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VOŠ a SOŠ



volný čas



spolky

POZVÁNKA
do Galerie L. Kuby, V Koleji 1, Březnice

NA VÝSTAVU OBRAZŮ
JIŘÍHO BERANA

POOHLÉDNUTÍ
Výběr z tvorby 70. - 80. let

Tradiční pietní akt se letos kvůli bezpečnostním nařízením konal bez přítomnosti veřejnosti. 5. května byla na březnickém
hřbitově položením věnců a květin uctěna památka všech padlých ve druhé světové válce.
Foto odbor kultury

Výstava je přístupná od 11. května 2020
do 4. srpna 2020
Pořádá odbor kultury města Březnice

Vážení spoluobčané,
velmi rychle se přiblížila doba prázdnin a letních dovolených, v tomto směru tedy nic neočekávaného. To, co je
ale úplně nové, je situace, ve které se díky mimořádným
opatřením souvisejícím s nemocí COVID-19 nacházíme.
Zahraniční dovolená je pravděpodobně pro letošní rok
nereálná z důvodu uzavření hranic a následného velmi
pomalého uvolňování těchto opatření. Dovolená v tuzemsku, popřípadě u našich sousedů na Slovensku, je ale
také lákavá a krásných míst, která můžeme navštívit
a objevit je nepřeberné množství.
Školákům a studentům, kteří v březnu přerušení výuky a školní docházky jistě vítali, již nutně chybí kontakt
se svými spolužáky a školou. Věřím přesto, že nové zkušenosti s touto formou výuky jsou přínosem, projevila se
zodpovědnost a individuální přístup každého žáka či studenta ke svým povinnostem. Velmi složitou dobu pak
prožívají ti, kdo se připravují na přijímací zkoušky pro
následné studium na střední nebo vysoké škole. Také
příprava k maturitní zkoušce probíhá velice nestandardně a klade velký důraz na individuální přístup. Věřím,
že tuto nelehkou situaci všichni zvládnete a v budoucnu

budete vzpomínat na školní rok 2019-2020 jako na období velmi výjimečné.
Očekávaný pokles ekonomiky se samozřejmě promítne
i do omezení výdajů města. Finanční odbor zpracovává
analýzu dopadu na náš rozpočet a je zřejmé, že dojde ke
škrtům v oblasti investic zhruba ve výši 20 %. Podařilo
se dokončit rekonstrukci bytového domu čp. 464, také
rekonstrukci sociálního zařízení a schodiště v čp. 1
Konvent. Byla vyměněna okna v přízemí čp. 16, poslední
etapa, probíhá úprava zázemí dětského hřiště u čp. 555,
druhá etapa navýšení parkovacích míst v zástavbě panelových domů a v letních měsících přibyde do vozového
parku městského zdravotnického zařízení nové sanitní
vozidlo VW Transporter. Na květnovém VZ odsouhlasili
zastupitelé výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem na stadioně, které bude po dokončení sloužit
veřejnosti.
Přeji všem zdraví a příjemné prožití začínajícího letního období.
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: 3
Datum: 5. května 2020
ZM3-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. března 2020 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
10. března 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM3-2020/2 Schválení přijetí dotace od MPSV na
sociální práci na rok 2020
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
II. přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí
dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok 2020 ve výši 236.783 Kč
na sociální práci (OVV).
III. u k l á d á
finančnímu odboru zařadit uvedenou částku do rozpočtu
na rok 2020 a to rozpočtovým opatřením č. 3-2020.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2020/3 2.MŠ - Žádost o povolení čerpání rezervního fondu
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu do základního kapitálu a čerpání rezervního fondu v roce 2020 pro 2.MŠ Březnice,
IČ 75034786, Obránců míru 467, Březnice.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2020/4 2.MŠ - Žádost o souhlas s přijetím
finančního daru
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
přijetí finančního daru ve výši 50.000 Kč pro 2.MŠ Březnice od Nadačního fondu pro Březnici, Martinice na zakoupení prvků na školní zahradu pro děti.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2020/5 Program Regenerace MPR a MPZ na
rok 2020 - přijetí finanční podpory
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
přijetí finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2020 ve výši 175.000 Kč.
II. s c h v a l u j e
rozdělení této částky na dvě akce, a to na výrobu kopií
dveří i okenic s kovanými pásovými panty a třemi svlaky
u čp. 650 Lokšanský palác ve vlastnictví města Březnice. Čerpaná částka z programu regenerace na tuto akci
125.000 Kč (49,6 %) podíl vlastníka v tomto případě
města Březnice částku 127.000 Kč (50,4 %). Druhá akce
rekonstrukce střechy (8. etapa) pivovaru HEROLD a.s.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
Z programu regenerace 50.000 Kč (50 %), podíl vlastníka 40.000 Kč (40 %) a spolufinancování města Březnice
10.000 Kč (10 %).
III. u k l á d á
FO zařadit do rozpočtu města na příjmové stránce částku 175.000 Kč.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/6 Zadání změny č.1 ÚP
Zastupitelstvo města
I. r o z h o d u j e
v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn
a novel, o pořízení změny č. 1 územního plánu na návrh
(celkem 10 podnětů) ve zkráceném řízení dle § 55a, 55b
a 55c stavebního zákona.
II. u r č u j e
zastupitele místostarostu pana Romana Váchu, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f) zákona 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1
a § 53 odst. 1.
III. p o v ě ř u j e
na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje pořizováním změny č. 1 územního plánu pana Ing. Miroslava Sládka (kooperující s Projektovým atelierem AD s.r.o. Č. Budějovice), který pořízení zajistí.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/7 Víceúčelové hřiště 16x34 m Březnice,
Sadová 513 - výběrové řízení
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
zadat realizaci zakázky „Víceúčelové hřiště 16x34 m Březnice, Sadová 513“ firmě RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál
pod Třemšínem, za nabídkovou cenu 3.546.344,19 Kč bez
DPH tj. 4.291.076,47 Kč včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
III. u k l á d á
FO navýšit rozpočtovanou částku u této akce, formou rozpočtového opatření, o částku 838.076,47 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/8 MAS Podbrdsko 2021–2027
Zastupitelstvo města
I. s o u h l a s í
se zařazením města Březnice do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS PODBRDSKO pro období 2021–2027, tj. se zařazením svého území do územní působnosti MAS PODBRDSKO, z. s. na období 2021–2027.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
(pokračování na straně 3)
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(dokončení ze strany 2)

ZM3-2020/9 Rozpočtové opatření č. 3-2020
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 3-2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2020/10 Dohoda o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
„Dohodu o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury” včetně přílohy č. 2 předávacího protokolu
mezi městem Březnice a stavebníky Ch. M., bytem Drahenice, SJM Ch. P. a Ch. J. Mgr., bytem Březnice, SJM
H. J. a H. M., bytem Praha, SJM H. Z. Ing. a H. M.
Mgr. Březnice, S. E., bytem Drahenice.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Dohody o převodu, předání
a převzetí stavby infrastruktury” včetně přílohy č. 2
předávacího protokolu.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/11 Směna pozemku p.č. 1316/15 za 1/3 pozemku p.č. 1840/9 oba v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Březnice a O. K., Březnice, na základě které dojde ke směně níže uvedených pozemků, tedy:
a) město Březnice převede na O. K. vlastnické právo
k pozemku p.č. 1316/15, orná půda, o výměře 1.447 m2 v
k.ú. a obci Březnice
a současně
b) O. K. převede na město Březnice své vlastnické právo
ke svému spoluvlastnickému podílu v rozsahu 1/3 pozemku p.č. 1840/9, orná půda, podíl 4/12 v k.ú. a obci Březnice. Městu Březnice nevzniká touto směnou povinnost
vyplatit O. K. jakékoli finanční plnění na vyrovnání rozdílu směňovaných výměr pozemků, a náklady spojené
s uvedenou směnou, tzn., že zejména úhradu správního
poplatku za příslušný návrh na vklad práv do katastru
nemovitostí, cenu příslušného geometrického plánu
a cenu právních služeb za vypracování směnné smlouvy

a smlouvy o zřízení služebnosti zadané městem Březnice
s návrhem na vklad ponese výlučně O. K.
c) zřízení bezplatné služebnosti k části pozemku p.č.
1316/15, orná půda coby služebného pozemku ve prospěch města Březnice coby oprávněného ze služebnosti,
přičemž tato služebnost užívání části pozemku bude spočívat v právu oprávněného ze služebnosti zřízení, vedení, provozování, užívání, modernizace, oprav a nezbytné
údržby vodovodního řadu přes služebný pozemek, který
se směnou stane vlastnictvím O. K. coby povinné ze služebnosti. Uvedená služebnost bude zřízena v rozsahu
uvedeném v geometrickém plánu Štěpánky Volné, číslo
plánu 1521-335/2019.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem směnné smlouvy a smlouvy
o zřízení služebnosti.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/12 Prodej části pozemků p.č. 1035/2
a pozemku p.č. 1035/6 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1035/2, ostatní plocha, o výměře cca 146 m2
a část pozemku p.č. 1035/6, ostatní plocha, o výměře cca
27 m2, oba v k.ú. a obci Březnice, za cenu 250 Kč/m2.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM3-2020/13 Prodej pozemků p.č. 1478/10 a 1478/
12 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1478/10, trvalý travní porost, o výměře 87 m 2
a pozemku p.č. 1478/12, zahrada, o výměře 7 m2, oba
v k. ú. a obci Březnice, za cenu 250 Kč/m2 včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Burianová Martina v.r.
Krajmerová Jana v.r.

PODĚKOVÁNÍ
V neděli 26. dubna 2020 v odpoledních hodinách šla
paní Ilona Tesařová, před svým odjezdem do Prahy,
na procházku okolo kostela na Stražišti. Já jsem byl
na dvoře a paní Tesařová ke mně přiběhla, že hoří les.
Já, v domnění, že je to jen ohýnek, jsem popadl konev
s vodou. Ale bylo to velké. Po příchodu na místo jsem
ihned zavolal hasiče a pana starostu. Hasiči přijeli poměrně brzy a oheň dostali pod kontrolu. Ještě jsem to
šel několikrát zkontrolovat a ohlídat.
Nebýt procházky paní Tesařové, mohla být škoda hodně velká. Oheň se totiž dost rychle šířil.
Tímto bych chtěl poděkovat paní Tesařové za včasnou
informaci o požáru.
Josef Mázdra
Stražiště

Dne 3. června 2012, ve věku nedožitých
padesáti šesti let, nás opustil
pan František Trňák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marcela, synové Martin a Kája

Dne 19. června 2020 to bude osm let,
co nás navždy opustil

Vladimír Toman.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Opilí a zfetovaní motoristé
Od začátku roku odhalili policisté na Příbramsku celkem 143 řidičů, kteří byli pod vlivem návykových látek.
Z uvedeného počtu 33 motoristů usedlo za volant po požití drog a 54 osob mělo více než jedno promile alkoholu, čímž se dopustily trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Během víkendu 25. a 26. dubna příbramští policisté nachytali sedm šoférů, kteří byli ovlivněni návykovými
látkami. Tři případy byly na Březnicku, dva v Příbrami,
jeden v Sedlčanech a jeden v Rožmitále pod Třemšínem.
Šlo i o tři řidičky, nejvíce alkoholu měla 55letá žena,
přístroj u ní naměřil v odpoledních hodinách hodnotu
2,34 promile. Muži byli pro změnu pod vlivem drog, konkrétně marihuany, pervitinu a cocainu.
Dne 29. dubna jel přes Březnici 24letý řidič. Policisté ho
zastavili krátce po třetí hodině ranní. Dechová zkouška
u něj byla negativní, pozitivní byl však test na drogy, na
metamfetamin. Navíc hlídka zjistila, že dotyčný má platný zákaz řízení. Další jízda byla muži zakázána.
Dva převozy na záchytku
V pátek 24. března řešili příslušníci policie v Březnici
dva opilce. V odpoledních hodinách seděl na lavičce na
náměstí značně opilý 38letý muž, který neměl nasazenou
roušku. Hlídka u něj provedla dechovou zkoušku, která
vykázala téměř tři promile alkoholu. Následně byl muž
převezen na „záchytku“ k vystřízlivění a nyní se bude
zpovídat z přestupkového jednání.

V nočních hodinách policisté vyjížděli k jinému opilci,
31letému muži, který byl velmi hlučný a po slovní rozepři napadal svého známého. Na displeji přístroje se při
dechové zkoušce objevila hodnota 2,2 promile a dotyčný
byl posléze také převezen na protialkoholní záchytnou
stanici. Za přestupek proti občanskému soužití mu nyní
hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc korun.
Nehody se zvěří
Škoda ve výši 41 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 27. dubna ráno v katastru obce Tochovice.
Řidič jedoucí v osobním vozidle ve směru od Třebska se
střetl s lesní zvěří. Pro krátkou vzdálenost již nestačil
zareagovat a srnu srazil. Ta na místě uhynula a následně byla předána mysliveckému sdružení. Obdobná nehoda se odehrála dne 30. dubna po poledni mezi obcemi
Březnice a Starosedlský Hrádek. V tomto případě škoda
činila 20 tisíc korun.
Vážné zranění motoristy
Těžké zranění utrpěl dne 1. května ráno 34letý řidič,
který jel ve směru od Březnice na Bělčice. Zřejmě za jízdy usnul a vjel do protisměru, kde narazil do kamenného nájezdu, vůz se pak přetočil na střechu a naboural
ještě do oplocení pozemku. Transport zraněného do
pražské nemocnice zajiš ovala letecká služba. Hmotná
škoda činila 150 tisíc korun.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí
Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s epidemií infekčního onemocnění jsme zrušili v první polovině roku všechny naše plánované akce,
pozastavila se činnost naší organizace. Musíme dodržovat základní nastavená pravidla, nařízení vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví, a tak plánované akce přesouváme do druhé poloviny roku. Nouzový stav sice od
pondělí 19. května 2020 po dvou měsících skončil, celá
řada omezení však platí dál.
Ozdravný pobyt, první termín, který se měl konat
od 8. června do 14. června 2020 v hotelu Sádek u Domažlic, byl pro malý zájem členů zrušen! Druhý, podzimní termín na 7 dní, od 12. září do 19. září 2020
za 5.000 Kč (doprava + pojištění jsou v ceně), zatím zůstává. Zájemci, hlaste se u paní Konvicové na telefonu
728 532 169.

Další naše plánované akce: návštěva divadla S+H,
Karlín, Příbram, Plzeň a exkurze v Mostě a v Komořanech se zatím odsouvají a budou, pokud nám to situace
v ČR dovolí, postupně uskutečňovány. Čekáme i na podmínky pro výlet na Dostupnou Šumavu. Chceme také
navštívit březnický zámek. Jedinou, zatím nezrušenou
akcí, je návštěva otáčivého divadla v Týnu nad Vltavou
dne 18. srpna 2020 s hrou Saturnin. Vláda postupně plánuje rozvolnit většinu opatření, a tak budeme čekat i na
povolení pro podzimní členskou schůzi v KD dne 13. října 2020. Doufáme ve š astný konec ukončení karantény
a těšíme se s Vámi brzy na shledanou. Sledujte proto
Březnické noviny, popřípadě tištěné plakátky
Jana Štefanová
a jiné informace.
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice

Životní výročí slaví:

Hlášení místního rozhlasu

91 let – Ludvík Kindlmann, Březnice
89 let – Marta Schořovská, Březnice
87 let – Marie Salkovičová, Březnice
87 let – Jaroslav Zajíček, Březnice

Inzerci do rozhlasu zasílejte
na e-mail knihovna@breznice.cz,
nejpozději v den hlášení,
tj. úterý a pátek (mimo svátky) do 11 hodin.
Maximální délka jednoho hlášení je 1 minuta.
Bližší informace na tel. 318 682 453.

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
8. 6. 1925 před 95 lety z činnosti městského zastupitelstva: ve schůzi dne 8. června projednány a schváleny účty
obecní za rok 1924, povolen odprodej míst pro stodoly F. Hanzlovi aj. Skopečkovi, obsazeno místo
ponocného, doporučeno udělení koncesse Okresní záložně hospodářské v Březnici, na uprázdněné
místo špitálu zvolena Barbora Štollová, schválen náklad na úpravu kostelní ulice, vysloven souhlas
se zřízením pobočky knihkupecké na zdejším nádraží a vyřízeny věci chudinské.
8. a 9. 6. 1990 před 30 lety se konaly svobodné volby.
12. 6. 1915 před 105 lety zemřel hrabě Eduard Pálffy z Erdödu, svobodný pán z Újezda, který zdědil Březnici
po svém strýci hraběti Hanuši Kolowratu Krakowském. Ten zemřel 26. 6. 1872 - před 148 lety.
20. 6. 1980 před 40 lety se konala v Příbrami závěrečná schůze etapového výboru, na které obdržel MěstNV
v Březnici za mimořádné úsilí při zabezpečování Závodu míru 1980 „Čestné uznání“ rady ONV a odměnu 1000 Kč.
21. 6. 1895 před 125 lety se rozvodnila říčka Vlčava
a na Březnici se přihnala zlá povodeň.
Domky kolem řeky byly zatopeny, lávky
strhány, ale starý kamenný most š astně
povodeň přečkal. Dokonce v pražském
„Ilustrovaném kurýru“ (č. 174 z 26. VI.
1895) prohlíželi potom strávníci „Ze Zelené“ hrůzostrašný obraz o této povodni.
25. 6. 1910 před 110 lety se konalo odměňování chovu koní a výsledek byl znamenitý. Svědčí
o vyspělosti chovu koní v okrese březnickém.
27. 6. 1850 před 170 lety se vyskytl v Březnici první případ úmrtí při epidemii cholery. Do 30. listopadu zemřelo 85 lidí.
29. 6. 1910 před 110 lety konala VII. župa obchodních grémií řádnou valnou hromadu a krajinskou schůzi
obchodnictva v Rožmitále na „Plzence“.

Před 100 lety
VII. slet všesokolský v Praze.
Ve dnech 27., 28., 29. června 1920 slavili jsme velké svátky národní. Slétly se šiky sokolské z celé
vlasti československé i z daleké ciziny, aby před veřejností ukázaly svoji obětavou, nezištnou práci
pro náš národ, svoji organisaci, ukázněnost a národní nadšení. Sjeli se také cizinci téměř z celého
světa, aby obdivovali naše národní vojsko, kterému marně hledali bychom soupeře. První slet sokolský v našem osvobozeném státu byl skvělý, při něm myšlenka sokolská slavila své vítězství. Bu
čacký Sokole náš i nadále ochráncem naší draze vybojované samostatnosti, harcuj dále naše národní
cítění v intencích Tyrše a Fügnera, abychom dospěli plně k heslu: „Čech, to Sokol!“
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, ze Zpravodaje - Věstníku Okresní
záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického, z knihy „Březnické vzpomínky“.
Alena Heverová
správce muzea a galerie Březnice

E

D
Odbor kultury města Březnice pořádá mimořádně přidaný koncert
v rámci cyklu Březnických hudebních večerů 2020

Lukáš KLÁNSKÝ - klavírní recitál
Bach - Beethoven - Voříšek

E

sobota 6. června 2020 v 19 hodin
Kulturní dům Březnice

D
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V opravené budově bývalé jezuitské koleje v Březnici již osmou sezónu můžete navštívit Galerii
Ludvíka Kuby, čtvrtým rokem je přístupná stálá expozice Loutkářství na Březnicku a v loňském
roce přibyla stálá expozice Církevní a duchovní život.
Zveme Vás všechny – občany města, návštěvníky i turisty - přij te si prohlédnout stálé expozice
i výstavu František Josef I. a sezónní výstavu obrazů Jiřího Berana „Poohlédnutí“.
Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce.
Těšíme se na setkání.

Galerie Ludvíka Kuby
Ve čtyřech útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy
z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky.
Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké
malířské tvorby a je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí, lidem, krajině i k životu.
Ve výtvarném salónu je možné shlédnout díla dalších umělců:
Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela Schustera
a Anny Sequensové.

Církevní a duchovní život v Březnici
Sbírkové předměty církevního i lidového charakteru, které
pocházejí z březnického prostředí, dokládají soužití kněžské
komunity s obyvateli městečka od baroka po 20. století a jistě
je ocení nejen věřící, ale v kontextu s architektonickým a grafickým pojetím i ostatní návštěvníci.

Loutkářství na Březnicku
Od působení Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, která je pochována na místním hřbitově, zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství.
Dochovaly se loutky, kulisy a dekorace spolků Sokol a Orel.
V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence
Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty
a rekvizity žijí vlastním životem.

František Josef I.
Právě tomuto velikánovi je věnována výstava ve čtyřech sálech severního křídla budovy. Přibližuje panovníkovu osobu
zachycenou na předmětech běžného užívání, dobových obrazech i upomínkových předmětech.

Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
muzeum
326 531 594
pokladna 326 531 595
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

květen, září
9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
červen, červenec, srpen
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
úterý - neděle
(poslední prohlídka
11.30, 15.30 nebo 16.30)
pondělí zavřeno
Alena Heverová, správce muzea a galerie
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Infocentrum
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

otevírací doba květen – září
po – pá 8.00 – 17.00 hodin
so – ne, svátky 9.00 – 17.00 hodin

Kavárna v Koleji
Zveme vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.

Připravujeme pro vás kávu produkovanou
pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
Možnost nákupu zrnkové kávy.

otevírací doba květen – září
po – pá 8.00 – 17.00 hodin
so – ne, svátky 9.00 – 17.00 hodin
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Městská knihovna Březnice
a Městské muzeum a Galerie L. Kuby
pořádá

Březnice

V Ý S TA V U

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
Tematická výstavka knih – Léto začíná

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
Oddělení pro dětské čtenáře bude v červnu otevřeno
vždy v pondělí a ve středu
7.00 – 11.00 a 11.30 – 15.30 hod.
Výstavka nových knížek
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová, knihovnice

110 let od vydání

„Věstníku městské
Spořitelny v Březnici“
do 30. června 2020
prostory městské knihovny

Město Březnice – odbor kultury p o ř á d á

TANEČNÍ KURZ
ZUŠ - Jan Klíma (6 let)

ZUŠ - Natálie (3 roky)
a Milan (5 let) Švejdovi

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Taneční škola
GREGORIADES Plzeň
Začínáme 12. září 2020
ve 14 hodin.
Lektoři:

Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades
Cena kurzu je 1 600 Kč
Zahrnuje 9 tanečních lekcí, závěrečný věneček,
společnou fotografii a lekci stolování.
Kurzovné vybíráme v hotovosti do 11. září 2020
v Infocentru, V Koleji čp. 1, Březnice.
P ř i h l á š k y a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Plněné Portobello

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 4 portobello žampiony, máslo, mleté krůtí
maso, cherry rajčata, čerstvá bazalka, šalotka, česnek,
himalájská sůl, pepř, parmazán, olivový olej
Postup: Houby očistíme, oddělíme nožičky a pomocí lžíce vydlabeme hnědé lupeny zespoda klobouku. Klobouky
pomažeme rozehřátým máslem, opepříme a osolíme. Nožičky od hub nakrájíme na kostičky. Maso osolíme
a opepříme. Šalotku nakrájíme najemno a pomalu restujeme na rozehřátém másle. Po chvíli přidáme mleté maso
a orestujeme, dále přidáme vydlabané lupeny z houby,
nakrájené nožičky a na plátky nakrájený česnek. Vše
promícháme a orestujeme. Vzniklou směsí naplníme
portobella, poté přidáme nakrájená cherry rajčátka, nasekanou bazalku a posypeme parmazánem. Vyskládáme
na plech vyložený pečícím papírem a pečeme v troubě na
180 °C 15-20 minut. Nakonec zakápneme olivovým olejem a okamžitě podáváme se salátem nebo jako přílohu.

Meyersová Randy Susan – Manželské nehody – jednoho
dne Ben způsobí autonehodu, při níž jeho žena upadne do kómatu… a doma čekají tři děti…
Soukupová Petra – Nejlepší pro všechny – Jak můžeme
vědět, co je pro ostatní nejlepší, když sami neumíme být š astní?
Harasimová Markéta – Poháry touhy – napínavý příběh
plný emocí, erotiky, tajemna a nečekaných zvratů
Bauer Jan – Evangelium Máří Magdalény – vzácný rukopis z doby prvních křes anů, církví utajované Evangelium svaté Máří Magdalény
Mornštajnová Alena – Hotýlek – některé věci jako by existovaly mimo čas, jako třeba hodinový hotýlek založený v dobách první republiky
Bryndza Robert – Noční lov – pokud tě někdo sleduje, jsi
mrtvý…
Šebek Tomáš – Africká zima – v Jižním Súdánu s Lékaři
bez hranic
Hiekkapeltová Kati – Kolibřík – detektivka zabývající se
palčivými problémy přistěhovalectví
Mathewsonová R. L. – Dohoda s láskou – když pan Božský hledá slečnu dokonalou…
Féret-Fleury Christine – Dívka, která četla v metru –
Juliette zbožňuje knihy a čte cestou do práce, ale se zaujetím
pozoruje i jiné čtenáře v pařížském metru a její dny plynou;
jednou ráno se rozhodne vydat do kanceláře jinou ulicí a její
život se navždy změní…
Hülsmannová Petra – Čokoládový průšvih – Isabell nesnáší jakékoli vybočení ze svých zajetých kolejí, ale jednoho dne
převezme její oblíbenou restauraci nový ambiciózní kuchař
Jens a vnese do jejích poklidného života pořádný chaos…
Keleová – Vasilková Táňa – Přítelkyně – Hana, Marta
a Táňa jsou přítelkyně, každá jiná a každá zvládá svůj život
po svém, ale s podporou kamarádek to jde mnohem snáz
Kleypas Lisa – Ďábel na jaře – většina debutantek sní
o tom, že najde manžela, ale ctižádostivá Pandora Ravenelová
má jiné plány…
Kepler Lars – Písečný muž – svým čtvrtým románem překonává manželská dvojice Alexandra a Alexander Ahndorilovi,
která vydává knihy pod pseudonymem Lars Kepler, veškerá
očekávání
Steel Danielle – Vzácné dary – román pro ženy úspěšné světoznámé autorky
Ageiwa Veronika – Deník japonské manželky – z edice
Skutečné příběhy; Veronika se zamiluje do japonského spolužáka a odletí s ním do Tokia, kde se učí být dokonalou japonskou manželkou
Francis Felix – Trojkoruna – vyšetřovatel BHA Jeff Hinkley vyšetřuje únik důvěrných informací ze zákulisí dostihového
sportu
Francesová Michelle – Přítelkyně – holka, kluk, jeho matka a lež, kterou by byla nejradši nikdy nevypustila…
Hrdlička Pavel – Úkol pro šaška – historický příběh s detektivní zápletkou
Steel Danielle – Marnotratný syn – setkání dvou bratrů po
letech vypadá, jakoby staré křivdy byly zapomenuty, ale pak jeden z nich objeví deník jejich zesnulé matky a do bratrského
usmíření začínají prosakovat pochybnosti
Woodová Barbara – Země odpoledního slunce – struhující vyprávění z doby, kdy se rodila moderní Amerika; Hollywoodské celebrity, indiánské tradice, boj za ženská práva, poslední kovbojové… to vše vytváří bohatý děj
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice

Květákové kari s hráškem
Ingredience: 250 g květáku, 150 g brokolice, 75 g mraženého hrášku, kousek čerstvého zázvoru, 1 / 2 cibule,
1 stoužek česneku, 1/2 lžíce červené kari pasty, 200 ml kokosového mléka, 25 g másla, sůl, čerstvý koriandr
Postup : Květák a brokolici rozebereme na růžičky, Cibuli, česnek a zázvor nasekáme nadrobno. Na másle
orestujeme cibuli, po chvíli přidáme česnek a necháme
ho provonět. Pak vmícháme brokolici, květák a zázvor,
podlijeme troškou vody a dusíme pod pokličkou. Když je
zelenina téměř měkká, odklopíme, přidáme kari pastu
a necháme rozpustit. Pak přilijeme kokosové mléko
a přisypeme hrášek. Velmi krátce povaříme a podáváme
posypané koriandrem.

Jahodovo-rebarborový sorbet
Ingredience: 325 g rebarbory, 160 ml vody, 150 g cukru,
280 g jahod, 1/2 lžičky šávy z citronu
Postup : Rebarboru oloupeme a nasekáme na špalíčky.
Dáme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme cukr a pomalu
přivedeme k varu. Vaříme asi pět minut, dokud nezměkne. Necháme vychladnout. Pak přidáme jahody, citronovou š ávu a směs rozmixujeme na hladké pyré. Dáme do
nádoby vhodné do mrazáku a zmrazíme.

Jahodovo-rebarborový zmrzlinový shake
Ingredience: 4 kopečky sorbetu (viz. předchozí recept),
350 ml plnotučného mléka, 2 lžičky vanilkového extraktu
Postup: Všechny ingredience společně rozmixujeme dohladka. Nalijeme do vysokých sklenic a ihned podáváme.

Belliny – jablečný koktejl
Ingredience : 185 ml 100% jablečného džusu, 1 svitek
skořice, 375 ml prosecca, plátky jablek na ozdobení
Postup : Jablečný džus nalijeme do rendlíku, přidáme
svitek skořice a zprudka přivedeme k varu. Pak teplotu
snížíme a vaříme 15 minut, aby směs lehce zhoustla. Necháme zcela zchladnout. Rozdělíme do dvou skleniček
a dolijeme proseccem.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
www.rcpampeliska.cz

|

|

tel. 326 531 177

e-mail: info@rcpampeliska.cz

Pampeliška opět rozkvetla a těší se na Vás!
Nucená pauza sice přerušila provoz herny a ochudila nás o několik společných akcí, na druhou stranu nám dopřála
čas na údržbu a generální úklid prostor rodinného centra. Společnými silami a za pomoci několika dobrovolníků se
podařilo vymalovat a připravit pro velké i malé návštěvníky čisté a příjemné prostředí.
Herna rodinného centra bude od června opět otevřena v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin, prozatím bez pravidelného programu.
Dobrou zprávou je, že se ve čtvrtek 4. června setkáme na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou! Samozřejmě budeme
opékat buřty a zpívat s Alešem Hadačem!
Další pozvánka je na kreativní dopoledne s prvky Montessori pedagogiky, které se bude konat ve středu 10. června.
S Mgr. Lenkou Zákouckou si vyrobíme jednoduché Monterosorri pomůcky na doma a pokusíme se naučit děti
zábavnou metodou zase něco nového.
Užitečné a vzdělávací setkání se pak uskuteční ve středu 17. června. MUDr. Kristýna Placáková, lékařka ARO
Příbram a maminka tří holčiček nás seznámí se základy první pomoci u dětí.
Mimořádné akce:
čtvrtek 4. června od 17.00 hodin – setkání s čarodějnicí Kanimůrou na Stráži (buřty s sebou)
sobota 6. června od 9.00 do 14.30/17.00 hodin – výtvarný kurz namaluj si svůj obraz
středa 10. června od 9.00 do 12.00 hodin – kreativní dopoledne s prvky Montessori pedagogiky s Mgr. Lenkou
Zákouckou
neděle 14. června od 9.00 do 18.00 hodin – kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
středa 17. června od 10.00 hodin – základy první pomoci u dětí s MUDr. Kristýnou Placákovou
Poděkování:
Děkuji tímto všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do vymalování a úklidu rodinného centra.
Květa Obrmanová, předseda RC

VÝTVARNÝ KURZ NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
Vhodné pro dospělé a děti od 6 let.
Pod mým odborným vedením (30 let výtvarné praxe),
si namalujete svůj obraz na plátno akrylovými barvami,
který si odnesete domů. Tento kurz malování je vhodný
pro úplné začátečníky i pokročilé, pro děti od šesti let
i dospělé. :-) Mám dobrou zkušenost se smíšeným malováním, kde mohou přijít dospělí i děti.
Malování je zábava a relaxace, zapomeňte na školní výtvarku a přij te si vyzkoušet své úžasné možnosti.
Z mých kurzů je vidět, že krásně a dobře malovat dove-

de opravdu každý, kdo má chu se do toho pustit. Povedu vás krok za krokem a budete sami sebou mile překvapeni.
Výtvarné pomůcky a plátno ve velikosti 25x30,
30x40 nebo 40x40, jsou k dispozici.
Kdy: 6. června 2020
Čas: Dospělí a děti od 12 let: od 9.00 do 17.00 hodin
Děti: od 6 do 11 let: od 9.00 do 14.30 hodin.
Kde: BŘEZNICE, 9. května 510, RC Pampeliška.
Příspěvek: dospělí: 800 Kč, děti 550 Kč

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.
Pod mým odborným vedením (30 let výtvarné praxe), si
nakreslíte portrét tužkou. Kreslení se lze naučit, každý
s průměrnou koordinací ruky a průměrným zrakem se
může naučit kreslit. Jen je zapotřebí, abyste svůj mozek
používali trochu jiným způsobem než obvykle. Tímto
procesem projdete na kurzu kreslení pravou mozkovou
hemisférou.
Tento nový, kreativní a celostní způsob vnímání světa
lze pak přenášet do ostatních profesí a svého života. Používat pravou mozkovou hemisféru je obohacující, velmi
zábavné a současně hluboké, samozřejmě se odrazí i ve
vašem životě v rozvoji kreativity.

Veškeré pomůcky jsou k dispozici.
Kdy: 14. června 2020
Čas: od 9.00 do 18.00 hodin.
Kde: BŘEZNICE, 9. května 510, RC Pampeliška.
Příspěvek: 800 Kč
Neváhejte s přihlášením, máme omezený počet.
Těší se na vás: Kamila Poláková
e-mail: info@brdskeslunce.cz
Podívejte se na fotografie z kurzů a více informací:
www.brdskeslunce.cz

Rodinné centrum Pampeliška Březnice z.s. děkuje společnosti FV Interiéry s.r.o.
za poskytnutí finančního daru na provoz rodinného centra.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Krize – doba plná příležitostí
Milí čtenáři,
o situaci tolik typické pro uplynulé týdny bylo napsáno mnoho.
Média se plnila zprávami o vývoji situace, každodenních změnách, hlásala řadu zaručených pravd a umně využívala nelehké
situace k tvorbě senzací a k získání pozornosti členů prakticky
všech věkových, genderových a sociálních skupin. Ukázalo se,
jak nesnadné je čelit záplavě tak protichůdných informací
a rozporuplných výroků. Zejména, pokud za nimi často stály
“nezpochybnitelné” autority. Není divu, mediální výchova, které se dnes vyučuje na školách, je záležitostí na jednu stranu ne
úplně novou, na straně druhé záležitostí spíše formální a prakticky nevyučovanou. Většina zástupců starších generací navíc
není zvyklá tomu, že hoaxy (poplašné zprávy) a tzv. faky (falešné zprávy) nejsou v současnosti k hanbě autorů, ale staly se
běžnou součástí žurnalistiky, ba dokonce vyhledávanou činností, a to i mimo bulvární proudy. Srovnávat a hodnotit informace v globálním světě nadupaném masovými komunikačními
kanály tryskajícími záplavami dat nepomáhá, a snad ani nelze.
Příliš užitku nepřináší ani rady odborníků - posuzovat hodnotu sdělení podle cílů jeho autora. V době kapitalistické soutěže
a v neustálé honbě za úspěchem a ziskem, v mašinérii politických stran a jejich tlaků a v časech lobbingu nadnárodních společností to totiž vyžaduje nejen spoustu času, ale také energie
a úsilí, které se jaksi s režimem všedního života a možnostmi
většiny obyvatel neslučuje.
Přesto lze po více než dvou měsících v projevech plíživých
okolností najít shodu a mezi poněkud mlhavými znaky spatřit
charakteristiky tolik typické pro označení krize. Krizí je v zásadě každá situace, ve které se setkáváme s problémy a obtížemi, při jejichž řešení nelze využít dosud známé a osvědčené
postupy, běžné nástroje a tradiční metody zde selhávají. Jde
o zátěžové situace, které jsou časově ohraničené, termínované
a vyžadují rychlé jednání. Vzniklý tlak s sebou přináší pocity
nejistoty a ohrožení, napětí a nezřídka ústí v pocity únavy
a beznaděje. Věci, které bývaly dříve normální a často i zásadními, najednou ustupují do pozadí a denním chlebem nastalé
reality se stávají věci neznámé a nové. Právě negativní emoce
a prožívání dodávají krizím hořkou pachu a nádech negativa.
Krize jsou však v životě také užitečné a mají svou evoluční
funkci - představují totiž příležitosti - příležitosti pro ponaučení, změnu, posun. A také nás učí vážit si toho, co se v zaběhlé
rutině a zejména v dobách blahobytu stává samozřejmé. Následujícími řádky bych rád vedl ke krátkému zamyšlení a poukázal na to, v čem má situace pozitivní náboj a potenciál vytvářet
příležitosti ke zlepšení, pozitivnímu vývoji.
Ačkoliv bych rád zacílil především na oblast školství a vzdělávání, neodpustím si drobné postřehy týkající se života nás
všech. Jedním z nich je celkové zpomalení, zvolnění tempa
a určité zklidnění v životě. Pokud pomineme situace těch, kteří vážně bojovali o zdraví či se potýkali se skutečnými existenčními problémy, pak se většina z nás shoduje, že pod tíhou nařízení a rizik ustalo do té doby neustálé spěchání. Dny, které
v minulých letech připomínaly koňské dostihy, začaly s týdny
přibývajícími od počátku nařízení vláčně plynout. Vznikl prostor pro chvíle věnované sobě, svým blízkým a pro záležitosti,
které hektičnost doby předkoronavirové upozadila. Začali jsme
méně hledět do nejisté a vzdálené budoucnosti a začali se zabývat tím, co je nyní, sebou a snad tak i více věcmi, které niterně souvisí s naší existencí a podstatou bytí. Rozhlížím se dnes
kolem sebe a vnímám, že mnohým už nesmírně chybí kontakt,
rozmanitější činnost, svoboda pohybu, ale mám pocit, že dřívější shon, tlak a časovou tíseň už nikdo nepostrádá. Vzniká tak

snad i trochu kacířská otázka - kam a za čím jsme se dosud tak
hnali? Zejména, pokud nevíme, co nás v budoucnosti čeká?
S tím se však neodbytně hlásí otázky další. Skutečně potřebujeme absolutně všechno zboží z prodejních akcí, opravdu jsou
tak důležité úplně všechny výdobytky moderní doby a komerčního světa? Ačkoliv díky obnově logistiky nezůstaly regály obchodů dlouho prázdné a flexibilní obchodníci se dokázali rychle chopit příležitosti v podobě internetových obchodů, přeci jen
nám řada věcí byla nezřídka odepřena. A co se vlastně stalo?
Nevedla tato situace občas třeba také k aktivnímu hledání alternativ? Nedonutila nás situace zříci se zlodějů času a vrátit
se ke svým zálibám, koníčkům, odpočinku nebo třeba k času
strávenému s druhými, na které nebyl dříve pro neustálý shon
čas? Je pravda, že doba přinesla snad až příliš velkou izolaci
a řada z nás se musela naučit trávit tolik času se členy rodiny
mezi stěnami bez možnosti svobodného úniku. Ale nepřinesla
také chvilky úlevy a oddychu od přemíry kontaktů, vyzvánění
telefonů, všude přítomných podnětů, tlačenic a předimenzovaného provozu na silnicích? Při svých krátkých cestách jsem potkával mladé i starší lidi na dříve zapomenutých místech. Řada
žáků mi líčila, s jakou chutí opouštěla své pokoje, ze kterých je
dříve rodiče marně vyháněli, a jak vzácná a krásná jim přišla
by krátká cesta na poštu či do obchodu. Mám pocit, že situace
nám tak často užitečně připomněla, že nic není samozřejmé, že
majetek a jmění jsou pomíjivé a štěstí člověku nezaručí, a konečně, že v našem životě není zbytečných okamžiků.
Neobyčejně specifické období však zažilo také školství. Distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku) přišlo nečekaně, překvapivě a ve chvíli obrovských rozdílů v úrovni a kvalitě vybavení škol a rodin, ale především pak v dramaticky rozdílné
úrovni technologie účelně využívat. Cílem dalších řádků proto
není popisovat, jak jsme přistoupili k situaci v ZŠ Březnice.
Ostatně výsledky ukáže až čas a na celorepublikové úrovni až
pregnantnější studie a šetření. Raději bych se opět zaměřil na
některé nově nastalé otázky s podněty k zamyšlení.
• Dosavadní rozdíly se s krizí ještě více prohloubily. Mnohé
rodiny měly problém zajistit pro své děti odpovídající technické vybavení. Je zřejmé, že jedno zařízení pro rodiče a několik
dětí nestačí. Internetové připojení stále nemají všichni a u mnohých je natolik nekvalitní, že nároky moderní dálkové výuky
nesplňuje. Dosud opomíjené sociální rozdíly stát řešil především v oblasti stravování (obědy do škol), volnočasových aktivit.
Pokud ovšem chceme, aby byly naše děti počítačově
gramotné, neměl by být zajištěn přístup k internetu
a odpovídající zařízení všem?
• Při pohledu na školství v ČR si nelze nevšimnout roztrpčení
veřejnosti nad IT dovednostmi učitelů. Osobně však neznám
profesi, kde zaměstnavatelé chtějí po zaměstnancích práci
na přístrojích, aniž by mu ono zařízení zajistili na požadované
moderní úrovni a poskytli mu pravidelné a efektivní proškolování.
Pomohou nám tedy získané zkušenosti zvážit, zdali
mají mít všichni žáci a učitelé své zařízení a kvalitní
datový přenos?
• Digitální kompetence učitelů však nemusí být jediným problémem. Distanční výuka ukázala, že je nezbytné změnit některé zaběhlé způsoby vzdělávání. Přenést tradiční frontální
výuku do online prostředí je nejen náročné a neefektivní, ale ve
většině případů to ani nelze (příprava je časově náročnější,
musí být pečlivější, nabízené zdroje a aktivity musí být vyzkoušené, chybí okamžitá zpětná vazba, řada aplikací nefungu(pokračování na straně 12)
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Krize – doba plná příležitostí (dokončení ze strany 5)
je univerzálně na všech zařízeních a se všemi operačními systémy apod.). Osobně si vážím obrovské ochoty a nasazení učitelů
a rodin učit se novému a zkoušet. Společnosti nabízely nepřeberné množství platforem, výukových programů, kurzů a aktivit. Rozkolísanost mezi jejich využíváním a rozdíly v jejich původním určení často vedly k nepřehlednosti výuky, zmatkům
s nutností ze strany žáka prohlížet řadu komunikačních kanálů tak, aby mu něco neuniklo.
Povede zkušenost ke snahám najít jednotnější a sofistikovaný systém pro vzdělávání na dálku (splňující nároky na zabezpečení, cenově dostupný aj.) dostupný
všem a šitý na nároky a podmínky vzdělávání?
• Učitelé, žáci i rodiče s distanční výukou konečně pochopili
význam slova individualizace. Jak již bylo zmíněno, situace
v každé rodině, a tak i žáka, byla jiná. Jiný je a byl však každý
žák vždy. Distanční výuka však této skutečnosti dála nový rozměr a vytvořila prostor, ba nediskutovatelnou potřebu to akceptovat. Tím zdůraznila potřebu sociální citlivosti, empatie,
kritického posuzování stavu ze strany učitele, rodiče i žáka.
Za daných podmínek nebylo vždy možné pouze předkládat hotové učivo a termínovat úkoly. Bylo nutno hledat vhodné komunikační cesty, sjednocovat společný cíl, vybírat to, co je
opravdu důležité a má smysl. Vést žáka k pochopení významu
a smyslu učiva pro jeho život. Ještě více než kdy předtím, bylo
třeba využívat vnitřní motivace oproti dosud uplatňovanému
vnějšímu tlaku, kriticky posuzovat dispozice žáka, poznat jeho
rodinné zázemí apod.
Přinese nám zkušenost chu a sílu zabývat se obsahem
dnešního vzdělávání? Opravdu jsou všechna fakta tak
důležitá? Nestává se základní vzdělávání spíše vzděláváním odborným? Je opravdu třeba neustále nutit
zlepšovat se v tom, co jim nejde a pro co nemají předpoklady? Nebylo by na místě rozvíjet přiměřeně vše,
ale zaměřit se nejvíce na to, v čem žák vyniká, co mu
jde a co jej tak i baví?
• Stále vnímám tlak známkovat. Rozumím tomu, že známky
se dají statisticky zpracovávat, průměrovat, porovnávat. O jejich motivační funkci však již pochybuji a jistý si jsem tím, že
mnoho neřeknou. Prostá klasifikace vede k jevu označovanému
jako učení se pro známku. Mít dobrý prospěch se stalo zaklínadlem. Co však skutečně žák umí a jak je schopen obstát v praktických situacích, nám však uniká. Kolega pana Hejného, Tomáš
Chrobák krásně napsal, že se zlobíme na maminky, že dělají
práci za děti a maminky se zlobí na učitele, že toho mají moc.
Kam nám ale zmizelo dítě - žák?
Naučí nás krize vzdělávat žáky a ne rodiče, zadávat
práci dětem, nechat je udělat a odevzdat s chybami,
které pak žák s učitelem objeví a domluví se na jejich
opravě a prevenci? Přinese potřebu získat popis stavu
a vývoje dítěte oproti číselnému označení, které se liší
nejen škola od školy, ale učitel od učitele? Povede nás
zkušenost k tomu, aby se cílem stala způsobilost (znalosti, dovednosti a zkušenosti) žáka a nikoliv známka?
• V řadě škol se při odevzdání práce hodnotí na základě počtu
chyb. Z chyby jsme tak stvořili strašáka, zavrženíhodný jev.
Situace koronaviru a distanční výuky byla a je natolik nová, neozkoušená, že nezbylo, než být velmi tolerantní. Snad nikdy
nebyla lepší příležitost pro to dělat chyby. A to je výtečné, nebo při experimentování, objevování, řešení úkolů člověk neuspěje vždy napoprvé. Chyby jsou přirozené. Chybou se člověk
učí.
Nestálo by za to přestat chyby hodnotit, ale s chybou
se učit pracovat? Dát příležitost a prostor pro dělání
chyb a odbourat tak všude přítomný strach z učení

a neúspěchu? Co zkusit hodnotit jen zlepšení, pokrok
a dosaženou úroveň?
• Kdysi a kdesi se vzala nedůvěra mezi školou a rodinou a stejně jako jiné zkušenostní obsahy a postoje se socializací přenášela z generace a generaci, pěstovala a posilovala. V době distanční výuky však učitele museli začít opravdu komunikovat.
Nejen s žákem, ale také rodičem, ba často mezi sebou. Dát
všanc své soukromí, své postavení, odbornost - odhalit své metody, výuku a vystupování rodinným příslušníkům a veřejnosti
při online výuce, přes kameru, či dokonce nahrávkami na Youtube. To není vůbec snadné. Vyžaduje to odvahu a představuje
dosud nebývalé opuštění pocitu bezpečí, jistoty a naopak otevření se veřejnosti. Ale situace není jiná ani pro žáky a rodiče,
kteří si naopak své kantory a spolužáky přes kamery a mikrofony pustili k sobě domů a tím hluboko do svého soukromí.
A světe div se, nutnost řešit krizový stav přinesla více pozitiv
než negativ. Dozvěděli jsme se o sobě vzájemně mnohem více.
Není nyní čas přestat se vzájemně podezírat, přehazovat odpovědnost na protistranu a naopak začít spolu
více mluvit a snad si i více věřit? Nezískáváme tak jedinečnou příležitost pro sdílení nápadů, řešení a vzájemné učení? Nástroje již máme. Musí to být vždy učitel, který učí druhé nebo se učitel může učit od žáka
(třeba s ovládáním technologií) či od nadšeného rodiče odborníka? A co když se žáci začnou učit navzájem
a kolegové začnou pravidelně sdílet a vzájemně se
podporovat a rozvíjet?
• Mnohým žákům frontální výuka v lavicích a běžně využívané
metody výkladu, rozhovoru aj. nevyhovují. Některým chybí
motivace, jiným pocit jistoty a bezpečí, dalším nevyhovuje rozvrhové členění výuky či potřebné nástroje a podpora. Někteří
žáci staví svůj úspěch na chladném kalkulu, na vlichocení se
učiteli či na výkonu. Stranou jdou nezřídka žáci nadaní či naopak “mimo normu”. Distanční výuka však přinesla příležitost
i pro tyto skupiny. Tišší, plašší a pasivní žáci se nyní v domácím prostředí, s vlastním rozvržením času, podporou a možností vyhledávat, pracovat, tvořit probudili. Tolik úžasných prací,
videí, děl a nápadů za poslední roky nepamatuji. Právě tito žáci
nyní zažívají úspěch a probouzí v sobě chu pracovat a také svůj
um. Distanční vzdělávání jim jednoduše vyhovuje.
Pomůže nám zkušenost upravit formy výuky tak, aby
žáci nadále dělali rádi, vzdělávání stavělo na poctivé
práci diferencované podle potřeb žáků a vytvářelo příležitost pro seberealizaci každého jedince?
Krizové období přineslo do školství prostor pro vzájemnou
solidaritu, pochopení a sounáležitost. Mnohé tradiční přežitky
a výmluvy byly během několika dní odbourány. Ukazuje se, že
vzdělávání mimo lavice je možné a nezřídka užitečné, že honby za známkami a nachytávání žáků na chybách nikomu nechybí. A že hlavní roli hraje komunikace a vnitřní motivace žáka
i učitele. Kromě znalostí se za nutnost výbavy člověka projevuje dovednost organizovat svou práci, používat kriticky zdroje
informací a umět spolupracovat. Žáci získali zkušenost, že škola není jen povinnost a otrava, ale že je to příležitost být se
svými spolužáky, zábava.
Nechtěl bych, aby předchozí řádky dosavadní dění zlehčovaly. Situace byla a zůstává v mnoha ohledech vážná a její dopady
ještě v mnoha sférách lidského života pocítíme. Navíc řada rodin byla vržena do složité situace. Daň mnohých byla pak nejvyšší. Přesto mám pocit, že v každém dění, včetně krizového,
lze najít i určitá pozitiva. Těmi nejcennějšími jsou neocenitelná zkušenost, příležitost pro rozvoj a šance na změnu. Je na
každém z nás, jak nabídnutých příležitostí využijeme.
Miroslav Bělka
ředitel ZŠ Březnice
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Poděkování
Děkujeme paní Lucii Holeček Hoblové z firmy Lupifimo.cz za darování ochranných štítů pro učitele
a kuchařky naší školy. Poděkování patří všem, kteří se na projektu „Tiskneme a společně pomáháme“ podíleli.
Marie Fiřtíková, VOŠ a SOŠ Březnice

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 2. kolo přijímacího řízení do 21. 8. 2020, přijímací pohovor 26. 8. 2020

PLÁCEK NA STARÉM KLUZIŠTI
Většinu velkých akcí, které jsme měli v letošním roce
v plánu (Blešák, Bigbítová noc, Březnické gulášování)
jsme kvůli epidemiologickým opatřením a omezením
v jejich pořádání, bohužel zrušili.
Všechno špatné, je ale k něčemu dobré, a tak bude letošní rok pro nás ve znamení údržby a zlepšování prostředí areálu. Zkrátka uděláme věci, které jsme už dlouho odkládali a na které nebyl čas. A příští rok se budete
na našem plácku cítit zase o něco komfortněji!
Nicméně, pokud to bude možné, plánujeme, že v létě
uskutečníme několik menších akcí (promítání filmů –
Lokální filmovar, možná nějaké menší koncerty či divadla). Areál starého kluziště se stane také zázemím pro
příměstské tábory.

Naší snahou bude, aby se o letošních prázdninách staré kluziště stalo přirozenou součástí rekreační a odpočinkové zóny a bylo v rámci možností co nejvíce přístupné veřejnosti. Takže když půjdete s dětmi nebo sami na
procházku kolem řeky a uvidíte otevřenou bránu do areálu, neváhejte vstoupit! To jsme zrovna přítomni a můžete s námi na kluzišti pobýt. Děti si mohou zaskákat
na trampolíně a vám můžeme nabídnout pivko či nějaké
malé občerstvení.
Staré kluziště žije (i když trochu omezeně) i v době
pandemie a těší se na setkání s Vámi.
Pro aktuální informace sledujte náš facebook – Rockfest Březnice.
Kulturní Gang Březnice, z.s.

Činnost spolku Kulturní Gang Březnice finančně podporuje město Březnice.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
Rodinné centrum Pampeliška realizuje projekty financované z ESF, jejichž cílem je zorganizovat několik turnusů příměstských táborů. Nabízený program v jednotlivých
turnusech zajistí dětem smysluplné trávení volného času
v době školních prázdnin a rodičům umožní vykonávat své
pracovní povinnosti bez starostí o ně. Projekt je zaměřen
na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.
Jedná se o projekty:
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007270
Název projektu: Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0011756
Název projektu: Dětské léto v Březnici
Přehled letošních turnusů, které plánujeme uskutečnit, pokud to aktuální vývoj týkající se epidemiologických opatření dovolí.
20. 7. – 24. 7. 2020 – Škola šermu – dobrodružný tábor
s historickou tematikou (ve spolupráci se spolkem Rosenthal)
– tento turnus zatím v jednání, pro aktuální informace
sledujte webové stránky www.rosenthalci.cz!

27. 7. – 31. 7. 2020 – Letní divadelní dílna – VOLNÁ
MÍSTA – děti zažijí pravou divadelní atmosféru, secvičí
hru, vyrobí kostýmy a kulisy a na závěr své divadlo předvedou veřejnosti (odborné vedení - divadlo Kapsa Andělská Hora) - koordinátor, bližší informace: Šárka Klečková, 603 164 653, Divadlo Kapsa Andělská Hora
3. 8. – 7. 8. 2020 – Rockové doupátko I. – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
10. 8. – 14. 8. 2020 – Rockové doupátko II. – OBSAZENO (ve spolupráci s partnerem projektu Kulturní
Gang Březnice)
– děti si budou hrát na rockové kapely a život rockových
hvězd. Vytvoří animovaný klip pro regionální bigbítové
kapely The Metuzalém a Knírek. Na závěr ho promítnou veřejnosti. K tomu kapely zahrají živě a společně
s rodiči si děti užijí atmosféru „pořádnýho rockovýho“
koncertu. Taky si celý týden užijí pobytu venku, kreativního tvoření i trochu sportu.
B l i ž š í i n f o r m a c e : Dáša Nesvedová, 606 115 251,
Kulturní gang Březnice
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MUDr. Jiří Beran oslavil významné životní jubileum
Jiří Beran se narodil roku 1950, vyrůstal v Březnici.
Jeho matka prožila v městečku celý svůj život, byla zde
praktickou a zubní lékařkou. Otec pocházel ze Sedlice u
Rožmitálu a učil na zdejší Střední zemědělské technické
škole (SZTŠ) hlavně biologii. Manželka Hana se věnuje
opernímu zpěvu. Má dvě děti, dcera žije v Anglii, od syna
má dvě vnoučata.
V květnu jste oslavil sedmdesáté narozeniny. Jaké máte
vzpomínky na dětství prožité v Březnici?
V Březnici jsem chodil do základní školy. Vzpomínám
mimo jiné, že červené pionýrské šátky musely být vyžehlené a po dobu vyučování na krku každého dítěte.
Vystudoval jste lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
(UK) v Praze. Měl jste na medicíně jasno, že směřujete
k psychiatrii?
Maturoval jsem na gymnáziu v Příbrami v roce 1968.
Vystudoval jsem tehdejší fakultu dětského lékařství UK
(nyní je to 2. lékařská fakulta UK). Skoro od počátku
studia jsem byl rozhodnut pro obor psychiatrie. Záhady
duševních procesů mne přitahovaly nejvíce. Pak jsem
měl štěstí, že jsem mohl pracovat na velice dobrých pracovištích.
Řadu let jste působil ve funkci přednosty Psychiatrické
kliniky Fakultní nemocnice v Plzni...
Přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice v Plzni jsem byl 21 let. V 66 letech
jsem předal tuto funkci mladšímu kolegovi. Na klinice
pracuji i nadále. Kombinace klinické práce a výuky studentů se mi velice líbila. Dlouholeté působení na staroslavné univerzitě, jíž jsem absolventem, mi bylo velkou
ctí. Léčení duševních nemocí není snadné. Většině našich pacientů přesto dokážeme pomoci. Psychiatr musí
pracovat s velkou pokorou a trpělivostí. Provází často
dlouhá léta své pacienty. Svěřují mu své životy a svá trápení, je to velice důvěrné a také zavazující.
Jak vnímáte postavení lékaře v dnešní společnosti?

Práce lékaře a celého zdravotnictví je společností
bedlivě sledována. Veřejnost je náročná a kritická.
Lékař musí usilovat o důvěru pacienta. Myslím, že
když jde o nějaký závažný
stav, tak se důvěryplný
vztah mezi lékařem a pacientem nakonec přeci jen
vytvoří.
Vedle úspěšného profesního života jste také společensky činný. Osud našeho
města Vám není lhostejný.
Jste zastupitel, angažujete se v různých spolcích a organizacích, jako například ve spolku Bozeň – Přátelé města Březnice, kde jste dlouholetým předsedou. Co Vám
tato činnost přináší?
Ve veřejném životě Březnice se kdysi velice angažoval
můj dědeček František Konečný, dlouholetý ředitel zdejší Městské spořitelny. Svým způsobem na něj navazuji.
Je mi ctí být nyní již po řadu let předsedou jednoho
z nejstarších spolků ve městě. Usilujeme mimo jiné o to,
aby naši spoluobčané měli Březnici ve svém srdci.
Od poloviny května si mohou návštěvníci v bývalé jezuitské koleji prohlédnout Vaši výstavu...
Výtvarná tvorba patří mezi mé celoživotní záliby a velice
mne obohacuje. V Březnici jsem vystavoval svoji aktuální
tvorbu v zámecké baště vícekrát. Ještě jsem tu však nepředstavil ucelenější výběr svých obrazů ze 70. a 80. let.
Při příležitosti svého životního jubilea to napravuji.
Děkuji za rozhovor.
Do dalších let popřejme touto cestou panu Jiřímu Beranovi hlavně pevné zdraví, hodně životního optimismu,
tvůrčích nápadů a duševní svěžesti.
Připravila Petra Bartoníčková

SENIOŘI A VZTAHY V DOBĚ KORONAVIRU
Mezilidské vztahy jsou křehké. Dobré mezilidské vztahy jsou štěstím. Stačí však málo a pokazí se. Cesta k nápravě je pak dlouhá a někdy přes veškerou snahu není
výsledek dobrý. O dobré mezilidské vztahy musíme pečovat, udržovat je, chránit a utužovat. Platí to po celý život, stáří nevyjímaje. Když přijde nějaký problém v
osobním životě nebo nepříznivý zásah do života společnosti, jaký například právě nyní prožíváme, pak jsou
dobré vztahy mezi lidmi najednou nedocenitelné.
Mladému člověku to tak připadat nemusí. Vrstevníků
má kolem sebe dost, možná si většiny vztahů k nim ani
dost neváží. Senior si někdy uvědomí, že je vlastně sám.
Jeho blízcí jsou mu vzdálení. Lidé se mohou odcizit jeden druhému. Krom toho umírají.
Některé vztahy jsou rizikové. Vztahy mladší a starší
generace v rodině bývají napjaté. Známé jsou vtipy na
tchýně. Starším se nelíbí, když mladší dělají něco jinak,
než by oni pokládali za správné. Platí to i naopak. Pokud obě generace žijí pod jednou střechou, může to být
hotové peklo. Tchýně třeba není spokojena se zetěm
nebo snachou. Tchánové jsou mrzutí, dobrého slova pro
zetě nemají. Málokde to chodí jako na Starém Bělidle,
ač by to každý tak chtěl. Bohužel Babička Boženy Němcové je pouhá fikce. V životě se něco takového málokdy
přihodí. Dnes jsou vztahy mezi generacemi mnohem ote-

vřenější, kdysi děti rodičům dokonce vykaly! Také jiné
zvyklosti z dřívějších časů by nám připadaly jako nepředstavitelné.
Senior v rodině by rád byl užitečný. Chtěl by mladým
nějak pomáhat. Někdy trpí, když mu není opláceno bůhvíjakým vděkem. Poděkovat se sluší, ale očekávat od
mladých za drobnou výpomoc víc, už není třeba. Někdy
to není jen drobná výpomoc, ale je až zneužíván, pořád
hlídá vnoučata, vodí je do kroužků, a neví, co dřív. Nic
z toho neudělá správně. Ozvat se je třeba.
Kromě vztahů v rodině má senior vztahy se svými vrstevníky, by někteří již nežijí, a tak jsou tu jen vzpomínky na ně. Nové vztahy vytváří senior obtížně. Spíše má
přátelské vztahy z mládí a dřívějších let. Není nutné,
a někdy to není možné, setkávat se osobně, je dobré psaní dopisů, ale to vychází z módy, snazší je telefonování
a elektronická komunikace. Ta nabývá významu zejména v době koronavirové, kdy jsou senioři ohroženější
a měli by se držet stranou. Možnost poklábosení chybí
a telefonování pohlazení nenahradí. Nesmí se to však
přehánět a bát se potkat známou osobu na ulici není
třeba. Rouška není obranou proti všemu zlému. Je třeba
ji prát a žehlit, aby se nestala semeništěm mikrobů a její
používání bylo naopak zdraví škodlivé.
MUDr. Jiří Beran
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Květen zůstal v duchu bezpečných aktivit. Upravili
jsme výlohu klubu – andělskou výstavu nahradily válečné vzpomínky k připomenutí 75 let konce druhé světové
války.
V rámci činnosti klubu a spolupráce se ZŠ Březnice pokračujeme v projektu nazvaném „Když jsem byla malá
holka/malý kluk, až budu stará žena/starý muž“. Každý
měsíc je na stránkách Březnických novin jeden příběh
pamětníka, jeden příběh mládežníka. Pokud by se kdokoliv z Vás chtěl přidat svým povídáním, kontaktujte mě.
Po tel. domluvě funguje roznáška a výměna zapůjčených
knih z naší klubové knihovny. Nově nabízíme velké
množství audioknih – děkujeme panu Jaroslavu Větrovcovi za jejich darování.
Abychom zůstali alespoň minimálně aktivní, začali jsme chystat pracovní listy pro trénink paměti –
každý pátek si můžete vyzvednout nové ve schránce klubu – naproti vstupu do prodejny potravin
Pramen.cz.
Od června pro Vás budou připraveny kreativní
balíčky pro samotvorbu domu (zdarma). Vyzvednout si je budete moci po předchozí tel. domluvě v
klubu nebo Vám je zaneseme.
Nevíme, zda v červnu bude povoleno se již setkávat v interiéru klubu. Nyní se scházíme jen v menších skupinkách k procházkám po okolí, plánujeme výlet, sledujte
aktuální informace ve výloze klubu.
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.
Stále je možné využít telefonického hovoru pro
seniory, kteří si NEMAJÍ S KÝM POPOVÍDAT,
MAJÍ STRACH, NEROZUMÍ SOUČASNÝM OPAT-

„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

ŘENÍM, 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 za podporu a pomoc všem, kteří jsou s námi
v kontaktu. 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.

Až budu stará žena…
Až budu stará žena bude určitě všude kolem nová moderní technika, které nebudu už rozumět. Lidé si uvědomí, že potřebujeme přírodu a vodu a začnou si jí víc vážit a chránit ji. Vymyslí se nové protilátky a léky na
hodně nemocí. Každý člověk bude mít co jíst a kde bydlet. Nebudou žádné rozpory a války… Tak bych si to
přála já.
Julie, 10 let

Když jsem byla malá holka…
Vzpomínka na mé dětství.
Bydlela jsem na vesnici, tam se žilo jako všude jinde
po válce. Doma nás bylo více, museli jsme trochu pomáhat. Antonín Zápotocký měl u nás na vesnici vilu,
vinici a oboru. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkala,
ale viděla jsem ho přijíždět. Dal u nás postavit kulturní
dům, kde byla škola – třídy od první do čtvrté, knihovna, kino, tělocvična. Pamatuji si, že když se škola otevírala, všichni jsme od něj dostali panenku plaváčka.
U nás na vsi, za mého dětství, se udržovaly různé zvyky. O Velikonocích jsme chodili dvakrát denně řehtat,
v květnu jsme stavěli májku – to se scházela celá vesnice a byla legrace.
V dnešní době to je neuvěřitelné, ale viděla jsem u nás
první televizi. Hodně lidí se k nám domů na ni chodilo
dívat, hlavně chlapi na fotbal, později tatínek dokonce
koupil televizi barevnou. Nevím, jak se mu podařilo ji
sehnat, nikdy jsem se na to nezeptala. Televize měla na
obrazovce nalepenou barevnou slídu. Dnes je to normální, dříve jsme to považovali téměř za zázrak.
Jako děti jsme dělaly různé skotačiny, přesto mám ale
pocit, že jsme celkově žili všichni mnohem poklidněji.
Růžena, 75 let
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KAKTUSY UŽ ZASE KVETOU
Jaro je tady, kaktusy se probudily ze zimního odpočinku, dostalo se jim tepla a vody, a tím začalo jejich růstové
období. Druhá polovina května a celý červen je čas,
kdy nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy všech
možných barev a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou
náročné na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní
a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze od
Patagonie v Jižní Americe až k padesáté rovnoběžce
v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný.
V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů v Mexiku
a nejjižnějších státech USA. V Jižní Americe je centrum
s největším množstvím rodů a druhů Severozápadní Argentina a Bolívie, ale kaktusy rostou téměř ve všech státech. Aby se u nás ve sbírkách kaktusům dobře dařilo,
musíme jim připravit takové podmínky, které se co nejvíce přibližují podmínkám, ve kterých rostou na svých přírodních stanovištích. V prvé řadě je to dostatek světla
a tepla v letním neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro zdárný růst je voda. Tou v době plného
růstu nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem, ale také by
neměly mít stále mokrou zem. Zálivka by měla být nárazová a vydatná. Další závlahu provádíme až po úplném
proschnutí zeminy. Nejlépe je zalévat ráno nebo večer.
Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem. Zeminu
používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku. V zimním období (listopad-únor) by

kaktusy neměly růst, protože by se nedostatkem světla
deformovaly. Suché a chladné zimování (6–10 °C) je
jednou z nejdůležitějších podmínek pro květenství
v příštím roce. Dospělý, zdravý a dobře pěstovaný kaktus kvete každým rokem několikrát, a každý rod kaktusů
kvete v jiném období. Vím, že v dnešní uspěchané době
není moc času na koníčky, ale někdy je třeba se oprostit
od všedních starostí a potěšit se něčím hezkým. Nevěřili
byste, kolik lidí se u nás tímto koníčkem zabývá a těší se
ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho lidí pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více na balkonech a ti, kteří
mají možnost si udělat na zahrádce malý skleník či pařeniště, mají radost a úspěchy určitě největší. Já pěstuji
kaktusy již téměř 40 let, mám velmi velkou sbírku kaktusů a sukulentů, na kterou se jezdí dívat kaktusáři
z celých Čech i ze zahraničí. Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce neví. Proto bych chtěl pozvat
všechny, co mají rádi květiny a třeba je nemohou sami
pěstovat, aby se zdarma přišli podívat na hezké a zajímavé rostliny s krásnými květy. Rád přivítám i zahrádkářské zájezdy nebo školní výlety. Těm, kteří by chtěli
zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím a předám
svoje zkušenosti.
Skleníky budou otevřeny do 1. října 2020 každý
čtvrtek od 13 – 17 hod. možnost návštěvy i jiné dny
po domluvě na tel. 723 044 489.
Ježek Vladimír, Náměstí 3, Březnice

Temnej ale osvobozující svět Kiliána Nedory
Zpěvák, pianista, skladatel a textař, vůdčí osobnost
kapely Psí vojáci, bratr spisovatele Jáchyma Topola a syn
dramatika Josefa Topola, vnuk spisovatele Karla Schulze. Filip Topol by se 12. června dožil 55 let.
V roce 1979 se Topol stal ústřední postavou pražské
kapely Psí vojáci, která patřila k legendárním uskupením
předrevolučního undergroundu. Kromě výrazného hudebního projevu a záběru od punku, rocku až po klasickou
hudbu a speciální zálibu a okouzlení tvorbou barokních
skladatelů 18. století, po sobě Topol zanechal několik
básnických sbírek a krátkých próz. Kniha „Karla Klenotníka cesta na Korsiku“ byla označena Nadací Český literární fond jako nejlepší prozaické dílo roku 1999. Filip
Topol připravoval hudbu pro některá divadelní představení Petra Lébla, enfant terrible divadelní scény devadesátých let. Spojením uměleckých vizí těchto dvou svébytných osobností vznikly jedny z nejzajímavějších inscenací

své doby. Topol o vzájemné spolupráci krátce promlouvá
v dokumentu Olgy Sommerové o Léblovi z roku 2000
„Andělé tě hlídají“.
O životě a tvorbě Filipa Topola natočil v roce 2015 režisér Václav Kučera celovečerní dokumentární film „Takovej barevnej vocas letící komety“. Odkrývá jak se v životním osudu a postojích Filipa Topola otiskla doba před
i po sametové revoluci, jeho posedlost hudbou, ale i vážná nemoc. 17. května letošního roku vzpomínal na Topola v rozhlasovém pořadu „Úžasné životy“ Václav Koubek.
Vznikla tak reportáž o vzácném souznění dvou umělců –
básníků a hudebníků.
I březnické publikum mělo tu čest slyšet Filipa Topola
živě. Jeho prsty nechaly magicky rozeznít struny klavíru
během Rockfestu na Starém kluzišti v září roku 2008. Na
nebi zářil dorůstající měsíc a některé hudební zážitky
jsou prostě neopakovatelné…
Pavlína Liebnerová

Technická akademie dětí a mládeže, z.s.
9. května 555, 262 72 Březnice | www.techak.cz | e-mail: info@techak.cz

Vážení spoluobčané,
doba koronavirová je doufejme již za námi. I my se
v TECHAku snažíme vracet s našimi aktivitami do normálu a od 11. května jsme v souladu s uvolňovacími opatřeními opět otevřeli odpolední kroužky pro Vaše děti.
Dlouho jsme také čekali, jak to v letošním roce dopadne
s letními příměstskými tábory. S radostí Vám přinášíme
zprávu, že námi pořádané tábory s robotikou se konat
budou, a to v těchto termínech vždy od pondělí do pátku:
20. 7. – 24. 7.; 27. 7. – 31. 7.; 3. 8. – 7. 8.; 17. 8. –
21. 8. 2020
A co všechno mohou děti na příměstském táboře zažít?
Programování, robotiku i natáčení videa na youtube.
Navíc se seznámí s nejmodernějším IT vybavením. Vy-

zkouší si práci s tablety iPad, drony, 3D tiskárnami,
zakusí pomocí speciálních brýlí virtuální realitu, užijí si
virtuální výlet, budou pracovat se 4K kamerou, robotickým Legem Mindstorms a Boost, nebo s roboty typu Ozobot. Samozřejmostí jsou i pohybové aktivity a hry venku
na pozemku u budovy TECHAKu a v budově TECHAKu.
Pro účastníky je zajištěna celodenní strava a pitný režim.
Více informací nejen o příměstských táborech se dozvíte
na našich stránkách: www.techak.cz
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za přízeň
a popřáli všem pevné zdraví v tomto náročném období.
Tomáš Doul a Radek Vrňák
TECHAK
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Ze zámecké historie: Hanuš Krakovský z Kolovrat – mecenáš a vlastenec
HANUŠ MECENÁŠ
V posledním článku o Hanušovi Krakovském z Kolovrat
bude tento zámecký pán představen jako mecenáš a vlastenec. Hanuš si vytvořil pověst dobrodince, který pomáhal,
kde se dalo. Snažil se o zlepšení životní úrovně v kraji,
podporoval společenský život a vzdělání v Březnici, financoval různé národní spolky v Praze a podporoval české
umělce včetně Boženy Němcové. Téměř na všechny žádosti o podporu odpovídal kladně. Ludvík Fürst poznamenává, že historik Dr. August Sedláček, který odborně uspořádal zámecký listinný archiv, ani nezařazoval kladně vyřízené žádosti mezi archiválie, nýbrž je používal jako obaly a desky na ostatní listy. Za dobročinnost získal Hanuš
roku 1858 od papeže Pia IX. kříž rytíře Kristova řádu.

Pomoc v Březnici a okolí
Hanuš významně přispíval březnické škole na vytápění,
na stipendia a ošacení chudých žáků. Pro synagogu
v Březnici nechal vytvořit krásnou kovanou mříž, tzv.
mechicu, která tradičně oddělovala představenstvo židovské obce od ostatních židů. Do mříže byly vsazeny erby
Krakovských z Kolovrat, při rekonstrukci synagogy v 70.
letech 20. století však mříž byla odstraněna a dnes není
jasné, kde je jí konec. V Dobré Vodě, v Blovicích a v Rychnově nad Kněžnou nechal Hanuš zřídit nemocnice pro
vojáky. Po požáru v Rožmitále roku 1871 poslal do města
velkorysý dar v podobě peněz a jídla.
Nechyběla ani podpora kulturního života. Každý rok
v Březnici probíhaly oslavy Hanušových narozenin a jmenin. V zámeckém parku hrála hudba, na rybníku jezdily
loky a střílelo se do terče. Na podzim Hanuš pořádal
hony v březnických lesích. Byl také mecenášem ochotnického divadla V Březnici a v Rychnově nad Kněžnou.

Podpora národního obrození
Hanuš aktivně podporoval národní obrození. Finančně
přispíval například F. L. Čelakovskému, J. K. Tylovi nebo
Boženě Němcové. Božena Němcová znala Hanuše od svého přítele Hanuše Jurenky, březnického lékaře a později
starosty. Od Hanuše z Kolovrat získala peníze na svou
cestu na Slovensko v roce 1855. Postavu spravedlivého
„hraběte Březenského“ pak Němcová zpracovala v knize
Pohorská vesnice.
Hanuš přispěl částkou 4 tisíce zlatých na stavbu Národního divadla a stejně tak na dostavbu chrámu sv. Víta na
Pražském hradě. Spolu se svým otcem Josefem Mariou
věnovali významnou část březnické zámecké knihovny
Národnímu muzeu v Praze. Tento cenný dar a jejich dlouhodobou podporu připomínají v Panteonu Národního
muzea (viz foto) jejich bronzové busty. Hanušovy busty
existují celkem tři, jedna bronzová (viz foto) a dva odlitky, které dnes najdeme v Březnici v zámecké expozici a
v parku u lékárny.

HANUŠ VLASTENEC
A REVOLUČNÍ ROK 1848
Hanuš podporoval české národní vědomí, sám psal i mluvil česky a toužil po ústavě, kterou habsburská monarchie neměla až do roku 1848. Rok 1848 byl plný převratných událostí, císař vyhlásil ústavu, v Praze se v červnu
konal Slovanský sjezd, který se proměnil ve Svatodušní
bouře, nepokoje vypukly také ve Vídni a v Maarsku.
Hanuš byl zvolen členem Národního výboru, který vznikl
ve Svatováclavských lázních v Praze v březnu 1848. Tam
také padl návrh na vytvoření národních gard. Po Čechách
opravdu začaly vznikat ozbrojené jednotky a jedna vznikla i v Březnici. Čítala na 300 mužů, kteří si za svého velitele zvolili Hanuše Krakovského z Kolovrat. Ten také
městu půjčil peníze na vyzbrojení gardy. Gardisté měli
základnu v bývalé jezuitské koleji a každý týden probíhalo cvičení „na drahách“, doprovázené hudbou.

Reakce na příslib ústavy
Když císař v březnu 1848 přislíbil ústavu, celá Březnice
byla osvětlena, na domech i na zámku vlály bílé a červené
prapory, Hanuš rozdával národní kokardy, nechal zámek
slavnostně ozdobit a v oknech zářily takzvané prosvitky.
Jednalo se o 4 velké obrazy, alegoricky znázorňující revoluční myšlenky: konstituci, rovnost, svornost a svobodu.
Hanuš je umis oval za okna zámecké věže a nechával prosvěcovat světly. Tyto obrazy se na zámku dochovaly a jeden z nich je k vidění v zámecké expozici.
V březnu také pronesl toto prohlášení, které ilustruje
jeho výjimečný vztah k poddaným: „Constituce byla již
dávno touhou mou…Svým milým poddaným každou úlevu srdečně přeji, která od zastupitelů vlády země vyšetřena bude, a milerád ochoten sem každou obě, by by ona
i můj vlastní zisk stála, pro vlast a mé poddané položiti.“
(Fürst 1939: 31)

Slovanský sjezd
Hanuš se stal v červnu 1848 jedním z organizátorů Slovanského sjezdu, a to jako jediný zástupce české historické šlechty. „Ano, všemožně se tam vynasnažím, aby československá naše národnost, tak dlouho utlačovaná, zase
vzkvétala a vyrostla v kmen mocný.“ (Fürst 1939: 30)
Tato slova Hanuš pronesl jako příslib březnickým občanům, kteří přišli v hojném počtu žádat, aby se jich hrabě
zastal na Slovanském sjezdu.
Sjezd ukončily Svatodušní bouře, během kterých se povstalci, především z řad studentů, postavili proti vojskům
zemského velícího generála Windischgrätze. Povstalcům
spěchaly do Prahy na pomoc národní gardy, které však
nesehrály důležitou roli a povstání bylo potlačeno. Než se
do Prahy stihla vydat garda březnická, už bylo po všem.
Po potlačení revoluce 1848 byl Hanuš pod policejním dozorem. Ve veřejném životě a v politice byl však nadále činný, v roce 1849 pracoval ve výboru spolku Slovanská
lípa, který měl za cíl posilovat národní uvědomění a slovanskou vzájemnost. V letech 1867 a 1870-1872 byl poslancem českého zemského sněmu, zvoleným za velkostatkářskou kurii.
Alžběta Bartáková
spolek Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s
ZDROJE
• Fürst, Ludvík. Hanuš z Kolovrat. Praha: Bozeň, spolek rodáků
a přátel města Březnice, 1939.
• Fürst, Ludvík. Březnické paměti o roku 1848. Praha, 1948.
• Kubů, Naděžda a Jiří Boris Pelikán. Sylaby státního zámku Březnice. Praha: Národní památkový ústav, 1991.
• Stocký, Josef. Březnické vzpomínky. Praha: Bozeň, spolek rodáků
a přátel města Březnice, 1939.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU PODPORUJE ŠKOLY
podpořené aktivity říjen 2019 - březen 2020
Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (dále jen MAP) je podpora
škol a vzdělávání v našem regionu. Každá základní,
mateřská nebo základní umělecká škola, která je zapojena do projektu MAP, si v minulých měsících zvolila formu podpory. Školy navrhly, zda potřebují podporu z hlediska nákupu různých pomůcek pro výuku nebo zda se
bude jednat o podporu vzdělávacích exkurzí, školních
akcí či spolupráce mezi školami z regionu.
Nákup vybavení a pomůcek pro výuku je již naplánován,
ale byl bohužel zdržen z důvodu nouzového stavu v ČR.
Předpokládáme, že všechny školy budou moci využívat
nové výukové pomůcky od nového školního roku 20202021.
Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla zahájena
od října 2019. Od listopadu do března bylo uspořádáno
již několik akcí v mateřských a základních školách, které
bychom Vám rádi představili jako velmi inspirativní aktivity...
Základní škola Březnice uspořádala úplně poprvé
Konferenci žákovských parlamentů základních
škol na konci února v Kulturním domě v Březnici. Této
velmi inspirativní konference se účastnily školní parlamenty ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, ZŠ Hvožany, ZŠ
Milín, ZŠ Mirovice a ZŠ Blatná.

V Mateřské škole Jince se uskutečnily tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi. Rodiče dětí měli možnost
strávit příjemné odpoledne se svými dětmi a jejich paní
učitelkami, seznámili se blíže s prostředím školky
a mohli si udělat malou představu, jak probíhají řízené
činnosti v MŠ.
Děti a paní učitelky Mateřské školy Láz díky finanční
podpoře z projektu MAP navštívily interaktivní expozici

Sladovna v Písku a uspořádaly také díky podpoře
z projektu MAP vánoční jarmark.
Základní škola Chraštice uspořádala exkurzi do pražského planetária na program „Letíme na Mars“.
Mateřská škola Obecnice uspořádala z podpory projektu MAP již několik výukových programů pro děti.
Děti poznávaly život Krtečka a jeho kamarádů, cestovaly v čase od pravěku po středověk, seznámily se s životem zvířátek, kde bydlí a jaká je jejich potrava. Děti
poznaly svět astronomie a podmořského světa a shlédly
dvě divadelní představení - Maxipes Fík a Pohádky
z klobouku.
Mateřská škola Podlesí uspořádala pro své děti výlet
na ekologickou farmu Moulisových v Milínově u Nezvěstic, kde byl připraven dvoudenní program „Od semínka
po talíř“. Hlavním cílem akce bylo, aby si děti uvědomily, kde se bere jídlo v obchodech a jak velká práce se
skrývá za výrobou másla.
Žáci ze Základní školy Bratří Čapků a Základní
školy Jiráskovy sady v Příbrami navštívili vzdělávací zařízení TECHAK v Březnici. Cílem akce bylo rozvíjet a podněcovat u žáků zájem o odborné předměty
a prohloubit jejich znalost o přírodních jevech.
Mateřská škola Rybička z Příbrami naplánovala
v březnu vzdělávací program věnovaný řemeslům
a povoláním a Mateřská škola Jana Drdy z Příbrami uspořádala pro děti, rodiče a celý pedagogický sbor
na začátku prosince workshop vážné hudby s možností vyzkoušení hudebních nástrojů.
Akce škol na nějaký čas přerušil nouzový stav v ČR.
Po návratu dětí do škol věříme, že se budou moci uspořádat
naplánované aktivity a děti prožijí další zajímavé dny…
Kontaktní osoby na zástupce Realizačního týmu MAP
na území Příbramska:
Hlavní manažerka projektu: Martina Suchá tel. 777 057 216
Koordinátorka za město Příbram: Lenka Pavlíková
Koordinátorka za Místní akční skupinu Brdy :
Petra Vlachová
Koordinátorka za Místní akční skupinu Podbrdsko: Vendula Šedivá
www.mappribram.cz
Facebook - Místní akční plán ORP Příbram

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA PODBRDSKU
Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat
aktivity a zajistit služby, které v našem regionu opravdu
chyběly. Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských
táborů pro pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit
své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či
přátelům. Příměstské tábory jsou realizovány na celém
území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožansku. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2.000 Kč za
týden. Díky dotacím z MAS Podbrdsko se podařilo snížit
ceny táborů až na jednu čtvrtinu - platí se převážně jen
stravné pro děti a doprava na výlety. Nabídka příměstských táborů je opravdu pestrá, kdy rodiče mohou pro
své děti vybrat nejrůznější zaměření - hudební, divadelní, taneční, lesní, sportovní, technické aj.

Pokud to aktuální vývoj situace týkající se nákazy nemocí Covid-19 dovolí, tak se o letošních prázdninách
chystá neuvěřitelných 23 turnusů letních příměstských
táborů v rámci celého území MAS Podbrdsko. Každého
běhu se účastní minimálně 15 dětí. Takže za předpokladu, že nebudou trvat karanténní opatření, si v letošním
roce díky podpoře místní akční skupiny užije letní prázdniny plné zábavy a nejrůznějších aktivit minimálně
350 dětí. Tábory jsou určené pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Podbrdsko.
Informace o tom, jaké konkrétní tábory se plánují,
najdete na stránkách MAS - ww.maspodbrdsko.cz.
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KVĚTEN 2020 – 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
Výročí osvobození od fašismu jsme si připomínali vždy 9. května. Nástupem nových historiků byl tento den přesunut na 8. května. A 8. nebo 9. května neskončila druhá světová válka a v řadě měst a obcí pokračovaly další boje
a přestřelky. Na území našeho příbramského okresu to byla dvě místa, kde došlo ke střetům s nacisty a přišli
o život další občané okresu.

Březnice 10. května 1945
Na konci druhé světové války v Evropě, po podepsání
německé kapitulace 8. května 1945, směřovala dne
10. května 1945 od Tochovic směrem k Blatné do amerického zajetí jedna z četných kolon příslušníků hitlerovské branné moci, mezi kterými byly i jednotky SS.
Před Březnicí narazilo toto nepřátelské vojenské uskupení na zátarasy zbudované členy domácího hnutí odporu.
Tato skutečnost vyvolala u hitlerovců touhu po pomstě.
Po odstranění zátarasů vnikli nepřátelští vojáci do nejbližších domů a bezohledně postříleli 13 místních občanů
(v některých materiálech je uvedeno 14 obětí). Mezi zabitými byla i žena v 8. měsíci těhotenství Marie Švankmajerová, která krátce před tím přijela z Prahy po vypuknutí Květnového povstání ke svým příbuzným
do rodné Březnice porodit. Další obětí usmrcenou dne
10. 5. 1945 příslušníky hitlerovské branné moci byl
účetní Bedřich Klikar, rodák z Police nad Metují, žijící
v době okupace v Březnici. Zde byl činný v ilegální protinacistické odbojové organizaci NIVA, která byla napojena na obdobnou organizaci ve Strakonicích. V době
Květnového povstání roku 1945 byl členem místní revoluční gardy a údajně se snažil vyjednávat s příslušníky
hitlerovské branné moci, kteří terorizovali místní civilní
obyvatelstvo v souvislosti se zátarasem zbudovaným na
příjezdové komunikaci do Březnice. Během tohoto vyjednávání byl nakonec i on nepřátelskými vojáky zastřelen.
Ve čtvrtek 10. 5. 1945 byli usmrceni příslušníky hitlerovské branné moci tito občané Březnice a okolí: poklasný František Kocík, narozen 6. 1. 1906 v Březnici, syn
rolníka Jan Vojáček, narozen 23. 6. 1913 v Březnici,
kočí Josef Růžička, narozen 19. 8. 1893 v Bohosticích,
mládek Karel Konvalinka, narozen 3. 10. 1924 v Hořejanech, strojník Josef Volf, narozen 4. 3. 1921 v Březnici,
kočí Josef Štefan, narozen 5. 7. 1915 ve Zduchovicích,
syn rolníka Stanislav Kyselák, narozen 28. 5. 1926
v Němčicích, poštovní podúředník Josef Vlas, narozen
1. 3. 1887 v Tochovicích, účetní Bedřich Klikar, narozen
19. 7. 1907 v Polici nad Metují, dělník Alois Máša, narozen 3. 5. 1886 v Nestrašovicích, holič Václav Cvrk, narozen 7. 8. 1920 v Březnici, manželka obchodníka Marie
Švankmajerová, rozená Hybrantová, narozena 4. 9. 1915
v Březnici.
Na smutečním oznámení vydaném Národním výborem
v Březnici v květnu 1945 je uveden mezi obětmi nacistického řádění dne 10. května 1945 také kovář Jan Chroust,
narozen 30. 1. 1919 v Badenu u Vídně. Náhrobek připomínající tuto obě se na březnickém hřbitově nenachází.
V seznamu obětí tohoto smutečního oznámení naopak
není uveden Jan Šilhavý, narozen 8. 8. 1900. Jeho jméno je však prezentováno na jednom z náhrobků březnického hřbitova.

Milín, okolní obce, Slivice
Tragické krveprolití na konci války a vlastně v době,
kdy Evropa již oslavovala mír, nastalo poté, co do prostoru Slivice – Milín – Březnice – Čimelice postoupila
nepřátelská vojska odmítající složit zbraně a usilující

Památník Slivice

za každou cenu proniknout před blížící se Rudou armádu do americké zóny, což bylo v rozporu s právě vyhlášenou německou kapitulací. Situace v okolí Milína se zásadně zdramatizovala po 8. 5. 1945. I zde probíhaly střety a boje s nacistickými jednotkami.
Dne 9. 5. 1945 bojovali partyzáni ze skupiny Smrt fašismu a členové revoluční gardy pod vedením sovětského parašutisty npor. Michaila Stěpanoviče Marčenka.
V okamžiku, kdy se dostali tito bojovníci do palebného
pásma německých zbraní, stali se snadnými terči protivníka. Padlo zde 17 partyzánů: Fürst Miloslav Březové
Hory, Hlaváč Josef Příbram, Krejčí František Příbram,
Malý Miroslav Příbram, Molcar Josef Příbram, Oktábec
Josef Příbram, Paul Josef Příbram, Pešice Antonín Příbram, Lojín Bohumil Buková, Maršík Karel Žežice, Přibyl Karel Příbram, Starý Miloslav Praha, Soukup František Zvěstov, Biderman Miroslav, Bočko Vasil, Jakubčo
Jan, Majer František.
V osadě Buk byli další oběti z řad civilistů. 10. 5. 1945
byl zastřelen Václav Šplíchal, 11. 5. 1945 byli umučeni
Richard Štěpán, otec a jeho synové Jiří a Vladimír
z Buku, Václav Zelenka z Paliva byl 11. 5. 1945 usmrcen sedmnácti bodnými ranami bajonetem příslušníky
SS. Bylo mu téměř 70 let.
Teprve úder sovětských vojsk 11. května 1945 v odpoledních a nočních hodinách znamenal definitivní konec
bojů. Asi ve tři hodiny ráno, 12. května, utichla u Slivice
střelba, hitlerovci opustili své pozice a vzdali se Sovětům.
Historická fakta byla převzata z knihy Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku, autoři Václav
Trantina a Josef Velfl, vydal v roce 2017 Státní okresní
archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram a Městské
muzeum Sedlčany.
Vlasta Forejtová
oblastní výbor ČSBS Příbram
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PIVOVAR HEROLD V BŘEZNICI OŽIVÍ FESTIVAL DEZILUZE
Následující ročník festivalu Deziluze se přesouvá do Březnice. 26. června začíná sekvence tří na
sebe navazujících víkendů, během kterých si návštěvníci mohou prohlédnout výstavy mladých
umělců, vyzkoušet si jeden z mnoha různorodých
workshopů, a dokonce si odnést něco pěkného na
sebe.
První festival Deziluze proběhl v roce 2014. Už tehdy
zaměřoval na podporu začínajících umělců, v průběhu
jednotlivých ročníků se na festivalu vystřídaly desítky
nezávislých kapel, tanečních souborů či umělců.
Původním plánem pro tento rok bylo uspořádat dvoudenní multižánrový festival i letos v Březnici. Navázat
jsme chtěli na úspěšné minulé ročníky a dávat tedy prostor mladým začínajících umělců. Neméně důležitým

aspektem je i záchrana pivovaru v Březnici, který je ve
velmi špatném technickém stav.
„Následně ale přišel virus jménem Korona, který nám
všechny plány zhatil. Proto jsme s týmem vymysleli nový
koncept, který je o něco skromnější, ale za to bezpečnější. Během tří letních víkendů ožije levé křídlo areálu pivovaru Herold. Prostory jsme proto poskytli umělcům,
které si s nimi mohou udělat, co uznají za vhodné.
Zatím nevíme ani my, jak to dopadne“, říká Marianna
Cimburová, zakladatelka festivalu.
Akce bude trvat tři po sobě jdoucí víkendy. Mimo výše
avizovaných výstav se návštěvníci mohou těšit na občerstvení, tzv. Deziluzní Blešák a také na různorodé workshopy.
Marianna Cimburová
zakladatelka festivalu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
si Vás dovoluje pozvat na

V. ročník

„Poháru města Březnice“
XV. ročník

„O pohár starosty
města Březnice“
Soutěž proběhne v sobotu 27. 6. 2020
ve Fair Areně Březnice u Černého Kříže
Předpokládaný start mládeže v 10.00 hod.,
dospělých ve 13.00 hod.

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 A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uvete vždy Vaše jméno a příjmení. Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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PŘEZUTÍ PNEU

AUTOKLIMATIZACE

Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

Plnění klimatizace R134a
Čištění klimatizace
Dezinfekce klimatizace

již
již

+
Al. disky 16, 17, 18

již

+
Dodávka, MPV, 4x4

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

již od

již

Osvědčení dle nařízení
komise (ES) č. 307/2008

BŘEZNICE, tel. 732 705 057
Roman Polívka

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
FAKTURANT / FAKTURANTKA
Almea s.r.o. patřící mezi největší zpracovatele a producenty

ANGLICKÉ TÁBORY NA KONCI LÉTA
English Camp for Children, anglický tábor pro děti 12-15 let
Termín: 17. 8. 2020 – 21. 8. 2020, denně 8.00-16.00
Cena: 2850 Kč/ 1 dítě, záloha 900 Kč do 20. 6. 2020
Přihlášky: do 20. 6. 2020, informační schůzka v RC Pampeliška
Březnice 24. 6. 2020 v 17.00

lesní štěpky, kulatiny a pilařských odpadů v České republice.
Více na www.biomasa-almea.cz
Náplň práce:
• zpracování a evidence přijatých a vydaných faktur
• inventarizace zásob
• správa skladového hospodářství
• práce s programem BYZNYS a interním programem EXPEDICE
• příprava podkladů pro další zpracování
Požadujeme:
• SŠ vzdělání ukončené maturitou
• znalost MS Office (Excel, Word, Outlook)
• oceníme minimálně dvouletou praxi
• příjemné a profesionální vystupování
• zodpovědnost, iniciativu, flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
• aktivní přístup a ochotu učit se
• ŘP skupiny B - aktivní řidič
Výhodou:
• znalost účetních standardů a programu BYZNYS
• NJ či AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• práce na plný pracovní úvazek HPP
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• příjemné pracovní prostředí v sídle firmy v Počaplech u Březnice,
okr. Příbram
• zajímavé pracovní ohodnocení
• mobilní telefon s daty
Te r m í n n á s t u p u : možný ihned / dle dohody
Pro odpově na tuto pozici, prosím, používejte e-mailovou adresu:
prace@almea-biomasa.cz nebo mob. číslo 702 294 510.

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

English Camp for Teenagers, anglický tábor pro děti 15-18 let
Termín: 24. 8. 2020 – 27. 8. 2020, denně 13.30-17.00, jedenkrát
do 21.00
Cena: 1650 Kč/ 1 účastník, záloha 900 Kč do 20. 6. 2020
Přihlášky: do 20. 6. 2020
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.ajbartakova.webnode.cz, nebo si o ně napište na
jitka.bartakova@seznam.cz, nebo zavolejte 721 140 798.
Těším se, Jitka Bartáková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

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

C E N Í K I N Z E R C E v BN
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
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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

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
vakcinace proti vzteklině
proběhne

ve čtvrtek 11. června 2020
od 16.00 do 16.45 hodin
Březnice – Lokšany
Nezapomeňte očkovací průkazy!
Cena vakcinace je 100 Kč.

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

Prodej 16. 7. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
Husy bílé, 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
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PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287
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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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ČERVEN 2020

KINO BŘEZNICE
3. 6. středa v 19.00 hodin

PARAZIT
Černá komedie, Jižní Korea 2019, české
titulky
Mimořádně úspěšná jihokorejská satira
o kapitalismu a rozdílech mezi chudými
a bohatými. Chudá, ale mazaná čtyřčlenná rodina se rozhodne infiltrovat do domácnosti bohatého byznysmena Parka.
Režie: Džun-ho Pon
Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee,
Yeo-jeong Jo, Hye-jin Janga a další
Vstupné 70 Kč



132 minut



Přístupno od 15 let

7. 6. neděle v 19.00 hodin

PORTRÉT DÍVKY
V PLAMENECH
Historické drama, Francie 2019, české
titulky
Talentovaná malířka Marianne dostane
zadání odjet do panského domu na osamoceném ostrově a namalovat svatební
portrét Héloise – mladé dívky z bohaté
rodiny.
Režie: Céline Sciamma
Hrají: Adele Haenel, Noémie Merlant,
Valeria Golino, Luana Bajrami, Armande
Boulanger a další
Vstupné 60 Kč



121 minut



Přístupno

10. 6. středa v 19.00 hodin

KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
Hudební dokument, ČR 2020, v českém
znění
Život slavného skladatele očima jeho
syna. Dokument mapuje nejplodnější
období Svobodova života.
Režie: Petr Klein Svoboda
Hrají: Michal David, Karel Gott, Karel
Šíp, Helena Vondráčková, Václav Neckář,
Matěj Ruppert, František Ringo Čech,
Eva Pilarová, Lešek Semelka a další
Vstupné 55 Kč



95 minut



Přístupno

14. 6. neděle v 19.00 hodin

AMNESTIE
Drama, Česko, Slovensko 2019, v českém
znění
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla
většině lidí svobodu, někomu ale přinesla problémy, a někomu jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů
se stávají vězni, z bývalých disidentů
a vězňů se přes noc stávají politici a lidé
s vlivem.

6/2020

KULTURA

Režie: Jonáš Karásek
Hrají: Juraj Bača, Natalia Germani, Aňa
Geislerová, Marek Vašut, Jana O hová,
Marek Majeský a další
Vstupné 60 Kč



128 minut



Přístupno od 15 let

17. 6. středa v 19.00 hodin

LÁSKA NA DRUHÝ
POHLED
Romantická komedie Francie, Belgie
2019, české titulky
Raphael je slavný spisovatel, žije relativně spokojeným životem s Olivií. Tenkrát
to byla láska na první pohled, která ale
pomalu mizí. Svěží francouzská komedie
o tom, že není lehké získat dvakrát stejnou holku.
Režie: Hugo Gelin
Hrají: François Civil, Edith Scob, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Ania
Gauer, Camille Lellouche a další
Vstupné 60 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

21. 6. neděle v 19.00 hodin

VYJÍMEČNÍ
Komedie na vážné téma, Francie 2019,
české titulky
Bruno vede spolek pro autistické děti
a dospívající, Malik učí děti ze sociálně
slabých rodin. Přesto je neopouští optimismus, ač je čeká úkol nejtěžší – přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélene Vincent, Bryan Mialoundama, Alban
Ivanov, Aloise Sauvage a další
Vstupné 60 Kč



114 minut



Přístupno od 12 let

24. 6. středa v 18.00 hodin

Počátek války zastihne krále Petra
na venkově, kam se uchýlil s tím, že vládu postupně předá synu Alexandrovi.
Po napadení Srbska zůstává v ústraní
a působí jako poradce.
Režie: Petar Ristovski
Hrají: Lazar Ristovski, Milan Kolak, Radovan Vujović, Danica Ristovski a další
Vstupné 60 Kč



127 minut



Přístupno od 12 let

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

Červen 2020
Zámek Březnice otevřen denně, mimo
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude
v měsíci červnu otevřena denně, mimo
pondělí, od 11.00 do 17.00 hod.

Divadlo:

neděle 28. června, nádvoří zámku
Březnice od 21.00 hod.

BALADA PRO BANDITU
Divadlo Příbram
předprodej od 1. června v pokladně
zámku Březnice nebo na internetu:
http://www.divadlopribram.eu/vstupenky/
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179
e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

LASSIE SE VRACÍ
Dobrodružný, rodinný film pro děti, Německo 2020, český dabing
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie – legendární filmová dvojice
a nerozluční přátelé jsou proti své vůli
rozděleni.
Režie: Hanno Olderdisse
Hrají: Nico Marischka, Sebastian Bezzel,
Anna Maria Mühe, Bella Badinga další
Vstupné 50 Kč



100 minut



Přístupno

Nenechte si ujít první prázdninový film!

1. 7. středa v 19.00 hodin

KRÁL PETR I.
Historické, válečné drama, Srbsko, Řecko
2018, české titulky

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
6. 6. Koncert BHV
Lukáš Klánský - klavír
KD  19.00 hodin
16. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
16. 6. Zdeněk Izer
KD  19.00 hodin
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