSKO, z. s. za podpory Operačního programu Zaměstnanost, z Výzvy č. 03_16_063 - Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni:
Název projektu: Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z. s.
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598
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Hrobka Krakovských z Kolovrat na hřbitově v Březnici
Přímo za kostelem sv. Rocha stojí rodinná hrobka rodu
Kolovratů, je však prázdná. Byla postavena Hanušovým
otcem Josefem Mariem Krakovským z Kolovrat roku 1798
„choti nejvlídnější a nejlepší matce“. Byla do ní pochována
Hanušova vlastní matka Valburga z Morzinu a dítě (syn
František), po jehož porodu zemřela. Tuto událost na náhrobku připomíná buclatý andělíček vedle urny a pod ní
zlomený květ růže s nápisem: „Inihrer Blühe“, tedy „Když
se rozvila…“. Do hrobky byli později uloženi Hanušův otec
Josef Maria a jeho třetí žena Arnoštka Šliková, která Hanuše vychovávala (oba zemřeli roku 1824). Uloženo zde
bylo také srdce Hanušova strýce Aloise z Kolovrat (1759–
1833), který byl pražským arcibiskupem. Jeho tělo je pochováno mezi dalšími arcibiskupy v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě, srdce však bylo ve zvláštní pozlacené
nádobě uloženo do rodinné hrobky v Březnici.
Všechny ostatky z této hrobky však byly r. 1833 převezeny do nově postavené hrobky v Blovicích. Stalo se tak po
neshodách Hanuše s březnickým farářem Josefem Vacovským. Ve sporu mělo jít podle Fürsta o to, zda farská stodola stojí na pozemku městském či panském. Jedni považovali za hranici Vlčavu, druzí nikoliv. Spor nejvíce rozdmýchával Josef Taufeld, který „vložil do úst faráře Vacovského slova ‚že stojí-li farská stodola na pozemku hraběcím, pak hraběcí hrobka stojí na pozemku městském.‘“
(Fürst 1938: 14) Hanuš se tedy rozhodl své předky uložit
do hrobky v Blovicích, kde nechal postavit kapli Sv. Kříže.
Březničtí občané si Kolovratů velmi vážili a Hanuše
v dopisech prosili, aby je ponechal v Březnici. Hrabě se
ale jednou rozhodl a své předky v Březnici nenechal.
Roku 1863 pak město začalo rozprodávat pohřební místa.
Hanuš chtěl hrobku, ač prázdnou, zachovat, a proto se
ptal, kolik bude jeho náhrobek stát. Obecní zastupitelstvo
Hanušovi odpovědělo, že „bude pokládati za čest ono památné místo pro pana hraběte bezplatně zachovat“.
(Fürst: Bozeňsko 1939, č. 4) Proto můžeme hrobku na
hřbitově vidět dodnes.

V Blovicích je kaple Sv. Kříže většinou zavřená a do
hrobky lze nahlédnout okýnkem. Později zde byli také pochováni Hanušův strýc Jan Karel a jeho matka Marie
Anna. Roku 1837 pak také Hanušova sestra Antonie, která zemřela velmi mladá ve věku 32 let, ale zanechala
po sobě syna Eduarda Pálffyho, který později zdědil březnické panství. Ten v blovické hrobce také odpočívá spolu
s manželkou, rodiči a dcerou.
Sám Hanuš není pochován s rodinou v Blovicích. Podle
Fürsta proto, že rakve Kolovratů nebyly v Blovicích přijaty s takovou pozorností, jak si Hanuš představoval.
Hanuš to sám uvádí v dodatku ke své závěti, ve kterém
si pro místo svého posledního odpočinku vybral kostel
Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou: „… v posledním čase v Blovicích o tolika důkazech nevážnosti
proti mým v blovické hrobce odpočívajícím předkům
a příbuzným ještě nezetlelým, při jejichž převážení kromě
několika set hochů nikdo z tak zvané inteligence a měšanstva se neukázal, že se vidím nucen – aby podobný
osud nestihl i mne – změnit § 2 své závěti v ten smysl, aby
moje tělesná schránka při rychnovském kostele Nejsvětější Trojice na věčné časy uložena byla.“ (Juřík: 74) Pohřeb se konal 29. června „způsobem velkolepým“. Účastnilo se jej na 20 000 osob, mnoho vlasteneckých spolků,
zástupci české šlechty i českých vlastenců, například
František Palacký. Přítomní prý dokonce jako projev
úcty vypřáhli z pohřebního vozu koně a sami táhli povoz
až k hrobce.
Zdroje:
Fürst, Ludvík. Hanuš z Kolovrat. Praha: Bozeň, spolek rodáků
a přátel města Březnice, 1939.
Fürst, Ludvík. Opuštěná kolovratská hrobka na hřbitově v Březnici
(dokončení). Bozeňsko, 1939, ročník II., č.4.
Juřík, Pavel. Kolowratové věrně a stále. Praha: Euromedia Group
a.s., 2016. ISBN 978-80-242-5163-9.
Rožmberský, Petr. Zámek Hradiště. Blovice 2004.

Alžběta Bartáková
Bozeň - Spolek přátel města Březnice, z.s

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Průmyslový generátor ozonu
V sobotu 4. dubna 2020 jsme se dozvěděli o dotacích skupiny ČEZ a rozhodli jsme se je jako sbor
dobrovolných hasičů využít. V neděli 5. dubna
jsme odeslali žádost na koupi průmyslového generátoru ozonu „GREY 30 000“. Ještě tentýž den
večer přišla zpráva o schválení projektu. Průmyslový generátor ozonu jsme objednali a nyní čekáme na jeho dodání. Je možné, že v době vydání
Březnických novin již budeme generátor mít (nejdéle by měl být dodán do 7. května). Generátor je
vhodný do prostor s plochou až 200 m2 a odstraňuje:
• bakterie, viry, koronaviry, formaldehyd, benzen, toluen atd.
• působí proti alergiím, zabíjí bakterie a pyly
• eliminuje zápach z cigaret, zvířat, plísní a tak dále
• tichý provoz - nepřesahuje 40 dB
Přístroj bude v rámci epidemie a pro potřeby ze zdravotního hlediska používán zcela zdarma. Jelikož mimo spotřeby energie je také potřeba po půl roce vyměnit keramická deska, budou určité úkony zpoplatněny (odstranění
zápachu zvířat, zápachu z cigaret pod.) Jakmile budeme
mít přístroj k dispozici spustíme na webových stránkách
SDH Březnice googl dotazník. Po dobu nouzového sta-

vu budou upřednostňovány složky Integrovaného záchranného systému.

Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
Soustředění mladých hasičů
O víkendu 6. března až 8. března 2020 se v Březnické
hasičárně konalo soustředění mladých hasičů v běhu na
60 metrů s překážkami. V pátečních odpoledních hodinách se k nám sjelo 49 dětí z celé republiky a naše hasičárna se rázem na tři dny proměnila ve velké mraveniště.
O děti se starala sehraná parta trenérů. Většina z nich
prošla Letní školou instruktorů a všichni mají zkušenosti z krajských a někteří i republikových kol požárního sportu. V sobotu nám bohužel nepřálo počasí a museli jsme dopoledne strávit v tělocvičně na základní škole, ale již v odpoledních hodinách děti obsadily hasičské
sportoviště u Černého kříže. V neděli již počasí bylo
vlídnější a na sportovišti se trávil čas celé dopoledne.
Odpoledne bylo soustředění zakončeno malou soutěží
„O pohár starosty SDH Březnice“, kde naši svěřenci
byli velice úspěšní a cinkla nám celá sada medailí.
Na třetím místě se umístil Šejna Václav, na místě dru(pokračování na straně 18)
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Soustředění mladých hasičů

Tento měsíc místo vtipu hádanka

(dokončení ze strany 17)

Zvládneš otevřít zámek, který má kombinaci tří čísel?
Klíč k vyluštění:
682 – jedno číslo je správné a na svém místě
614 – jedno číslo je správné, ale na špatném místě
206 – dvě čísla jsou správné, ale na špatných místech
738 – žádné číslo není správné
380 – jedno číslo je správné, ale na špatném místě
Vaše odpovědi zasílejte na email:
mh.sdh.breznice@seznam.cz ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás dostane dárek.

hém Nesswetha Ondra a na místě prvním Lajbnerová
Lucie. Soustředění bylo úspěšné a určitě nebylo poslední.
Na závěr je třeba poděkovat za výbornou kuchyni, o kterou se postaraly Brotánková Eva a Ing. Kučerová Marcela.
Fotodokumentace na: http://kmhsdhbreznice.rajce.net

Nabídka letních táborů
Vážení rodiče, víme, že v těchto dnech, kdy
děti nechodí do školy, to nemáte lehké. Musíte
se kromě své práce a domácích povinností s dětmi učit.
Proto jsme se rozhodli navýšit kapacitu letních táborů.
V Martinicích, které se budou konat od 4. července do
12. července máme ještě 4 volná místa, ale zde bohužel
nemůžeme kapacitu navýšit z hygienického hlediska.
V Mírči, ve dnech od 31. července do 10. srpna 2020
kapacitu navýšit můžeme. V případě Vašeho zájmu potřebujeme co nejdříve vědět počet účastníků, protože
musíme zaplatit zálohu za základnu. Tábor v Mírči stojí
2 500 Kč. Ubytování je v chatkách.
Může se stát, že tábory budou až ve druhé polovině
prázdnin, v tom případě by byl náhradní termín tábora
v Martinicích 15. srpna až 22. srpna 2020. Čerpáno z informací České rady dětí a mládeže ke dni 15. dubna
2020. My však doufáme, že ČRDM prosadí svůj záměr
a tábory budou i v první polovině prázdnin.

Okrsek číslo osm Březnice
Dne 15. února 2020 proběhla výroční valná hromada
okrsku číslo osm Březnice, která se tentokráte odehrávala v Martinické hájovně. Na VVH se volil výbor okrsku na období 2020 – 2025. Funkci starosty obhájil na
další období Martin Češka SDH Martinice, místostarostou se stal Svatopluk Koňas SDH Březnice, jednatelem
Václav Liška SDH Martinice, hospodářem Ing. Marcela
Kučerová SDH Březnice, preventistou Jaroslav Baka
SDH Hlubyně a revizorem Josef Brotánek SDH Březnice. Za tento okrsek Březnice kandidovali do funkcí OSH
Ondřej Časár a Martin Češka do okresní rady vnitroorganizační a Svatopluk Koňas do okresní rady mládeže.
Všichni kandidáti ve volbách uspěli.
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice

125 let pamětních medailí, kroniky, praporu a smutečního praporu
Většina z nás ví, že každý hasičský sbor vlastní mimo hasičských stříkaček, nářadí a stejnokrojů také věci, které
nelze ničím nahradit, a to zejména v historické rovině. Dne 5. května tomu bude již 125 let, kdy u příležitosti velkolepé slavnosti byly našemu sboru předány jedinečné symboly. Jsou jimi pamětní medaile, kronika, prapor a smuteční prapor. Našemu sboru je darovala neznámá dárkyně, jejíž jméno zjistil až po mnoha letech kronikář sboru
pan J. Teska. Dárkyní byla slečna Marie Vondrášková, dcera zdejšího zámeckého duchovního. Svěcení provedl na
tribuně na náměstí děkan T. Fabián, následovaly projevy významných hostů a zatloukání hřebů. Rozvinutí praporu
proběhlo při národní hymně „Kde domov můj“. Líc praporu zobrazuje znak města doplněný hasičskými symboly, na
straně druhé je podobizna sv. Floriána s hesly „Zásluhám obětavosti“ a „Svorná mysl, svorný duch, svornosti požehná Bůh“. Prapor je vyroben z hedvábí prošitého zlatými nitěmi a jelikož do budoucna hrozilo jeho nenávratné
poškození, byl nahrazen replikou. Nelze opomenout kroniku, která je nositelkou historie našeho sboru. Její desky
jsou zhotoveny z kůže a mají po obvodu kování ze stříbra. Střed zdobí zlaté pamětní medaile, které jsou zasazeny
v hasičském znaku. Díky včasnému zásahu kronikáře byla kronika od roku 1938 uschována před zničením ze strany režimů. Zpět do hasičské zbrojnice se vrátila až v roce 2000 a od této doby je opět řádně vedena.
Věra Zelená, jednatelka a kronikářka SDH Březnice

Zpráva o činnosti amatérského volejbalového klubu "AVK Březnice"
Volejbalový klub má v Březnici dlouholetou tradici.
Začínalo se hrát na hřišti u zemědělské školy, později se
vybudovalo hřiště na stadionu, kam chodíme hrát již asi
30 let. V současné době volejbal aktivně hraje okolo padesáti nadšenců. V tělocvičně se schází tři výkonnostní
skupiny! Nejaktivnější je tým mladých volejbalistů, kteří si říkají „Čápi“, mají své dresy a jejich výkonnost se
rychle zvyšuje. Ti se v roce 2019 zúčastnili 15 turnajů.
Turnaje se konaly v Praze, Jincích, Týnu nad Vltavou,
Radomyšli, Stříbře, Záboří, Blatné, Mirovicích. Z některých turnajů si týmy odváží medaile nejcennější, jindy
tak úspěšní nejsou.
Také se naše týmy pod názvem „Čápi“ a „Ruce v kapce“ přihlásily na AVL - (amatérská volejbalová liga),
která se koná již několik let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde jsme obsadili čtvrté a šesté místo. Naštěstí se
liga stačila dohrát těsně před karanténou.
29. února 2020 jsme pořádali na Základní škole v Březnici již 22. ročník turnaje pod názvem „Březnická 10“.
Přijelo deset týmů z Písku, Protivína, Příbrami, Stříb-

ra, a my, březničtí jsme postavili 3 týmy! Vítězem se stal
poprvé tým pod názvem The Beast z Písku, gratulujeme.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a divákům
za podporu. Děkujeme panu řediteli základní školy
Mgr. Miroslavu Bělkovi za umožnění pravidelných tréninků v tělocvičnách ZŠ a za možnost pořádání našeho
celodenního turnaje. Dále děkujeme městu Březnice za
dotaci na činnost a sponzorské dary na turnaj.
Doufáme, že již brzy budeme chodit ven na antukové
hřiště na stadion. Toto hřiště si už mnoho let brigádnickými hodinami sami připravujeme a udržujeme. Děkujeme
všem členům za hojnou účast na brigádách, i když v letošním roce poněkud neobvykle - ve dvojicích. Je obdivuhodné, kolik dobrovolníků se vždy objeví a přiloží ruku k dílu.
Všem sportovcům, ale i ostatním občanům přejeme,
aby už byl konec karantény, abychom se mohli scházet,
mohli sportovat a vrátit se ke všem zájmům a koníčkům, které v současné době nemůžeme provozovat.
Alice Kočárková
Amatérský volejbalový klub Březnice
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15

již od

380 Kč

Plech. disky 16, 17, 18

již od

450 Kč

Al. disky 13, 14, 15

již od 380 Kč
+ závaží

Al. disky 16, 17, 18

450 Kč
+ závaží

Dodávka, MPV, 4x4

již od

již od

550 Kč

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

K O U P Í M g a r á ž v Březnici u PENNY MARKETU. Tel. 602 124 563.

■

MAMINKÁM na mateřské nabízím možnost
přivýdělku: práce na PC - pouze uživatelsky
pracovní doba - dohodou, práce v Březnici.
Odměna 100 Kč/hod. Tel. 602 124 563.

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1

strana A4 2 400 Kč

1/2 strany

1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin,
Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 16.00,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hodin.
Tel. 318 682 453
E-mail: noviny@breznice.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 – 219 Kč/ks.

PRODEJ:

30. 5. a 27. 6. 2020

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hodin
VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
červnového čísla
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
BŘEZNICKÝCH NOVIN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v úterý 19. května 2020
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ve 12 hodin
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Příspěvky zasílejte na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
e-mail: noviny@breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Na příspěvky došlé po tomto datu
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
nebude brán zřetel,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
budou
zveřejněny
v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny v barevné verzi na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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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

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287
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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

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE

PR OD EJ 3. 6. 20 20

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce),
sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost), kohoutci
Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec
pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské
širokoprsé brojlerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky
O b j e d n á v k y a b l i ž š í i n f o r m a c e:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158 (NE SMS!), po-pá 7-15 hod.
e-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

Výškové práce,
rizikové
Ě kácení stromů
NOV
josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287
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Zámek Březnice
– připravované kulturní akce v roce 2020
Vážení spoluobčané,
i v letošní návštěvní sezóně jsme pro Vás, ve spolupráci s našimi partnery, připravili zajímavé, pestré a inspirující
kulturní akce, které obohacují náš společenský a kulturní život. Nicméně zdravotní situace naše plány zatím zásadně ovlivnila, takže naplánované akce v dubnu a v květnu jsme byli nuceni úplně zrušit. Nad akcemi v červnu a dále
zatím visí otazník, nebo jejich uskutečnění je závislé na postupném uvolňování restriktivních opatření vlády souvisejících s pandemií koronaviru.
Uvedené termíny akcí jsou tedy zatím předběžné a jejich aktuální provedení bude zveřejněno v Březnických novinách a na internetových stránkách zámku Březnice www.zamek-breznice.cz.
Těšíme se na Vás, pevné zdraví a veselou mysl přeje za správu Státního zámku v Březnici
Robert Barták
ČERVEN
19. 6. pátek od 20 hodin
Příbramský Big Band
nádvoří zámku
28. 6. neděle od 21 hodin
Balada pro banditu
Divadlo Příbram
nádvoří zámku
ČERVENEC
18. 7. sobota od 20 hodin
Letní zámecký bál
nádvoří zámku
SRPEN
29. 8. sobota od 19 do 23 hodin
Hradozámecká noc – oživené prohlídky zámku
ZÁŘÍ
12. 9. sobota od 19 hodin
koncert Březnických hudebních večerů
varhanní koncert – P. Černý –
varhany, J. Lébrová a O. Lébr –
housle
kaple P. Marie

28. 9. pondělí od 17 hodin
koncert Březnických hudebních
večerů
Písně bosenských sefardských
židů ze sběru Ludvíka Kuby
Aida Mujačič - zpěv
Synagoga Březnice

kých zápisů a poznatků od prvních
zmínek o Březnici a nástupu Zmrzlíků ze Svojšína, přes dějiny březnického panství v letech 1506 – 1623,
zápisy týkající se vzhledu města,
jeho obyvatel až po vývoj městské
samosprávy do roku 1630

ŘÍJEN
9. 10. pátek od 19 hodin
koncert v rámci Festivalu J. J. Ryby
soubor, účinkující budou upřesněni

LISTOPAD
21. 11. sobota od 19 hodin
koncert Březnických hudebních večerů
Femme Fatale
E. Gattrringerová – zpěv, E. Pavlů –
zpěv, A. Hedar – klavír

17. 10. sobota od 19 hodin
koncert Březnických hudebních večerů
Dvořákovo kvarteto
P. Verner – viola, S. Vernerová – klavír, Š. Pražák – housle, J. Ž árský
– violoncello
31. 10. sobota od 19 hodin
přednáška Mgr. Kateřiny Pohlové o
unikátním historickém pramenu
města Březnice a zámku
Městská kniha Březnice z let
1454 – 1630
dosud nezpracované informace ze
SOA v Příbrami týkající se autentic-

PROSINEC
4. 12. pátek od 19 hodin
Adventní koncert
Chairé a Codex Temporis
12. 12. sobota od 10.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 15.30 hodin
Advent na zámku – oživené prohlídky zámku s ukázkami vánočních
zvyků a koledami, Palffyovský betlém

ZÁMEK BŘEZNICE – kulturní program – KVĚTEN 2020
Zámek Březnice zavřeno
Kavárna U bylinkové zahrádky bude v měsíci květnu pravděpodobně otevřena
od 25. května denně, mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin.
Připravujeme na červen:
pátek 19. června – nádvoří zámku Březnice od 20.00 hodin
JAZZ na zámku Březnice – BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje: K. Šperk
neděle 28. června – nádvoří zámku Březnice od 21.00 hodin
Balada pro Banditu / Divadlo Příbram
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