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Vážení spoluobčané,
po zimě bez výrazné sněhové pokrývky a jaru s podprůměrnými srážkami, bylo očekáváno velmi suché léto.
Je to pátý rok v řadě s výrazně nízkými srážkami, které
na mnoha místech naší republiky způsobily nedostatek
pitné vody a velký pokles hladiny spodních vod. Celková
klimatická situace napomáhá neřízenému výskytu kůrovce a devastaci našich jehličnatých dřevin. Nečekaný
obrat nastal v první a druhé červnové dekádě, kdy se
objevil déš. Také na našem katastru jsme zaznamenali
vydatné deště trvající i 26 hodin. A v neděli 14. června
byl úhrn srážek dokonce 42 mm/m2. Na několika místech byly zatopeny sklepy, déš prověřil také střechy nemovitostí. V důsledku podmáčení a zatížení korun stromů došlo k pádům a rozlomení dřevin. Stav spodních
vod se vlivem deštivého počasí výrazně zlepšil. I když
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neděle 2. srpna 2020
9.30 hodin – Poutní mše svatá
Kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka
Xaverského

11.00 hodin – Požehnání obrazu
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici

stav vody z období před rokem 2015 zdaleka nebyl dosažen, je to příslib návratu k normálním hodnotám.
Náš všední život se vrací k normálu. Výrazná omezení, týkající se šíření coronaviru, jsou postupně uvolňována a pokud se nic nezmění, bude se konat na přelomu
července a srpna tradiční březnická pou. Opatrnost
je stále na místě a nikdo z nás jistě nebude podceňovat
jakékoliv příznaky nemoci.
Také začátek prázdnin, tolik očekávaný žáky a studenty, je letos vnímán možná s rozpaky. Mnohým chybělo
dlouhé období mimo kolektiv a já pevně věřím, že 1. září
s návratem do školních lavic nastane definitivní tečka
za mimořádnými opatřeními.
Přeji všem pevné zdraví, zaslouženou dovolenou a příjemné prožití letního období.
Petr Procházka, starosta
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Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
je mou milou povinností Vám takto upřímně poděkovat
za zakoupení a předání nového sanitního vozu Městskému zdravotnickému zařízení Březnice. Avšak přesnější
formulace by byla: ...zakoupení a předání nového sanitního vozu občanům Březnice a okolí. Jistě všichni víte, že
dopravní zdravotní služba je jakousi „vlajkovou lodí“
našeho zařízení se svojí mnohaletou pestrou historií.
Vzpomeňme řidiče Mareše, Luhana, Vonáška, poté bratry
Vonášky až k současným Standovi Vonáškovi a Janovi
Hadrabovi. Pravdou je, že jsme museli k zachování provozu dopravní služby překonávat řadu krizových i kritických situací, ale nejdůležitější je to, že po celou dobu své
existence poskytovala službu občanům v nejvyšší kvalitě.
Při oficiálním předání sanity jsem se chvíli zamyslel
a v paměti pátral, kolik jsem takových významných okamžiků za těch skoro 30 let zažil. Bylo jich několik, ale
zajímavé je, že většina z nich se odehrála v době současné či lehce nedávné (digitalizace rtg, modernizace sociálního zázemí, ekonomizace provozu budovy, schválení
dotace na podporu provozu rtg pracoviště, dar automatického defibrilátoru a zdravotních vozíků a další možná méně významné počiny).
Myslím, že tato situace vyplynula ze shodného pohledu pana starosty, zastupitelů a našeho na organizaci
regionální zdravotní péče, a to zvláště ve dvou bodech.
Za prvé je akceptován a podporován model „privátní lékaři v městských prostorách“, což městu umožňuje, by
nepřímo, ovlivňovat rozsah, dostupnost a složení zdravotní péče. Za druhé ve vedení města převládl názor, že
veškerá podpora Městského zdravotnického zařízení
Březnice není ve výsledku určena lékařům a ostatním
zdravotníkům, ale občanům Březnice a okolí.
Libí se mi taková komunální politika.
Tedy ještě jednou děkujeme za zakoupení nového sanitního vozu.
Za MěZZ a vlastně i za občany
Jaroslav Roubík
ředitel MěZZ

„POD OKNY“
ZUŠ Březnice se připojila k projektu pro seniory „Pod
okny“ a její nadaní žáci (Štefaniková Tereza, Janota
Jiří, Kazdová Linda, Fořtová Libuška, Jedličková Lenka, Zíkova Zdeňka, Cizner David, Janota František,
Češková Alžběta a Tetaur Karel) přišli potěšit a rozveselit seniory Domova Březnice. Písničky nové i ty starší,
které jsou našim seniorům bližší, zazněly před Domovem
v úterý 16. června.
Děkujeme všem, kteří projekt „Pod okny“ zrealizovali
(pan ředitel Přemysl Zíka - klavírní doprovod, učitelé:
Iveta Balková, Jan Marhoul a Květoslava Ciznerová) a
našim klientům a zaměstnancům zpříjemnili den. Zvláš
te , v době koronakrize, jsou tyto radosti potřeba víc,
než kdy jindy.
Domov Březnice
poskytovatel sociálních služeb

Z MĚSTA
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Provoz koupaliště
ve volné přírodě v Březnici
Otevřeno od 1. 7. do 31. 8. 2020
Provozní doba červenec až srpen
10.00 – 19.00 hodin
Vstupné:
děti do 6 let / zdarma
6–15 let / 10 Kč, dospělí / 30 Kč

Životní výročí slaví:
92 let – Václav Kára, Březnice
87 let – Anežka Kortišová, Březnice – Bor
87 let – Marie Nuslová, Březnice
80 let – Pavla Hofmanová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Děkujeme paní Lucii Holeček Hoblové
z firmy Lupifimo.cz za darování ochranných štítů
pro zaměstnance pečovatelské služby.
Lenka Labudová
vedoucí Pečovatelské služby Březnice

Dne 28. června 2020 by se dožila
90 let paní Marie Baborská
ze Zadního Poříčí.
V dubnu před 5 lety nás navždy opustila.
S láskou stále vzpomínají děti Milan, Libuše
a Jaroslava s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 14. července 2020 by se dožil
85 let pan Jindřich Brettl
z Březnice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
vzpomínku.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manželka Ludmila, dcery Jana a Lidka s rodinami.

Dne 19. července 2020 to bude 10 let,
co nás navždy opustil
pan Rudolf Daniel.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jana s rodinou,
sestra Věra a kamarádi.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 28. 5. kontrolovala hlídka po jedné hodině odpolední v Březnici 45letého šoféra. Dechová zkouška u něj
byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota
1,09 promile alkoholu. Na místě byl muži zadržen řidičský průkaz. Dotyčný se dopustil svým jednáním přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 14. června dopoledne jel přes město šestatřicetiletý
motorista pod vlivem drog, test byl u něj pozitivní na
marihuanu a extázi. Týden předtím projížděl přes obec
Horčápsko 51letý muž. V jeho dechu byla naměřena
hodnota 2,16 promile alkoholu. Další jízda mu byla zakázána. Dne 30. května prováděli policisté silniční kontrolu v Březnici, a přitom zjistili u 21letého muže, že
usedl za volant pod vlivem marihuany.
Neznámý zloděj odcizil dne 10. června v noci úchovnou
nádrž i s 200 litry kravského mléka. Ke krádeži došlo
v obci Volenice. Vzniklá škoda činí 17 tisíc korun.
Čtyřiapadesátiletý muž z Březnicka dluží na výživném, kdy
na své dítě neplatí od října loňského roku, celkem 16 tisíc
korun. Jeho bývalá družka to byla dne 10. června nahlásit
na policejní služebně. Pokud muž svůj dluh neuhradí,
bude se zpovídat z přečinu zanedbání povinné výživy.
V obci Starosedlský Hrádek zastavili dne 10. června příslušnici policie 38letého motoristu. Nejen že řídil pod
vlivem drog, ale navíc přes platný zákaz řízení. Kromě
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude
zpovídat ještě z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

Zatím neznámý vandal poničil z 6. na 7. června vlak,
který stál na čtvrté koleji nádraží v Březnici. Sprejem
stříbrné barvy napsal nápis, který ještě černě orámoval.
Svým jednáním způsobil škodu ve výši 15 tisíc korun.
Věc šetří policisté jako přečin poškození cizí věci.
Jeden se zaměřoval na pervitin, druhý na marihuanu
Příbramští kriminalisté obvinili dne 19. května dva
muže z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Sedmačtyřicetiletý muž nejméně od konce loňského roku vyráběl na Dobříšsku metamfetamin a dále drogu nabízel,
předával či vyměňoval za různé věci a služby, aby získal
finanční prospěch. Devětadvacetiletý muž pro změnu
nejméně dva roky prodával na Březnicku marihuanu
několika osobám. Nyní oběma mužům hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi.
Krádež sedmi koňských sedel
Policisté na Příbramsku zaznamenali koncem minulého
týdne dva případy krádeží sedel. Z 21. na 22. května
zmizela z objektu v Příbrami čtyři celokožená anglická
sedla a dvě westernová sedla, dále odtud pachatel odnesl
i dvě čerpadla na vodu. Celkem byla vzniklá škoda stanovena na 47 tisíc korun. Dne 24. května přijali policisté z Březnice oznámení o krádeži skokového jízdního
sedla a dvou helem, vše v hodnotě také 47 tisíc korun.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené se bude konat ve
středu 2. září 2020 v domečku na náměstí od 10.45 do
12.30 hodin za účasti paní Marie Fišerové z OV SNN
Příbram a paní Hedviky Fořtové z MO STP Březnice.
Proběhne výměna baterií do sluchadel, malé opravy na
místě, nové hadičky, konzultace, rady pro sluchově postižené občany aj. Do konce roku 2020 se uskuteční podle plánu ještě dvě poradny a to 7. října a 2. prosince.

OZDRAVNÝ POBYT
12. září – 19. září 2020 - hotel SÁDEK, Díly u Domažlic. Pokyny pro ozdravný pobyt dostanou přihlášení přímo od vedoucí zájezdu paní Konvicové (kontakt na
její tel. je 728 532 169). Sledujte také BN na měsíc září
a informační plakáty.

PŘIPRAVUJEME
Měsíc červenec - plánujeme 1 akci:
Dne 29. července 2020(st) – Březnice, BEDNA, zahrádka – setkání u písniček z 60. – 90. let. Společně si
poslechneme a zavzpomínáme na známé i méně známé
populární písničky. Za teplého počasí se posadíme na
venkovní zahrádku, v případě nepříznivého počasí, v salonku místní restaurace. Začátek je od 17.00 hod., ukončení podle momentální nálady a dohody na místě. Symbolický vstup je 30 Kč a 50 Kč. Všichni jste zváni i se
svými přáteli.

Měsíc srpen - plánujeme 2 akce:
Dne 19. srpna 2020(st) – odjíždíme do Týna nad Vltavou, do otáčivého divadla na představení Saturnin.
Bude-li to možné, navštívíme i nedaleké Zemědělské muzeum. Odjezd: z Březnice 15.00 – 16.00 hod., dále směrem na Mirovice a Horosedly. Cena včetně vstupenky
asi 500 Kč.
Dne 29. srpna 2020(so) – Zámek Březnice, Hradozámecká noc. Čeká nás krásná pohádka Panna a netvor. Cena bude asi 150 Kč a 180 Kč na osobu. Začátek představení první skupiny bude v 19.30 hod., druhé skupiny ve 22.00 hod. Sejdeme se vždy 15 minut
před plánovaným začátkem na nádvoří zámku. Vstupenky budou hromadné!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace na
kulturní a společenské akce naší MO STP si vyžádejte
u kulturní referentky paní Ludmily Feitové osobně
v lékárně v Březnici, nebo na tel. 318 682 050,
721 603 455, večer na tel. 318 682 483.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pokud se pokyny vlády budou jakkoli měnit, dostanete od nás včas informace o náhradních termínech plánovaných akcí a další jiné aktuální informace na rok 2020.
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ -
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Červenec 2020

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
9. 7. 1925 před 95 lety byly ve schůzi městského zastupitelstva v Březnici mimo jiné schváleny úpravy nutné při dlažbě ulice
Rožmitálské - kanály, svody okapové, chodníky. Právo domovské přiznáno bylo Josefu Balkovi domkáři, Josefu
Tomáškovi koláři, Mořici Flusovi izraelskému kostelníkovi.
10. 7. 1965 před 55 lety došlo k úplné likvidaci závodu Vitana.
13. 7. 1930 před 90 lety pořádala odbočka Zemědělské Jednoty v Březnici schůzi v Červnisku, kterou vedl předseda odbočky
pan Gabriel Čáp, za účasti delegáta Zemědělské rady A. Řehořovského a referentů pp. zvěrolékaře Dra. Krampla
a profesora diplomovaného agronoma Z. Mašky. Ti ve svých referátech poukázali na nejčastější nakažlivé choroby
hospodářského zvířectva a na jejich léčení, očkování a také na pojištění zvířat.
13. 7. 1930 před 90 lety byla v Březnici v místnostech školní budovy zahájena výstava knižní vazby. Doporučena byla k návštěvě
hlavně knihovníkům. Zde také bylo možno vyzvednout přihláškový formulář na Státní knihovnický kurs, který se
konal v Mělníku a v Telči.
19. 7. 1925 před 95 lety uspořádal Sportovní klub, Okrašlovací spolek a Klub československých turistů v Březnici velkou národní slavnost v Dobré Vodě. Některé akce byly provedeny též ve městě. Část z čistého zisku byla pak použita na
opravu zříceniny Hrochův Hrádek.
před 340 lety v polovici července roku 1680 pro vzmáhající se mor, přerušiti musel se běh školní. Bez zkoušek byli žáci propuštěni domů. Žádný z nich zde nákaze nepodlehl, ačkoliv potom doma někteří obětí se stali. Prázdniny tyto až do
listopadu trvaly, když byl mor. Konečně v září ustal.
před 40 lety Zlý živel - tento nadpis nese článek březnického kulturního pracovníka a kronikáře města pana Lhotáka a v Březnickém zpravodaji byl otištěn v září roku 1980. - V noci z 21. na 22. července 1980 následkem dlouhotrvajících
a vydatných dešů, vystoupila říčka Vlčava z břehů a zaplavila celé povodí. Na území města to bylo okolí Zadního
a Předního Poříčí, Nového mlýna, sportovního areálu, park v Sadové ulici i u Tochovické silnice, louky a pole u
Černého kříže a za viaduktem až ke Skaličkovu mlýnu v Dobré Vodě. V dopoledních hodinách vyhlásil MěstNV stav
pohotovosti. Doprava směrem na Rožmitál byla směrována přes Bezděkov. Teprve v odpoledních hodinách nastal
pozvolný pokles hladiny rozbouřené Vlčavy. Škody byly značné, na dva a půl dne byla znehodnocena pitná voda,
která byla dovážena do města v cisternách. - Tato povodeň byla obdobou povodně z 20. a 21. června 1895, kterou
jsem připomenula v minulém čísle Březnických novin.

Srpen 2020
2. 8. 1925 před 95 lety konalo se veřejné cvičení Tělocvičné jednoty sokolské v Březnici.
3. 8. – 19. 8. 1940 před 80 lety se město Březnice zúčastnilo výstavy Budování Prácheňska v Písku. Pořadatelé výstavy byly
Inženýrská komora v Praze, odbočka SIA v Českých Budějovicích, Praplán, odbor Národohospodářského sboru Jihočeského pro výzkum a plánování Prácheňska v Písku. Z březnických občanů byl Doc. Dr. Jan Stocký v Čestném
předsednictvu a František Konečný jako člen Čestného výboru. V sekci 9. Prácheňská města byla Březnice zastoupena obrazem Ludvíka Kuby, projekty na různé stavby ve městě, fotografiemi a místní literaturou.
8. 8. 1880 před 140 lety jednal v Březnici dr. Miroslav Tyrš s několika nadšenci o založení Sokola. Pobýval v Dobré Vodě na
lázeňském pobytu s manželkou a dětmi.
8. 8. 1905 před 115 lety k 9. hodině večerní zazářila poprvé na náměstí nově zřízená obecní lampa, osvětlující ho jako „luna
nebes“.
27. 8. 1873 před 147 lety shořelo ve městě 105 domů a 900 lidí se ocitlo bez přístřeší.
srpen 1980 před 40 lety - Filmový festival v tomto roce navštívilo 7392 diváků. Festival pořádala TJ Březnice pod záštitou
MěstNV na místním stadionu od 1. srpna do 10. srpna. Největší účast občanů byla na filmu „Bažanti jdou do boje“
– 1592 diváků. Mezi 10 filmy byly uvedeny dvě české komedie - Pátek není svátek a Veselá komedie, jeden film
ze SSSR - Telefonické úplatky, ze tří francouzských měl výše jmenovaný největší návštěvnost a další dva promítnuté byly Křidýlko nebo stehýnko a Sympatický dareba. Ostatní filmy byly z USA Hlubina, italský film Na plný plyn
a v koprodukci NSR a Španělska Divokým Kurdistánem.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a ze Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová
správce muzea a galerie Březnice

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

NA VÝSTAVU OBRAZŮ JIŘÍHO BERANA

POOHLÉDNUTÍ
Výběr z tvorby 70. - 80. let

Výstava je přístupná do 4. srpna 2020
Pořádá odbor kultury města Březnice
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BŘEZNICKÉ NOVINY

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. T ě š í m e s e n a s e t k á n í .

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 Březnice
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
úterý – neděle
květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
červen, červenec, srpen 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
pondělí zavřeno
poslední prohlídka 11.30, 15.30 nebo 16.30
www.breznice.cz
Alena Heverová, správce muzea a galerie
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Odbor kultury města Březnice pořádá v cyklu Březnické hudební večery 2020

LÉTO u sv. ROCHA
neděle 30. 8. 2020 od 19 hod. | sobota 5. 9. 2020 od 19 hod.
HANA BERANOVÁ
a JEJÍ HOSTÉ

„Pocta Beethovenovi“
Hana Beranová – zpěv
Jana Hrdličková – klavír
Jana Perglová – housle
Václav Vomáčka – violoncello
a zpěv
Beethoven – Respighi – Falla

„Chrámový koncert
sborové hudby“
Vepřekův smíšený sbor Příbram
sbormistr Pavel Šmolík
- duchovní skladby evropských
autorů od renesance po současnost
- premiéra drobné kompozice
současného skladatele Radka Rejška
věnované Vepřekovu sboru

kostel sv. Rocha na hřbitově BŘEZNICE
D

Zuzana Valenová „Skrytá místa“
sochy – šperky – loutky – mozaiky

8. 8. – 30. 9. 2020
vernisáž sobota 8. 8. 2020
od 16 hodin
bývalá jezuitská kolej

E

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby pořádá sezónní výstavu

7-8/2020
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PRÁZDNINOVÁ KAVÁRNA
Dámský pletařský kroužek
Proč plést a proč právě
s námi?
Je známo, že pletení uklidňuje, uvolňuje, a navíc je
i praktické. S námi strávíte
volný čas pletením v příjemném prostředí Kavárny
v Koleji, popovídáte si se známými či dokonce potkáte
nové.
Naše babičky pletly, aby nás oblékly. V dnešní uspěchané době už nepleteme z nouze, ale vyloženě z radosti, pro
relaxaci a trochu i pro užitek.
Setkání budou probíhat jednou měsíčně vždy v pátek
odpoledne mezi 16 až 18 hodinou.
Navzájem se přiučíme novým trikům, vyměníme nebo
zapůjčíme si časopisy. Budou mezi námi mistrně pokročilé i začínající. Prostě si přij te odpočinout do příjemného prostředí kavárny.
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Infocentrum Březnice
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.
Nově můžete ochutnat i zakoupit kávu
z PRAŽÍRNY DRAHONICE

Kroužek není uzavřený, každý je vítán. Účast na těchto
setkáních Vás k ničemu nezavazuje. Bližší informace na
tel. 603 089 819.
Termíny prázdninových setkání:
24. července a 14. srpna 2020 od 16 hodin

Povídání o…
Přátelské povídání u kávy
Lidé jsou společenští tvorové, mají potřebu
popovídat si, vyprávět zážitky, sdílet příběhy.
Někdo žije hudbou, jiný historií, někoho zajímá příroda… zveme Vás na páteční prázdninové povídání o věcech, které si zaslouží naši pozornost.

Káva vysoké kvality, rozumné ceny a české značky,
která chutná a pomáhá.
Společnost vytváří a udržuje pracovní místa pro osoby
se zdravotním postižením.

Možnost nákupu zrnkové kávy.
otevírací doba květen – září
po – pá 8.00 – 17.00 hodin
so – ne, svátky 9.00 – 17.00 hodin

Kavárna v Koleji od 16 hodin
10. července – Povídání o loutkách
17. července – Povídání o kočkách
7. srpna – Povídání o Kavárně UNION, aneb kam se
chodívalo za múzami
21. srpna – Povídání o Kubovi
28. srpna – Povídání o Beethovenovi

Město Březnice – odbor kultury p o ř á d á

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola
GREGORIADES Plzeň

Březnický fotosalón
Kavárna plná fotografií
Umíte se na svět dívat očima fotografa
a baví Vás výzvy? A už hledáte inspiraci kdekoliv, doufáme, že Vás tato soutěž osloví.
Vy h l a š u j e m e

Začínáme 12. září 2020
ve 14 hodin.
Lektoři:

1. Březnický fotosalón
na téma PŘÍRODA

Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades

Barevné či černobílé digitální fotografie na dané téma
přineste v tiskové kvalitě do Infocentra nebo pošlete
e-mailem na muzeum@breznice.cz, tel. 603 089 819.
Fotografie vytiskneme a vystavíme v prostorách Kavárny v Koleji. Uzávěrka prvního fotosalónu bude 31. prosince 2020. Výstavu zahájíme vernisáží a fotografie si
můžete prohlédnout od února 2021.
Petra Bartoníčková

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Městská knihovna

KNIHOVNA / ZUŠ

7-8/2020

Odbor kultury města Březnice
pořádá

v Městské knihovně
Březnice

Březnice
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
Tematická výstavka knih – Čtení na letní večery

PROVOZNÍ DOBA PRO
OD 1. 7. DO 31. 8. 2020
Pondělí
7.30 – 11.30
Úterý
7.30 – 11.30
Středa
7.30 – 11.30
Čtvrtek
7.30 – 11.30
Pátek
7.30 – 13.00

VEŘEJNOST
12.30
12.00
12.00
12.00

–
–
–
–

17.00
15.00
15.00
14.00

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
Oddělení pro dětské čtenáře bude od 27. 7. do 31. 7. 2020
a od 10. 8. do 14. 8. 2020 UZAVŘENO.
Otevřeno bude v pondělí dle rozpisu
7.00 – 11.00 a 11.30 – 15.00 hodin
Vstup do knihovny bude umožněn bočním vchodem do školy vlevo u hřiště.
Vždy od
• 29. 6.
• 13. 7.
• 20. 7.
• 3. 8.
• 17. 8.
• 24. 8.
• 31. 8.

13 hodin bude připraven program pro děti:
- hry a soutěže
- dílnička „Kde končí svět“
- hry a soutěže
- dílnička „Malý tvořivec“
- hry a soutěže
- dílnička „Animalium“
- dílnička „Komiks“ a soutěž

VÝSTAVU
historických průvodců,
letáků, brožur
ze sbírek
Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby

„POJĎTE
na VÝLET“
výletní i turistické trasy
a zajímavá místa
v okolí Březnice

od 1. července
do 1. října 2020

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová, knihovnice

ZUŠ Březnice - Zlata Hrachovcová, 8 let

7-8/2020

VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Meruňkový koláč

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 115 g mandlové mouky nebo najemno namletých mandlí, 45 g strouhaného kokosu, 1 lžička kypřícího prášku, 1/ 2 lžičky mleté bourbonské vanilky, kůra
z 1 menšího citronu, 1/2 hrnku kefíru, 20 g rozehřátého
másla nebo kokosového oleje, 1 vejce
Tvarohová vrstva: 175 g zakysané smetany, 250 g tvarohu, 2 vejce, 1 lžička vanilkového extraktu, 1 lžíce šávy
z citronu, meruňky
Postup: Všechny ingredience na těsto smícháme do hladkého těsta a dáme do vymazané koláčové formy o průměru 22 cm. Poté smícháme všechny ingredience na tvarohovou vrstvu a pomocí lžíce jí přendáme na těsto.
Meruňky omyjeme, rozpůlíme a vyskládáme na tvarohovou vrstvu. Koláč vložíme do trouby a pečeme na 175 °C
po dobu 45–50 minut. Hotový koláč necháme nejdříve
vychladnout na pokojovou teplotu, poté jej alespoň na
2 hodiny vložíme do lednice.

Del Toro Guillermo, Kraus Daniel – Tvář vody – neobvyklý a křehký příběh o lásce, svobodě a rovnováze v přírodě,
odehrávající se na pozadí studené války
Rejfová Marie – Kdo jinému jámu kopá – slečna Marplová
po česku – mladá, svérázná učitelka…
Byrneová Lorna – Andělské poselství naděje – tato kniha je povzbuzením pro všechny, kteří procházejí nějakým složitým obdobím
Follet Ken – Kavky – román z období druhé světové války
Menděl Jan – Afirmace – úžasná publikace příbramského
rodáka, který každý den vytvořil jednu afirmaci na facebooku,
postupem času se staly nedílnou součástí jeho života a vytvořil
z nich knihu
Menděl Jan – Cesta ven ze šíleného světa – žijeme ve
světě, kde je stále těžší uchovat si psychické zdraví a vnitřní
rovnováhu a mnoho lidí se proto začíná odklánět od hektického
a materialistického životního stylu
Patterson James – Šestnáctá lež – opětovné setkání s manželem nabralo pro Lindsay úplně jiné obrátky, místo romantické večeře se jim podaří zneškodnit nelítostného atentátníka
Raaschová Sara – Led nebo oheň – sfi-fi román
Roberts Nora – Co přetrvá věky – Ionu přivede na starý
kontinent touha poznat rodný kraj svých předků, ale jejím příjezdem se probudí dávné temné prokletí rodu a Ioně nezbývá,
než bojovat za lásku a i za život samotný
Jacq Christian – Mumie před soudem – strhující detektivní román ze starého Londýna, kde klíč k záhadě najdeme
v náboženských představách starého Egypta
Grisham John – Obchodník – zlodějskému gangu s uměním
se podaří loupež století, z přísně střežených prostor knihovny
Princetonské univerzity odnesou rukopisy knih Francise Scotta Fitzgeralda…
Jacq Christian – Nefertiti – neuvěřitelný osud nejkrásnější
egyptské královny, jejíž příběh starý již více než tři tisíce let
nepřestává fascinovat
Körnerová Hana Marie – Kočár do neznáma – historický
příběh z konce 18. století
Woodová Barbara – Vzdálená řeka – román se odehrává
v nádherně zelené vrchovině kalifornského centrálního pobřeží
a navazuje na tradici největších literárních příběhů o trpké rodové nenávisti, zradě, dědičné vině i mladé lásce, jež se nebojí
vzdorovat ani smrti
Jacq Christian – Prokletý hrob – Setnovo pátrání I. –
učený princ Setna, syn faraona Ramesse II. se snaží vypátrat,
kdo uloupil tajemnou nádobu, která obsahuje tajemství života
a smrti…
Jacq Christian – Zakázaná kniha – Setnovo pátrání II.
– princ Setna, syn faraona Ramesse II. se snaží zabránit černému čaroději v jeho zlovolném počínání a získat zpět svou lásku
Jacq Christian – Zloděj duší – Setnovo pátrání III. –
v dalším napínavém příběhu jsou Setna a Sechet rozděleni
a zmateni, ale oba chtějí zastavit černého mága, který chystá
rozsáhlý útok na faraona
Jacq Christian – Souboj kouzelníků – Setnovo pátrání IV.
– v závěrečném dílu se stupňují intriky černého mága, Sechetina otce, který se chystal zlovolně zaútočit na faraona a napětí
vrcholí…
Pennyová Louise – Světelný klam – v nejnovějším případu
Armanda Gamache nejen ožívají stíny minulosti, ale s osudy
jeho známých a přátel si dramaticky pohrává i přítomnost a jak
se brzy ukáže, jde tentokrát o to, zůstat střízlivý…
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice

Letní bublanina
Ingredience : 1 hrnek strouhaného kokosu, 1 hrnek
kešu ořechů (cca 105 g), 1 lžička jedlé sody, špetka soli,
1 lžička kůry z citronu, 1 / 2 hrnku kokosového oleje,
1
/ 2 hrnku kefíru nebo kokosového mléka, 4 vejce, vanilkový extrakt, 400 g ovoce (jahody, borůvky, ostružiny,
rybíz, rebarbora)
Postup: Kokos s kešu ořechy rozmixujeme. Přendáme
do větší mísy, přidáme jedlou sodu, špetku soli, kůru
z citronu a důkladně promícháme. Poté přidáme kokosový olej, kefír, vanilku a vejce a vše společně mícháme,
dokud nevznikne hladké těsto. Těsto nalijeme do formy
vymazané kokosovým olejem a navrch rovnoměrně rozprostřeme ovoce. Vložíme do trouby a pečeme na 175 °C
25–30 minut. Hotovou bublaninu necháme vychladnout.
Skladujeme v lednici.

Čokoládový koláč s ostružinami
Ingredience: 90 g kokosové mouky, 55 g změklého másla, 40 g rozehřáté 90% čokolády, 2 vejce
Náplň: ostružiny, 170 g čokolády (90%+100%), 370 ml
smetany na šlehání
Postup: Všechny ingredience na korpus smícháme a hotové těsto zpracujeme do válečku. Ten položíme na papír
na pečení a jemně jej k němu přimáčkneme. Těsto překryjeme dalším plátem papíru na pečení a pomocí válečku ho rozválíme do půl centimetru tlusté placky obdélníkového tvaru. Tu poté opatrně přemístíme do vymazané obdélníkové formy na pečení a pomocí prstů jemně
přimačkáme na dno a stěny formy. Těsto propícháme
vidličkou a vložíme do trouby. Pečeme na 200 °C cca 10
minut. V menším hrnci zahříváme smetanu, ale pozor,
aby nepřišla k varu. Nasekanou čokoládu do ní vsypeme
a na nízkém plamenu zahříváme, dokud se čokoláda nerozpustí. Opatrně promícháme tak, aby nám vznikl
hladký krém. Vychladlý korpus naplníme ostružinami
a přelijeme čokoládovým krémem. Hotový koláč necháme 20 minut vychladnout při pokojové teplotě a pak ho
ozdobíme ovocem. Nakonec ho vložíme ještě na 30 minut
ztuhnout do lednice. Před podáváním necháme koláč
chvilku při pokojové teplotě, aby čokoládová náplň nebyla příliš tuhá.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice
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Odbor kultury města Březnice
Vás zve na

Loutkové představení pro děti
Studio DAMÚZA

GOLEM
Loutková pohádka na motivy starých židovských pohádek,
obzvláště pak legendy o Golemovi.

Pátek 10. července 2020 v 16 hodin
Nádvoří v Koleji
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné 130 Kč

SOBOTA 22. 8. 2020 BŘEZNICE
nádvoří bývalé jezuitské koleje
(vchod z náměstí vedle kostela)

od 14 do 19 hodin

divadlo • řemesla • výstava loutek • občerstvení
15.00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
16.00 – PRALESNÍ POHÁDKY
17.30 – FABIÁN, brdských lesů pán

Divadlo Tondy Novotného
Divadlo Tondy Novotného
Březnický a rožmitálský
divadelní spolek

Vstupné na celé odpoledne: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč,
rodinné vstupné 190 Kč
Časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

7-8/2020

7-8/2020
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Jednodenní výtvarná dílna

RODINNÉ
LOUTKOVÉ
DIVADLO
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Jednodenní
výtvarná dílna

MALUJEME
S LUDVÍKEM
KUBOU

čtvrtek 9. 7. 2020 od 9 do 16 hodin
v Městském muzeu a Galerii Ludvíka Kuby
v Březnici
Program:
Trochu teorie neuškodí – seznámení s historií
loutkářství
Pojte dál – prohlídka stálé expozice Loutkářství
na Březnicku
Kdo si hraje nezlobí – výběr pohádky a tvorba
vlastního divadélka s plošnými marionetami z papíru
Divadelní role – nastudování scénáře a jednotlivých
rolí
Zazvonil zvonec a pohádky je konec – závěrečné
divadelní představení v pátek 10. 7. od 16.30 hodin
Seznamte se s fenoménem
rodinných loutkových divadel.
Vhodné pro děti od 7 let, kurzovné
150 Kč (zajištěn oběd a malá svačina).
Bližší informace a přihlášky
na tel. 603 896 819 nebo na dětském
oddělení městské knihovny.

“PRO RADOST“

VERNISÁŽ
OBRAZŮ
JIŘINY
A MILOŠE
VACHATOVÝCH
18. ČERVENCE 2020
OD 14.00 HODIN

KAVÁRNA V KOLEJI BŘEZNICE
Výstava, pořádaná Březnickým klubem seniorů
při příležitosti významného životního jubilea
p. Miloše Vachaty, bude ke zhlédnutí od 15. 7.
do 31. 8. 2020 v prostorech kavárny V KOLEJI.
Březnický klub seniorů děkuje odboru kultury města
Březnice za podporu a spolupráci.

úterý 18. 8. 2020
od 9 do 16 hodin
v Městském muzeu
a Galerii Ludvíka Kuby
v Březnici

Program:
Trochu teorie neuškodí – povídání o Kubovi
a jeho tvorbě, seznámení se základními
výtvarnými technikami
Pojte dál – prohlídka Galerie Ludvíka Kuby
Kdo si hraje nezlobí – práce s tužkou,
pastelem a temperou
Staňte se na jeden den malířem a podívejte
se na svět s paletou v ruce!
Vhodné pro děti od 8 let, kurzovné 150 Kč (zajištěn
oběd a malá svačina).
Bližší informace a přihlášky na tel. 731 456 761
nebo na dětském oddělení knihovny.
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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

Rodinné centrum „neusíná“ ani o prázdninách!
K létu patří pohyb, zábava a samozřejmě výlety! Pokusili jsme se spojit vše dohromady a nabízíme tento
program:
středa 1. 7. od 10.00 – sportovní dopoledne pro
děti
Rozhýbejme všichni těla! Převážně venku budeme sportovat, překonávat opičí dráhu a plnit (nejen) pohybové
úkoly. Zveme také školkové děti, které již budou doma
na prázdninách.
čtvrtek 16. 7. od 16.00 do 18.00 – sypání pískových
mandal a dalších obrázků
Pomocí barevného písku a šablon budeme vyrábět úžasné obrazy. Budou připraveny šablony pro holky i kluky
všech věkových kategorií, a i dospělí si přijdou na své!
Vstupné na akci 50 Kč + cena vybrané šablony (25-70 Kč).
Bude i káva s dortíkem!
čtvrtek 23. 7. – výlet na Orlík
Sraz v 10.00 hodin v kempu Velký Vír (dole u hospody),
poté se pěšky, v kočárku nebo na odrážedlech vydáme
kolem Schwarzenberské hrobky k zámku a zpět poplujeme parníkem.
úterý 28. 7. od 17.00 – piknik po pohádce u zámku
Letos piknikujeme v Březnici a začínáme po pohádce divadla Kapsa plná pohádek. Piknikové vybavení s sebou.
středa 5. 8. - Tušílkova stezka
Znáte příběh skřítka Tušílka?! Seznamte se s ním společně s námi na stezce plné poznání a zábavy. Sraz
v 10.00 hodin v Tušovicích.
středa 19. 8. od 16.00 – pokusy v zahradě
Pokračování Báječných pokusů, tentokrát venku v zahradě. Čarovat budeme s vodou, barvami, světlem…
Bude se konat pouze za příznivého počasí.

Herna rodinného centra bude o prázdninách otevřena
od 1. 7. do 24. 7. Sledujte však naše webové stránky
a facebook (Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.),
kde budeme upozorňovat na případné změny v programu
a uveřejňovat další mimořádné akce. V plánu je divadélko pro nejmenší a venkovní hry s tvořením.
Zbytek prázdnin budou v prostorách RC probíhat převážně letní tábory pro děti:
27. 7. - 31. 7. – Letní divadelní dílna – 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
17. 8. – 21. 8. – English Camp for Children, anglický tábor pro děti 12–15 let, denně 8.00 – 16.00 hodin
Cena: 2 850 Kč/ 1 dítě, záloha 900 Kč s přihlášením dítěte
24. 8. – 27. 8. – English Camp for Teenagers, anglický tábor pro děti 15-18 let, denně 13.30 – 17.00 (jedenkrát do 21.00) hodin
Cena: 1650 Kč/1 účastník, záloha 900 Kč s přihlášením
dítěte.
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.ajbartakova.webnode.cz, nebo si o ně napište
na jitka.bartakova@seznam.cz, případně volejte
721 140 798.
Připomínáme, že RC Pampeliška nabízí možnost zapůjčení těchto věcí: krosnička na záda na nošení dětí,
šátek na nošení dětí, vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možný použít pro přepravu 2 dětí, dále
jako kočárek do terénu i města), cyklosedačka, cestovní
postýlka, kyblík na koupání dětí.

VÝTVARNÝ KURZ

NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
NA ZÁMKU BŘEZNICE
www.brdskeslunce.cz
Vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé

Kdy:

4. 7. 2020, 9. 8. 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, zámek,
venkovní prostory, pod střechou
Příspěvek: dospělí: 800 Kč, děti 550 Kč
ZUŠ Březnice - Natálie Švejdová, 3 roky (MŠ)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE , příspěvková organizace
Rožmitálská 419, Březnice
tel. 318 682 165, fax 318 683 608 | e-mail: skola@zsbreznice.cz
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Závěrečné slovo
Vážení čtenáři,
na konci školního roku se obvykle sluší říci, že jsme
úspěšně v cíli a vše bylo řádně splněno. Leč výjimka
potvrzuje pravidlo, a tak letošní školní rok se více
hodí ukončit slovy: Udělali jsme, co jsme mohli, ale
přece jen není zcela hotovo. Opatření spojená s tolik
skloňovaným COVID-19 vnesla do vzdělávání řadu
netradičních postupů, změn, narušila tradiční způsoby vyučování. Situace přinesla řadu podnětů k zamyšlení, všechny nás nutila na jedné straně ke zpomalení až hybernaci, na straně druhé vyvíjela tlak na
schopnost improvizovat, přizpůsobovat se a na kreativitu.
I při letmém ohlédnutí zpět si lze vzpomenout, že
ve chvílích nejpřísnějších restrikcí nezůstal v základním vzdělávání a povinné docházce z dosavadní rutiny kámen na kameni. Ve škole jsme se snažili najít
nové cesty kontaktu mezi sebou pro virtuální setkání
a porady, komunikační kanály směrem k žákům
a zpět pro účely výuky na dálku. Naše počítače i telefony se plnily aplikacemi pro sociální sítě, pro práci
s výukovými programy a portály. Zaběhnuté postupy –
klamně zaručené a certifikované vysokoškolským
vzděláním a posvěcené osvědčenou praxí - braly nezřídka za své. Cílem, ba nutností bylo během několika dní vytvořit jeden univerzální zdroj informací pro
žáky, rodiče a další subjekty se školou spojené. Současně bylo třeba poskytnout v každém ročníku, v každé třídě a u každého vyučujícího prostor pro vlastní
cesty a metody výuky, formy komunikace přizpůsobené složení tříd a možnostem rodin. Denní režim se
zcela převrátil také rodinám. Většina rodičů se musela tak trochu rozkrájet, proměnit v multifunkční zařízení a spojit nároky spojené s domácností, výchovou a
vzděláváním. A žáci? Domnívám se, že těm absence
režimu, spolužáků, interakce v rámci třídy aj. převrátila vše dosud známé. Cenná a užitečná zkušenost!
Přesto si nemohu odpustit konstatování, že jedna stačila. Ačkoliv jsme se v naší škole nezaměřili jen na
tolik doporučené opakování, ale učili se neustále novému, zůstává na mnoha místech vzdělávací plán nedokončený. Viditelně utrpěly některé pracovní návyky, dovednosti a znalosti v širších souvislostech. Největší hlad je však po osobním kontaktu, přímé komunikaci tváří v tvář a po přirozeném řádu dne, který
umožňuje využívat času příjemně a užitečně zároveň.
Viditelné jsou i velké rozdíly mezi žáky, které se při
běžné výuce ve škole daří lépe korigovat.

I přes veškeré zvláštnosti druhého pololetí muselo
hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání proběhnout. Našim žákům, jejich rodičům a dalším osobám
důležitým ve vzdělávání bylo nezbytné dát vědět,
jaké úrovně žák ve svém vzdělávání dosáhl, co se podařilo a proč, či naopak, kde něco schází, jaké jsou
příčiny případného neúspěchu a jak s tím lze účinně
pracovat dál. V květnu jsme se proto rozhodli použít
netradičně slovní hodnocení pro všechny žáky školy.
Zdůrazněn zde byl přístup k práci a povinnostem,
zájem o školní práci a učivo i kvalita výsledků. Nebylo
vždy možné posoudit, jak samostatný žák při práci
byl, ještě složitější bylo nezřídka na dálku posoudit,
jaké možnosti a okolnosti v každé rodině panovaly.
Žáci se proto zapojili v rámci sebehodnocení. Prostřednictvím elektronického formuláře hodnotili, jak
se doma učí, jak jsou samostatní, zdali využívají pomoci (případně jaké) a jak vnímají své výsledky a svůj
pokrok. Volit bylo možné odpovědi v různých úrovních. Vše pak doplnil návrh klasifikace (známkování),
který se řídil doporučením MŠMT (v procentech vyjádřený význam podkladů pro hodnocení). Přehled si
můžete prohlédnout v příloze za článkem. Samotné
hodnocení na konci školního roku už proběhlo tradiční podobou vysvědčení, které využívá kombinace slovního hodnocení a klasifikace, na druhém stupni jen
klasifikace. V případech hodných zřetele bylo vysvědčení doplněno komentářem. MŠMT současně vydalo
prohlášení, které garantuje, že kromě zpětné vazby
žákům a rodičům nebude mít závěrečné hodnocení
význam pro další úkony v rámci škol. Přesto se domníváme, že i přes přivřené oko a značně omezenou
výpovědní hodnotu je nutno hodnocení jistou váhu
přikládat. Stojí za ním totiž práce mnoha lidí – žáků,
učitelů a rodičů, navíc často za nesnadných podmínek. Všem jmenovaným patří poděkování za práci
v celém školním roce 2019/2020.
Děkujeme také zřizovateli školy, který nám byl, a to
nejen v době opatření, podporou a zájem o činnost
a rozvoj školy projevuje i nadále. Ocenit se sluší spolupráci s místními spolky, odbory úřadů a dalšími
partnery školy. Vzpomenout musíme také řadu dobrovolníků – jednotlivců, kteří se podílí na pomoci při
provozu a vzdělávání a jsou vždy ochotni nezištně
podat pomocnou ruku.
Všem žákům přejeme veselé prázdniny a těšíme se
na ně v novém školním roce. Dospělým pak držíme
pěsti, aby letní měsíce přinesly zasloužený odpočinek,
radost a příjemně strávený čas v podobě dovolených.
Miroslav Bělka a zaměstnanci ZŠ Březnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ ŽÁKA
HODNOCENÍ UČITELEM
Přístup ke školní práci

Výsledky

aktivní, pravidelný, se zájmem

kvalitní, přesné, správné

nepravidelný, základní povinnosti
plní

mírné nepřesnosti ve správnosti, výstižnosti či nedostatky v rozsahu

pasivní, bez zaujetí, na výzvu
dodatečně reaguje

závažné chyby, bez projevů tvořivosti, není samostatně schopen účinně
využívat poznatky a dovednosti bez pomoci, bez pomoci nesplňuje
výsledky nároky a požadavky

pasivní, soustavný nezájem,
nereaguje ani na výzvu

podstatné nedostatky, nedokáže využít ani základní poznatky
a dovednosti

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA
Doma se učím

Učím se

Práci a úkoly

Mé hodnocení

Pokrok

Pravidelně,
každý den
přibližně
ve stejnou dobu.

Většinu zvládnu
sám.

Vypracovávám
vždy sám.

Pracuji výborně,
zadané úkoly plním,
opravdu se snažím.

Splňuji nároky a výrazně
jsem se zlepšil. Učivu rozumím
rozumím, úkoly plním
samostatně, znalosti a
dovednosti dokážu
prakticky využít.

Každý den
S něčím mi
v jinou dobu,
pomáhají rodiče
jak se mi to hodí. (nebo někdo
jiný).

S něčím mi
pomáhají rodiče
(nebo někdo
jiný).

Moc mě to nebaví,
ale učím se pravidelně a úkoly plním.

Většinu nároku splňuji, z větší
části jsem se zlepšil. Učivu
převážně rozumím, úkoly dokážu s malou pomocí splnit.
Znalosti a dovednosti většinou
dokážu prakticky využít.
Dopouštím se menších chyb
a dokážu je odstranit.

Nepravidelně,
jak se mi chce.

Téměř vždy mi
někdo pomáhá.

Moc se nesnažím,
úkoly někdy vynechám.

Většinu nároků samostatně
nezvládám, v něčem jsem se
mírně zlepšil. Mám mezery
v dovednostech a znalostech –
nedokážu úkoly a situace
vyřešit bezpečně a správně.
Chyby sám neodhalím, bez
pomoci je nedokážu napravit.

Moc nepracuji,
úkoly neplním.

Nároky nezvládám, mám pocit,
že jsem se nezlepšil.

Téměř vždy mi
někdo pomáhá.

NÁVRH KLASIFIKACE (1–4)
Klasifikace vychází:
a) z podkladů pro hodnocení ve druhém pololetí, získaných v únoru a březnu – váha 50%
b) podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku – váha 25%
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí
školního roku 2019/2020 – váha 25%

Škola po karanténě
V době domácí výuky nám celkově dost chyběla škola.
Učili jsme se jen základní předměty, takže po příchodu
do školy nás paní učitelka příjemně potěšila tím, že jsme
měli konečně výtvarnou výchovu. Pustili jsme se do práce s temperovými barvami a naším úkolem bylo namalovat barevné kočky. Nechali jsme si na nich hodně záležet, všem se výtvory moc povedly. Posu te sami.
Helene Spendra 5.B
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ODBORNÁ PRAXE NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Pod dlouhých třech měsících se vrátila naše třída
2.AS oboru agropodnikání do školy na prázdninovou
praxi. Kvůli koronaviru jsme neměli možnost jít do školy a učení doma bylo pro někoho z nás spíš za trest.
Jak naše prázdninová praxe vlastně probíhala? To se
za chvíli dozvíte. Celý týden až na pátek bylo ošklivé
počasí, ale i přesto jsme vyrazili do ZD Pňovice. Tam
nás čekala spousta učení v praxi.
První den nás čekalo pletí zahrady. Následují den jsme
konečně vyrazili do kravína. Tam jsme se nenudili, bylo
totiž v plánu přehánění telat a mytí boudiček. My holky
jely na pastvu a kluci zůstali v kravíně, kde měřili seník
a silážní jámu. Po návratu jsme si uvázali krávu a ohodnotili její exteriér. Následující den přijel do kravína pan
inseminátor. Ukázal nám, jak se zjišuje březost ve třetím měsíci bez pomoci sona. Někteří spolužáci si to
i sami vyzkoušeli. Ve středu jsme se dali do úklidu dojírny a mléčnice. Šla jsem se podívat dolů na porodnu a co
nevidím... malého býčka. Byl ošetřen a po péči matky
převezen do boudičky. Pak z ničeho nic začalo strašně
pršet, a tak se rozhodlo, že si uděláme klasickou hodinu, a to v seníku, kde jsme počítali krmnou normu.

Ve čtvrtek nás čekala práce v okolí areálu školy. V pátek už bylo krásné počasí. A jelikož spousta malých býčků ještě nebyla označena, vyzkoušeli jsme si značení telat. Poté proběhla desinfekce dojírny. Někdo potom zůstal na přehánění krav a zbytek jel na selekci brambor.
Musím říct, že jsme si to všichni užili. Doufám, že takových praxí bude ještě spousta.
Lenka Štochlová 2.AS, 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

Charita Příbram působí i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí
a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry
krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?
pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře) - Náměstí 11,
262 72 Březnice
Kontaktní pracovník:
Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou
dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko –
Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.
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FILMOVAR BUDE!
I letos spolek Kulturní Gang Březnice a odbor kultury
města Březnice připravili již několikátý ročník promítání filmů pod letní oblohou na starém kluzišti.
Náš Filmovar je sice lokálního formátu, nicméně si to
na něm spolu s Vámi užíváme jako na velkém festivalu.
Zkrátka děláme si Vary v Březnici!
Proto každoročně nechybí tvář festivalu či slavností
zahájení. Letos je pro zahajovací večer předepsaný oděv
na téma „Česká klasika“ a jak to pojmete, je zcela na
Vás. Těšíme se na originální modely vyjadřující to, co je
podle Vás typicky české.
Letošní ročník je celý věnován českému filmu. Na program jsme zařadili české filmové novinky (Vlastníci,
Modelář, 3bobule) a jednu kultovní českou klasiku (Samotáři) v obnovené premiéře k 20. výročí uvedení tohoto filmu do kin.
Přijte si užít prázdninovou atmosféru venkovního
promítání, podpoříte tak provoz starého kluziště a své
kino.
T ě š í m e s e n a Vá s !
Kulturní Gang Březnice
a odbor kultury města Březnice

KAKTUSY
V BŘEZNICI

OPĚT KVETOU
Srdečně Vás zveme na prohlídku sbírky
kaktusů a sukulentů.
Sbírku si můžete prohlédnout zdarma
každý čtvrtek 13 - 17 hod.
nebo na základě domluvy
na tel. 723 044 489.
Možnost získání přebytků rostlin.
Vladimír Ježek, Náměstí 3, Březnice

Hlášení místního rozhlasu
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.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Červen byl měsícem, kdy jsme pomalu, v rámci rozvolňování opatření státu, navraceli našemu klubu život.
Již koncem května jsme společně navštívili vernisáž
obrazů MUDr. Jiřího Berana.
Nové listy pro trénink paměti jste si každý pátek mohli
vyzvednout ve schránce klubu. Stálým návštěvníkům
klubu a obyvatelům DPS jsme je osobně roznášeli.
Lenka pro vás každou středu chystá kreativní balíčky
pro samotvorbu doma. Věříme, že přidaná hodnota její
tvořivosti Vás neminula a dostatečně jste doplnili vitamíny radosti. (V případě, že vám snad nějaké v dlouhé
době koronavirové chyběly.)
Každou středu byla otevřena knihovna, zatím pouze od
15.00 do 16.00, tedy v době, kdy byly zároveň k vyzvednutí kreativní sady.
Díky panu Větrovcovi máme spoustu nových audioknih.
Přij te si je půjčit a zkusit nový způsob četby.
Květnová výloha s tématikou války byla opět zaktualizována. Červen jsme věnovali první české himálajské
nemocnici v Baltistánu, kterou udržuje při životě nezdolná vůle a elán Diny Štěrbové. Tato horolezkyně slovenského původu, vystudovaná profesorka odborné matematiky, jako první československá žena v roce 1984 vylezla
spolu s Věrou Komárkovou na vrchol osmitisícovky Čooju.
Od poloviny června jsme též obnovili páteční setkávání
a trénink paměti.
Pokračujeme v projektech „Když jsem byla malá holka/
malý kluk...“ a „Až budu stará žena/starý muž“. Každý
měsíc je na stránkách Březnických novin jeden příběh
pamětníka a jeden příběh mládežníka. V prázdninovém
dvojčísle se představí v mladší kategorii dvojčata. Pokud
by se kdokoliv z Vás chtěl přidat svým povídáním, kontaktujte mě.
15. července od 14.00 proběhne v areálu pivovaru beseda pod širým nebem s MUDr. Jiřím Beranem na téma
„Radosti a úskalí stáří podruhé“.
18. července od 14.00 jste srdečně zváni na vernisáž
Miloše a Jiřiny Vachatových do prostor KAVÁRNY
V KOLEJI v Březnici, která se uskuteční při příležitosti
významného životního jubilea pana Miloše Vachaty.

Pravděpodobně 19. srpna od 14.00, (termín bude
upřesněn ve vývěsce klubu), můžete využít možnosti
prohlídky prostor Zámeckého pivovaru Herold a zároveň
si vyslechnout zajímavé povídání RNDr. Marka Šoltése
a Ing. Petra Orálka na pivovarnické téma.
Prázdninový provoz klubu:
Středa: 15.00 – 16.00 (KNIHOVNA, KREATIVNÍ
SADY)
Pátek: 14.00 – 16.00 (TRÉNINK PAMĚTI).
Děkujeme Nadačnímu fondu KB – Jistota a p. Romanu
Klimešovi za finanční dar na provoz klubu. Panu Klimešovi i za darované štíty.
Děkujeme paní Evě Beranové za vedení účetnictví bez
nároku na honorář.
Děkujeme panu Slaníkovi za zhotovení fotografií z vernisáže a jejich darování členům klubu, panu Miroslavu
Štvánovi za technickou pomoc v prostorách klubu a laskavým dámám z drogerie Teta, s jejichž dopomocí se nám
podařilo zajistit dostatek ochranných a desinfekčních
pomůcek nezbytných pro znovuotevření a provoz klubu.
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 slunečné léto a jen vše dobré. Snad máme
nejtěžší nejisté chvíle již zdárně za sebou. Věřím, že nás
v čase budoucím nečeká více nepříjemností, než je pro
život nezbytné. Těším se na setkání s Vámi.
Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény
z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů

Až budu starý muž…

Až budu starý muž…

Až budu starý, lidé nebudou mít auta, ale budou mít
létající křesla. Budou mít střechy a motor na elektřinu
a vrtule jako dron. Budou obří balkóny a na nich budou
skleníky a tráva. A aby se lidé rychleji přemístili, použijí obří praky, které budou zapíchlé v zemi a lidé tak budou létat. Budou však jen určené trasy pro praky, aby
lidi nesrazilo létající křeslo. Lidé už přistanou na Marsu. Budou obří trampolíny, které budou mít sto metrů.
Lidé, kteří umřou, budou roboti. A také budou obří boby
velikosti pěti metrů. A lidé budou mít domy na stromech.
Robin 9 let

Až budu starý, budou auta moci létat. Lidé budou mít
stroj na řízení ročních období. Jahody budou růst celý
rok, protože je budou pěstovat v obřím skleníku. Lidé
vynaleznou prášek neviditelnosti, a aby se rychleji přemístili, vynaleznou i teleport. Lidé budou mít roboty,
kteří vše opraví. Budou medvědi s tričkem a účesem,
protože začnou myslet jako my. Propisky budou samy
psát domácí úkoly. Budou léky na všechny nemoci.
A lidé budou moct dýchat pod vodou.
Hynek
9 let

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.
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Když jsem byl malý kluk…
Od malička jsem bydlel se svými rodiči a sestrou
v Březnici. Rodiče byli zemědělci, obdělávali přes 4 ha
polí, které byly v blízkosti města. Měli čtyři krávy, které
zapřahali do vozu po dvou. Na polích pěstovali oves, ječmen, žito, pšenici a brambory. Chovali asi čtyřicet slepic, chovné prase, kozy – ty měli hlavně pro mléko pro
prasata. Též měli plno holubníků, kvůli holoubatům.
V králíkárně jsme měli plno králíků, chovali jsme husy.
Pamatuji si, že jsme jako děti daly do ošatky vejce, aby
je v teple husa vyseděla a povedlo se. Matka také dala
potom vysedět vejce pod kvočnu pod pícku. Kuřátka
jsem krmil krupkami namočenými v mléce. Museli jsme
mít kohouta. Jednou jsem přišel na dvůr a vidím, že
všechny naše slepice leží břichem nahoru jako mrtvé.
Matka si potom vzpomněla, že na hnůj vyhodila kuličky
rybízu po vykvašení vína. Slepice uspal výluh z toho
rybízu, večer už zase stály na nohou.
Jednou mě napadlo svézt se na krávě, ale nemohl jsem
na ni vylézt. Tak jsem ji přivázal k vrbě a z vrby jsem
skočil na její hřbet. Kráva se lekla, dala se do klusu, držel jsem se pevně za její kůži, brala to se mnou polma až
skoro k Bubovicím. Bylo mi dvanáct let a div, že jsem
nespadl.

„Hezké chvíle a zážitky jsou takové léky proti stárnutí.
Jenomže se nedostanou na předpis v žádné lékárně.“
Jiřina Šiklová

RADOSTI
a
ÚSKALÍ STÁŘÍ
podruhé
BESEDA
BŘEZNICKÉHO KLUBU SENIORŮ
tentokrát pod širým nebem
V AREÁLU BŘEZNICKÉHO PIVOVARU
(sraz na nádvoří)
s Doc. MUDr. Jiřím Beranem CSc.
ve

STŘEDU 15. ČERVENCE 2020
od 14.00 HODIN

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT
ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU A ZEPTEJTE SE NA VŠE,
CO VÁS Z TÉTO OBLASTI ZAJÍMÁ.
Beseda proběhne i v případě špatného počasí –
v interiéru pivovaru.
Více informací na tel. č. 731 554 974 či na e-mailu
petramatysova21@seznam.cz

Už jako malý kluk jsem musel zvířectvo obstarávat
a stále pomáhat, kde bylo v zemědělství potřeba.
Také, když pro práci na polích nebyl čas na oběd, udělal jsem sám v šesti letech bramboračku, smažená vejce
apod. V tomto věku už mě máma vyslala na borůvky
i na houby se staršími ženami do Drahýšova.
Žili jsme skromně, dětství jsem prožil dobře, hodně
jsem byl venku. Když jsem byl větší, bavilo mě malování, chodil jsem rád k malíři, který mě poučil jak se míchají olejové barvy. Malování se mně dařilo a bavilo.
Chtěl jsem se v tomto oboru vzdělávat, jít na uměleckou
školu, ale nedostal jsem se tam.
Potom přišlo znárodnění, pole přišly do JZD. Kdo přilnul k hospodářství, těžko se se vším loučil. Mě dali rodiče učit do učňovské zahradnické školy. Po jejím dokončení jsem nastoupil do práce a doplnil si vzdělání dálkově v Praze v mistrovské zahradnické škole v Krči.
Dětství uteklo jako voda, rodiče mě zahálet nenechali,
prožil jsem ho samou prací, ale pěkně. Vím, že mně to
bylo k užitku, rodiče mě naučili pracovat a potom mně
nic nebylo zatěžko. Rád na své dětství vzpomínám.
Miloš, 80 let

„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
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SENIOŘI (A OSTATNÍ) V DOBĚ PO KORONAVIRU
K názoru na nebezpečnost koronaviru se odborníci
dopracovávají složitě. Na jedné straně z něj jde hrůza,
až by pomalu mohlo dojít k panice. Na druhé straně
jsou umírněnější hlasy, které upozorňují na to, že se
nejedná o nějakou morovou ránu, známou ze středověku, která tehdy měla mít na svědomí bezpočet obětí.
V dnešní době s ničím tak drastickým vlastní zkušenost naštěstí nemáme. V povědomí si nosíme obraz medicíny jako všemocné vědy, která si hned ví se vším rady
a člověku se vlastně nemůže nic stát. Občas sice někdo
umře, to lze připustit, ale zdá se, že je to jev v podstatě
vzácný, takže snad něco takového ani nehrozí. Žijeme
v jakési blahé iluzi, že všechno dopadne dobře. Ve skutečnosti to tak není a najednou nás zaskočí něco, s čím
si nevíme rady. Dříve se pohromy vykládaly trestem Božím. Dnes koluje řada domněnek. Politici berou jako věc
své osobní cti, že ochrání své voliče ode všeho zlého.
Jako v jiných případech, zlatá střední cesta je nejlepší.
Koronaviru (a jiných infekčních nemocí) je třeba se
obávat přiměřeně, ale zbytečně se nestrachovat. Pak bychom dopadli hůř než líp. Strach je stresující a stres
oslabuje imunitu.
Zastavme se u dvou symbolů této koronavirové doby.
Je to rouška a rukavice. Aby rouška, jejíž význam tak
jako tak nelze přeceňovat, zdraví svého nositele nepoškozovala, ale trochu chránila, musí se nejlépe každý
den vyprat. Obávám se, že to málokdo dělá. Rouška zachycuje vydechované a vykašlávané částečky hlenů,
jichž se dýchací cesty zbavují a které jsou plné choroboplodných částic. Rouška jim bohužel pomáhá, aby se
vrátily do dýchacích cest zpátky, což jejímu nositeli neprospívá. Roušku máme nosit tam, kde to má smysl,

tedy v uzavřeném veřejném prostoru, kde jsme nějakou
dobu pohromadě s cizími lidmi. Kapénkovou infekcí je
třeba také chřipka. Rouška se může jednou hodit nejen
proti koronaviru.
Někdo si oblíbil rukavice. Koronavirus však nevstupuje do těla skrz kůži. Může se uchytit na spojivce oka
nebo na sliznici dutiny ústní. Tedy neměli bychom si
mnout oči nebo otírat ústa, když jsme se předtím dotýkali nějakých povrchů, na nichž mohly ulpět částečky
hlenu vykašlaného osobou nakaženou koronavirem. Kdo
má venku rukavice a doma si je sundá, má pod nimi čisté ruce. Kdo rukavice nemá, ruce si doma pečlivě umyje.
Rukavice by měly být jednorázové, které se po jednom
použití vyhodí. Nejlepší však je pečlivě si umýt po příchodu domů ruce. Je známo, že madla nákupních vozíků
mají na svém povrchu množství choroboplodných částic.
Nezabalené potraviny jako např. pečivo bychom neměli
brát do rukou a hned cestou domů je konzumovat.
To platí stále i bez koronaviru.
Někdy se mladí obávají navštívit seniory, aby je nenakazili. Kdo nemá teplotu, kašel, nezadýchává se a cítí se
obecně vzato zdráv, bez obav může své blízké seniory
navštívit. Kdo je nemocen, a leží nebo sedí doma. Osamocený senior návštěvu ocení víc než nemístnou ohleduplnost. Pokud jde o ohleduplnost k seniorům, ještě jedna poznámka. Senioři nejsou všichni stejní. Ti soběstační senioři si na své soběstačnosti zpravidla zakládají
a mohou nelibě nést, když se jim mladší s pomocí vnucují. Ti senioři, kteří na tom již tak dobře nejsou, nabídku pomoci mohou využít, by se ji třeba zpočátku
zdráhají přijmout.
MUDr. Jiří Beran
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SVATÝ ŘÍMSKÝ MUČEDNÍK VÍT, PATRON MĚSTA BŘEZNICE A OKOLÍ
Čerstvě zrestaurovaný barokní obraz sv. Víta z březnického
děkanského, kdysi jezuitského kostela, který bude v dohledné
době představen veřejnosti, je svědkem úcty a obliby, jíž se tento světec těšil mezi březnickými obyvateli i lidmi z širokého
okolí.
Malbu pořídili březničtí jezuité u nejmenovaného slavného
malíře a roku 1745 ji poprvé vystavili na hlavním oltáři zmíněného chrámu při výroční svatovítské slavnosti. K oslavám
světce byl obraz používán dlouhá léta, po jistou dobu byl
v rámci březnického kostela zavěšen v předsíni před sakristií,
poté na stěně proti oltáři v tzv. dušičkové kapli (třetí boční
kaple po levé straně kostela) a následně byl deponován na galerii kostela, dokud nenastal čas jeho obnovy.
Nejspíš někdy ve druhé polovině 18. století, soudě podle rokokového rámu a stylu malby, byl pořízen další, menší obraz
sv. Víta, který byl na hlavní oltář březnického kostela umístěn
nastálo. Zdobí samotný vrchol oltářního retabula nad titulním
obrazem chrámových patronů, svatých jezuitů Ignáce z Loyoly
a Františka Xaverského. Stal se završením souboru obrazů
světců a patronů jezuitského řádu, původně rozmístěných nad
bočními kaplemi v kostelní lodi.
Hlavní památkou, která upomíná na slavné období svatovítské úcty v Březnici, je světcův oltář v čele kostelní lodi, postavený po pravé straně vstupu do kněžiště. Byl vztyčen roku
1738 a o dva roky později pozlacen a postříbřen. Obsahuje prosklenou skříň se světcovu dřevěnou polychromovanou ležící sochou z roku 1738, do které jsou na příslušných místech vloženy
skutečné světcovy tělesné pozůstatky. Socha je obklopena andílky, z nichž jeden drží na červené sametové podušce světcovu
lebku vloženou do skleněné koule opatřené zlacenou svatozáří.
Několik dalších relikvií tohoto světce se nachází v nižší části
téhož oltáře a také po stranách svatostánku na oltáři hlavním.
Úcta ke sv. Vítovi byla jedním z typických projevů duchovního života a zbožnosti katolické církve v široce pojatém období
po Tridentském koncilu. Tento projev zbožnosti se zaměřoval
na hrdiny křesanské víry prvních staletí, kteří svou věrnost
Kristu zpečetili mučednickou smrtí. Věřilo se, že v katakombách za hradbami Říma, z většiny znovu objevovaných od
sklonku 16. století, je pohřbeno nesčíslné množství takovýchto
hrdinných mučedníků hodných úcty a následování. Jejich těla
byla z katakomb vyjímána, vyvážena do celého katolického světa a uctívána jako posvátné poklady. Mnozí takovíto domnělí
mučedníci byli přitom prohlášeni za ochránce míst, kde byly
jejich relikvie vystaveny veřejné úctě, zvláš pokud se jednalo
o významný soubor ostatků.
V českých zemích v pobělohorské době a během celé barokní
éry hráli v úctě ke katakombálním mučedníkům velmi důležitou roli právě jezuité, a tak není divu, že i jejich působiště
v Březnici obdrželo relikvie jednoho takového martyra, který
se dočkal zvláštní úcty jako místní patron čili ochránce.
Tohoto březnického světce zmínili ve svých textech autoři
Jan Miller (do 1723), Jan V. Truhlář (1886), Antonín Podlaha
(1925), Stanislav Suda (1935), kolektiv autorů pod vedením
Emanuela Pocheho (1977), dále Jiří Černý (2006, 2013), Milan
M. Buben (2012) a autor těchto řádků (2010). Ludvík Fürst se
na něj zaměřil ve zvláštním článku z roku 1948, ve kterém citoval dva úryvky z pamětní knihy březnické jezuitské koleje.
Co se čtenář dozvídá v tomto článku, bere v potaz všechny
zmíněné autory, avšak hlavní zdroj informací má ve výročních
zprávách březnických jezuitů z let 1671 až 1771.
Jezuitský kněz „Balthasar Baltonus“, nejspíš známý propagátor úcty ke katakombálním světcům Baldassare Baglioni, získal v roce 1646 z římských katakomb sv. Priscilly celé tělo
(kostru) muže jménem „Vitus“ (česky Vít, osoba naprosto odlišná od známého světce téhož jména, patrona pražské katedrály), o kterém zbožně věřil, že zemřel jako sv. mučedník.

Autenticitu ostatků a povolení je vystavit veřejné úctě písemně
schválil dvěma dokumenty kardinál Marzio Ginetti, římský
vikář papeže Inocence X. Baglioni pak posvátné ostatky věnoval asistentovi německé asistence jezuitského řádu, P. Florentiovi de Montmorency, a ten provinciálovi českých jezuitů, P. Janovi Dakazatovi, který tou dobou pobýval v Římě na osmé generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova.
Po návratu do Čech dal roku 1647 provinciál Dakazat v souladu s tehdejšími církevními předpisy relikvie prověřit na
místním biskupském úřadě, konkrétně pražském arcibiskupství. Pravost relikvií tehdy potvrdil arcibiskup Arnošt kardinál
Harrach přípisem na obě „autentiky“, prověřovací dokumenty
přivezené z Říma.
Zdá se, že potom Dakazat relikvie věnoval zakladatelům jezuitského domu v Březnici a tamní vrchnosti, Přibíkovi Jeníškovi z Újezda a jeho manželce Ludmile Kateřině rozené
z Talmberka. Přibíkovi dědicové posvátné ostatky ponechali po
dlouhou dobu skryté bez úcty, až byly v roce 1669 znovu nalezeny. Rod zakladatelů se tehdy rozhodl, že je věnuje březnickým jezuitům. Ti se rozhodli, že sv. Vítovi poskytnou veřejnou
úctu, a vyžádali si na tehdejším majiteli panství Přibíkovi Václavovi Františkovi Jeníškovi z Újezda povolení prohlásit tohoto mučedníka za patrona celého březnického dominia.
Relikvie byly slavnostně vystaveny veřejné úctě v březnickém jezuitském kostele dne 5. července 1671, v neděli po svátku Navštívení Panny Marie. Byly vloženy do proskleného relikviáře, přičemž na okrasu relikvií vynaložila 100 zlatých Hedvika Barbora z Újezda, rozená hraběnka z Rozdražova, ověnčená
titulem zakladatelky koleje.
Od té doby se začal sv. Vít těšit úctě nejen březnických jezuitů a místní vrchnosti, ale i měšanů a obyvatel širého okolí,
včetně šlechty a duchovenstva. Hlavní oslavy tohoto „patrona
březnické jezuitské koleje, města i okolí“ (jak hlásá nápis na
zmíněném obraze z roku 1745) se konávaly každoročně v neděli po svátku Navštívení Panny Marie, světec byl ale zmiňován
v modlitbách breviáře i při sloužení mše sv. u březnických jezuitů po celý oktáv, tedy i po celých sedm dní následujících po
zmíněné neděli. Typ této liturgické oslavy se vyrovnal největším svátkům církevního roku.
Pokud to dovolilo počasí, byly při svatovítské slavnosti neseny světcovy relikvie na nosítkách (obvykle čtyřmi jezuity)
po březnickém náměstí. Takovéto průvody se konaly za početné účasti světcových ctitelů, za zvuku zpěvu a hudby, trubek
a bubnů, byly důmyslně zdobeny. S procesím souvisela slavnostní zpívaná mše sv. v jezuitském kostele, sloužená někdy
duchovenstvem z okolí. Zaznělo také kázání ke cti březnického
nebešana. Ostatky světce lidé líbali, dotýkali o ně růžence,
zpěvníky, modlitební knížky. K podpoření Vítovy úcty dávali
jezuité (od roku 1710) tisknout obrázky, modlitby i krátký popis historie původu jeho relikvií.
Několikrát je doloženo, že Březničtí sv. Víta prosili za konkrétní pomoc či ochranu a že mu vděčili za vyslyšení svých proseb (1671, 1674, 1723, 1731). Uchovávali jeho obraz na radnici
a také měšanská mariánská družina vlastnila světcovu sochu,
kterou nosila v procesí na Svatou Horu (poprvé 1719, vyrobena
byla rok předtím).
Pomyslnou tečku za slávou sv. Víta učinila stoletá slavnost
vystavení jeho relikvií, konaná roku 1771. Dva roky poté byl
řád Tovaryšstva Ježíšova zrušen. Brzy nastoupil samostatnou
vládu Josef II. a jeho osvícenský pragmatismus zrušil mnoho
z barokních projevů zbožnosti, včetně slavnostních procesí s relikviemi. Svatý ochránce Březnice a okolí začal upadat v zapomenutí. Snad obnova jeho obrazu přinejmenším připomene, kolik dobra a pozitivního životního naladění bylo s jeho jménem
v této části Čech spojeno.
P. Miroslav Herold SI
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PŘÍBĚH BŘEZNICKÉHO OBRAZU SV. VÍTA
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na rok 2018, kdy se
konala v místním kostele připomínka patrona města
Březnice - sv. Víta. Z původního záměru varhanního koncertu na podporu opravy varhan se díky zapojení odboru
kultury, ZUŠ, Nadačního fondu pro Březnici, březnické
farnosti a mnoha dalších osob podařilo připravit zajímavé setkání s historickým i duchovním programem.
Na počátku příprav slavnosti se však o obrazu sv. Víta
nevědělo téměř nic. Až během jednoho přípravného setkání se mimo jiné hovořilo i o článku ve sborníku Bozeňsko z roku 1948, ve kterém se autor zmiňuje o velkém obrazu sv. Víta, který byl v minulosti vystavován
v kostele na den jeho svátku.
Duchovní správce mi umožnil přístup do depozitáře
i do prostorů kostela, kde jsem na jednom ochozu objevil
velký, starý, poškozený obraz, na kterém byl téměř nečitelný nápis začínající slovy „S.Vitus martyr Romanum…“.
Nalezený obraz jsme se rozhodli vystavit, aby se sním
mohla seznámit i širší veřejnost.

Vzhledem ke stáří, stavu a velikosti obrazu nebyla příprava vůbec snadná. Nešlo jej snést po točitém schodišti,
ale musel se opatrně spustit po lanech do lodi kostela.
Text na obraze zmiňuje svatého Víta jako patrona koleje, města a jeho okolí. Tím je pro Březnici unikátním.
Vystavením a slavností v roce 2018 však příběh obrazu neskončil. Nadační fond pro Březnici nabídl uhrazení
zrestaurování poničeného obrazu a díky vstřícnosti duchovního správce farnosti a českobudějovického biskupství bude obraz zanedlouho umístěn do křížové chodby
v bývalé jezuitské koleji, kde ho budou moci obdivovat
návštěvníci březnického muzea. Bude tak březnickým
připomínat dávnou slávu březnických jezuitů jako strážců vzdělanosti a význam barokního areálu uprostřed
města.
Obraz sv. Víta najde po delší době důstojné místo
a věřím, že zaujme návštěvníky koleje nejen svou historií, ale i duchovním poselstvím, které nám život sv. Víta
a legenda o něm předává.
Jaroslav Nekl

MALÉ VÝROČÍ
Letos v červenci tomu bude již deset let, kdy spolek rodáků Bozeň inicioval a uskutečnil obnažení zbytků Švédského mostu u Dobré vody. Byla zde umístěna vitrína s historií tohoto místa s dobovými fotografiemi a pamětní
kámen s datem stavby a zborcení mostu. Za celou tuto dobu se o údržbu zbytků mostu a okolí stará pan Zdeněk
Seibert, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat. Až si někdy uděláte procházku ke Švédskému mostu, přečtete
si zde něco o historii tohoto místa, tak si zkuste představit, jak se zde provozovaly místní lázně, jak sem jezdili na
prázdniny význační hosté, třeba rodina bankéřů Preissů, nebo malíři, kteří si toto místo zamilovali, a to byla Anna
Sequensová, Ludvík Kuba nebo Alois Moravec. Nesmím zapomenout na Dr. Tyrše, zakladatele Sokola. Jistě Vás
toto místo zaujme a na lavičce si představíte, jak to tu dříve bylo krásné. Třeba se někdy dočkáme i toho, že zde
bude vybudována replika Švédského mostu a okolí bude tak nádherné jako kdysi.
Jiří Krůta, za spolek rodáků Bozeň

BOZEŇSKO (BŘEZNICKO) A PRÁCHEŇSKO
Hradiště Bozeň (též Šance u Březnice) z přelomu starší a mladší doby železné, bývá ztotožňováno s centrem
Bozeňska, provincie raného přemyslovského státu. Od
roku 1958 je chráněno jako kulturní památka.
Bozensko (provincia Boyzensis, Bojžeš, Božžeš apod.).
Na západě byly údajně pomezní osady Kladrubice, Dožice
a Třemšín. Na straně severní se za Bozensko chápal prostor až za ves Občov, na východě vytvořily k Vráži přirozenou hranici řeky Vltava a Otava. Jižně probíhala hranice
okolo Bořic, Čekanic, Bratrovic, Záboří a Bezděkova.“
Historické Bozeňsko se postupně včlenilo do Prácheňska. Prácheňský kraj byl jedním z historických krajů
Království českého a vezmeme-li v úvahu územní jednotku hradské správy, která vzniku kraje předcházela, trvalo Prácheňsko jako region bezmála tisíc let. Dnes je
rozděleno do tří krajů – největší část zůstala v Jihočeském kraji, menší západní část je součástí Plzeňského
kraje a malá severní část součástí kraje Středočeského.
Prácheňsko zahrnuje celý dnešní okres Strakonice, větší část okresů Klatovy, Písek, Prachatice a menší část
okresů České Budějovice, Plzeň-jih a Příbram. Geograficky se téměř dokonale shoduje s povodím řeky Otavy.
Rozloha Prácheňska v krajských hranicích z roku 1850
činila 4 601 kilometrů čtverečních a ještě tehdy, v polovině 19. století, šlo o kraj lidnatější, bohatší a významnější, než sousední Plzeňsko a Českobudějovicko.
První české osadníky na přelomu 6. a 7. století nepřilákaly zemědělské předpoklady poměrně nehostinného

kraje s hustými lesy, ale drahý kov – zlato. Předpokládáme, že první sídla na území Prácheňska vznikala jako
osady rýžovníků zlata a posléze jako administrativní
centra světská i církevní, z nichž se život na tomto území organizoval. Po vzniku českého státu se prácheňské
zlato stalo jedním ze základů jeho prosperity, a ještě
město Písek bylo před polovinou 13. století založeno
jako pevnost pro ochranu a správu pootavských rýžoviš, i když se současně v jeho okolí začala rozvíjet hlubinná těžba zlata dolováním.
Hradská správa, nebo její územní jednotka v Prácheňsku, předcházející vzniku Prácheňského kraje, byla organizační soustavou, která českým knížatům a později
králům zabezpečovala suverenitu v jednotlivých částech
země. Na hradišti Prácheň u Horaž ovic sídlil hradský
správce (castellanus) se svou ozbrojenou družinou. Staral se o panovníkovy statky a lesy, rozhodoval spory
mezi poddanými, bděl nad bezpečností cest, vybíral naturální dávky, poplatky, mýta, cla, pokuty a další prostředky do státní pokladny. Středem křesanského života v Prácheňsku byl původní dřevěný kostelík sv. Klimenta na Práchni, při němž bydlel arcikněz, nadřízený
ostatním duchovním v kraji.
Jiří Dvořák
Jihočeská univerzita České Budějovice
Zkrácená verze rozsáhlejší studie upravená pro Bozeň – Přátelé
města Březnice, z.s. a pro Březnické noviny.
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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-

TOCHOVICE DŽBÁNEK

| sobota

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

11. července 2020 od 18 hodin

KONCERT
BON PARI

|

DEXEMPO

|

POHODA BLUES

Vstupné 150 Kč
V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do KD Tochovice.
Akce je pořádaná za podpory obce Tochovice.
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Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

Slavnostní otevření
Špejcharu Hvožany
Na co se můžete těšit:

trh, degustace vína, křest knihy
o mlýnech, loutkové divadlo,
výstava Má vlast cestami proměn,
dobové soutěže pro děti –
lukostřelba, rýžování zlata, scriptorium,
soudobá zemědělská technika,
občerstvení a příjemná atmosféra

Podbrdský farmářský
a řemeslný trh
v Rožmitále pod Třemšínem
Místo konání:

areál Podbrdského muzea
a část náměstí
Na co se můžete těšit:
káva, široká škála řemeslných výrobků,
příjemná hudba, občerstvení,
zábava pro děti
a nebude chybět pohodová atmosféra

Termín konání:

Termín konání:

sobota 5. září 2020

v sobotu 19. září 2020

10.00 – 16.00 hodin

10.00 – 14.00 hodin
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Obec Hudčice

PŘESUNUTO. BĚH NA PODPORU OLYMPIJSKÝCH
MYŠLENEK SE USKUTEČNÍ V ZÁŘÍ
T-Mobile Olympijský běh se kvůli vládním omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesouvá.
Největší běžecká akce, která se měla konat v polovině června také v Hudčicích, se nově uskuteční
ve středu 16. září 2020.
„Máme radost, že se nám povedlo domluvit se s pořadatelem běhu také v Hudčicích. Přáli bychom si, aby
Olympijský běh proběhl ve stejném rozsahu jako každý
rok, jen výjimečně o 3 měsíce později. Co se týče počtu
běžců na jednotlivých závodech, tak se v září přizpůsobíme aktuální situaci,” řekl generální sekretář ČOV Petr
Graclík a upozornil na klíčové propojení sportu se
zdravím člověka. „Pohybová aktivita je v tomto období,
kdy je třeba kvůli viru posilovat přirozenou imunitu, velmi důležitá. Běh v přírodě je to nejmenší, co pro své
zdraví můžeme udělat.” Cílem běhu na podporu šíření
olympijských hodnot a myšlenek tak bude také motivace
veřejnosti, aby se pohyb stal přirozenou součástí životního stylu.
Všechny závody rozmístěné kromě Hudčic také na více
než osmdesáti místech po celém Česku budou mít jeden
společný cíl – jako jeden tým odstartovat najednou
v 18. hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží
pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.
V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.
T-Mobile Olympijský běh se koná každý rok v rámci
oslav Olympijského dne. Olympijské myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již přes třicet let a může u toho být
každý, kdo má běžecké boty a chu vyrazit na připravené trasy.
Registrace do všech závodů probíhají na
www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč.
Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
Ladislav Doležal
starosta obce Hudčice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Pomoc druhým
SDH Březnice je hrdé na svého člena Jakuba Vaněčka,
který byl jednu květnovou neděli svědkem pádu starší
osoby do Příbramského potoka. V danou chvíli se zachoval duchapřítomně a poskytl první pomoc, za což dostal
pochvalu od RZS, kterou přivolal. Jakub u SDH začínal
jako mladý hasič a v roce 2013 se spolu s kamarády
účastnil kurzu první pomoci. To, co se naučili, ukázali
půl roku poté, kdy vyhráli okresní kolo a v kole krajském skončili na třetím místě v soutěži mladých zdravotníků. Jsem rád, že to, co se naučili formou hry dokážou zúročit i v reálném životě.

Průmyslový generátor ozonu
Sbor dobrovolných hasičů nabízí čištění prostor pomocí
průmyslového generátoru ozonu GREY 30000(KHPA30G) tento čistič vzduchu je navržený pro náročné
průmyslové prostředí včetně prostředků hromadné dopravy. Generátor se používá pro odstranění pachů, virů,
včetně koronavirů, plísní a choroboplodných zárodků.
Je to ideální pro dezinfekci a péči o autobusy, obchodní
centra, úřady, výrobní haly, auly, velké provozovny
a čekárny.
Velikost prostoru
Interiér vozu
50 m2
100 m2
200 m2
Více než 200 m2

Čas asanování
10–15 min.
0,5–1 hod.
1 hod.
1–2 hod.
2–3 hod.

V DOBĚ PROVOZU SE V MÍSTNOSTI NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÉ
OSOBY, ZVÍŘATA ANI ROSTLINY.
PO UKONČENÍ PROVOZU PŘÍSTROJE DO MÍSTNOSTI VSTOUPIT AŽ PO 1 HODINĚ!

KMH SDH Březnice
Kolektiv mladých hasičů se po nechtěné přestávce opět rozhýbal a
začali jsme trénovat naplno. Ačkoli
se blíží prázdniny, tedy čas, kdy
mají mladí hasiči většinou pauzu,
tak v letošním roce to platit nebude.
Většina soutěží, které se nemohly
konat v jarních měsících jsou přesunuté na měsíce letní a podzimní.
Nás o prázdninách čekají hned tři soutěže Brdsko-vltavských šedesátek v Solopiskách, Pasekách a Počepicích.
Pokračovat se bude v září v Zaječově a celý seriál se
zakončí ve svátek svatého Václava v Březnici. K tomu
nás čekají dva tábory, další pohárové soutěže a určitě se
podíváme i někam na jednodenní výlet, takže se nudit
nebudeme.
Kontakt na SDH Březnice:
hasici.breznice@seznam.cz
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice
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RYBÁŘSKÉ „COROZÁVODY“ 2020
Místní organizace Českého rybářského svazu uspořádala v sobotu 23. května 2020 na rybníku Hluboký
v Dobré Vodě oblíbené rybářské závody. Jednalo se o již
30. jarní závody, i když ty letošní byly svým způsobem
jiné. Nejen, že byly díky covidové situaci posunuty, nebyly tak jako v letech minulých určeny pro širší veřejnost, ale zřejmě i tím, že se jednalo o jedny z prvních
letošních rybářských závodů, vzbudily mezi rybáři
enormní zájem. Kapacita rybníku, tak aby mezi jednotlivými rybáři byly zachovány potřebné rozestupy, je omezena na 75 míst, a tak byla kapacita naplněna přihláškami za necelý týden po zveřejnění záměru. Na více než
40 dalších zájemců se tak již bohužel nedostalo. Rybáři
se sjeli z celých Čech, dokonce jsme měli i 3 soutěžící
ze zahraničí. Přestože v Česku vládne dlouhodobé obrovské sucho, snad měsíc nepršelo, v sobotu 23. května ano

Sportovní klub na stadionu

a chvílemi docela intenzivně. Přesto všichni vydrželi
a všem se závody velice líbily. Velmi spokojen byl, dle
svých slov, i předseda SÚS pan Dušan Hýbner, který se
sám závodů aktivně účastnil a v celkovém pořadí obsadil 6. místo.
Po skončení závodů a sečtení výsledků byly předány
velice pěkné a hodnotné ceny těm nejúspěšnějším. Ceny
věnovala naše MO, významně se podílelo město Březnice
a několik soukromých mecenášů.
Celkovým vítězem závodů se stal pan Jakub Skalický
z Příbrami, který ulovil celkem více než 16 kilo ryb.
Pokud tomu situace dovolí, v druhé polovině září
uskutečníme další rybářské závody, také již tradiční,
„Václavské“.
Viktor Rejzl
jednatel MO

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BŘEZNICE

adresa: Sadová 513, 262 72 Březnice
IČ: 00472913

SK Březnice 1918, z.s. Vás zve na příjemné posezení
v areálu městského stadionu.
Na čepu pivo HEROLD, drobné občerstvení pro děti
i dospělé zajištěno
Otevírací doba

PO
ÚT
ST
ČT

zavřeno
17 – 20 h
17 – 20 h
17 – 20 h

PÁ
SO
NE

17 – 23 h
17 – 19 h
zavřeno

- rezervaci akcí (drobné srazy atd.), cca 40 míst, lze
domluvit na telefonu 737 953 040
- rezervaci lze dopředu dohodnout i mimo otevírací
dny
- je možné sledovat fotbalové přenosy České ligy,
anglické Premier League a španělské La Ligy
- sportovní klub bude otevřen i mimo provozní dobu
v případě zajímavých sportovních přenosů zejména
fotbalu, hokeje (zda je sportovní klub otevřen lze
ověřit na telefonu 723 474 659)
- zodpovědný vedoucí Pavla Cibulková 607 286 705

„Činnost SK Březnice 1918, z.s.
finančně podporuje město Březnice”
SK Březnice 1918, z.s. děkuje městu Březnice
za finanční podporu na činnost klubu
a provoz areálu stadionu. Díky podpoře
může klub zajiš ovat činnost mládežnických
družstev (mladší a starší přípravky, mladších
a starších žáků, dorostu).
Jedním z hlavních cílů klubu je rozvoj
mládežnické kopané.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z.s.

SK Březnice 1918, z.s. děkuje městu Březnice, Nadačnímu fondu pro Březnici

a firmám - VAK Beroun a.s. , Střechy ČR s.r.o. za finanční příspěvek
a součinnost při realizaci stavby rekonstrukce střídaček v areálu
městského stadionu v Březnici.
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BŘEZNICKÝ WIMBLEDON 2020
Nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj se hraje každoročně na přelomu června
a července v londýnské čtvrti Wimbledon.
Bohužel, v letošním roce
zůstaly brány Wimbledonu
zavřené. U nás v Březnici se
však brány otevřely všem
příznivcům „bílého sportu“.
V pátek 19. června se sešli
členové březnického tenisového klubu a sehráli „Březnický Wimbledon 2020“.
Hrály se obvyklé „páteční
mixy“ - všichni účastníci
v duchu tradice - v bílém.
Poté nechybělo ani tradiční
šampaňské a jahody.
Toto tenisové klání navázalo na tradici osmdesátých let, kdy se v Březnici „Wimbledon“ již pořádal. K velmi
vydařené akci, kterou nepokazil ani déš, nám na závěr turnaje zahrála naše tenisová kapela. Již te se těšíme
na třetí ročník.
Členové TK Březnice
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12345678901234567890123456789012123
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12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

K O U P Í M g a r á ž v Březnici u PENNY MARKETU. Tel. 602 124 563.
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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 19 000 - 23 000 Kč
•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

KONTAKT: Osobně v cukrárně v Blatné nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AUTOKLIMATIZACE
Plnění klimatizace R134a
Čištění klimatizace
Dezinfekce klimatizace
Osvědčení dle nařízení
komise (ES) č. 307/2008

BŘEZNICE, tel. 732 705 057
Roman Polívka

AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu, klempířské
práce, běžné mechanické
opravy, certifikát na tažná
zařízení, geometrie
ANGLICKÉ TÁBORY NA KONCI LÉTA
– VYUŽIJTE NĚKOLIKA VOLNÝCH MÍST

DISPEČER dopravy „KULATINA“
Almea s.r.o. je přední výrobce štěpky a obchodník se dřevem
v ČR. Specializujeme se na těžbu dřeva ruční nebo harvestorovou
technologií. Nabízíme i komplexní péči v oblasti o les. Více na
www.biomasa-almea.cz
Hledáme do týmu nového kolegu na pozici „dispečer dopravy - kulatina“. Jedná se o organizaci práce vozů na převoz dřeva bez hydraulické ruky a s hydraulickou rukou. Přepravy po ČR a příhraniční DE a A.
Náplň práce:
• plánování tras dle plánu odvozů (našich vlastních aut i externích přepravců)
• denní operativa nakládek a vykládek
• kalkulace přeprav
• vedení a motivace svěřeného týmu řidičů
• kontrola a příprava přepravních dokumentů pro fakturaci
Požadujeme:
• SŠ vzdělání ukončené maturitou, dopravní či technický směr výhodou
• znalost MS Office (Excel, Word, Outlook), orientace v mapách a navigacích
• minimálně dvouletou praxi v dopravě na obdobné pozici
• příjemné a profesionální vystupování
• organizační schopnosti, ochotu a časovou flexibilitu
• ŘP skupiny B - aktivní řidič, sk. C, E výhodou
Výhodou:
• praktické zkušenosti na podobné pozici s řízením nákladních vozidel nad 12 tun
• NJ či AJ výhodou
• znalost související legislativy
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
Termín nástupu: možný ihned / dle dohody
Pro odpově na tuto pozici, prosím, používejte pouze e-mailovou adresu:
prace@almea-biomasa.cz nebo mob. číslo 702 294 510.

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 s přihlášením dítěte
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 s přihlášením dítěte
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.ajbartakova.webnode.cz, nebo si o ně napište na
jitka.bartakova@seznam.cz, případně volejte 721 140 798.
T ě š í m s e , Jitka Bartáková

Brigáda
Na letní měsíce p ř i j m e m e

řidiče C+E
na střídání dovolených.
Denní provoz
Březnice a okolí.

LK Transport s.r.o.
tel. 603 242 581
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Jsme dřevozpracující podnik,
který k výrobě využívá moderní technologie
Jsme tu pro Vás a kousek od Vás - MARTINICE
2 km od Březnice
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Realizovali jsme:
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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

7-8/2020

KULTURA

ZÁMEK Březnice
Kulturní program - Červenec - srpen 2020
Zámek Březnice otevřen denně, mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hod.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude v měsíci červenci a srpnu
otevřena mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hod.
Kulturní akce:
12. 7. – 30. 9. výstavní bašta zámku Březnice

výstava koláží a kreseb Vladimír Šimek
vstup zdarma
18. 7. nádvoří zámku od 20.00 hod.

LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL
účinkují: Pražský salónní orchestr pod vedením V. Vomáčky,
a Orchestr Tomáše Bláhy
společenský oděv vítán; vstupné 250 Kč
28. 7. – 6. 8. míčovna za zámkem od 16.00 hod.
Kapsa plná pohádek - divadelní představení pro děti
Divadlo Kapsa Andělská Hora
29. 8. oživené prohlídky zámku od 19.00 do 23.00 hod. vč.
(každou hodinu)
Hradozámecká noc – noční oživené prohlídky zámku
Panna a netvor – adaptace příběhu pro malé i velké J. M. Leprince
de Beaumontové
Divadlo historie v pohybu EXULIS
vstupné: 200 Kč, snížené 140 Kč, rodinné 530 Kč
www.zamek–breznice.cz
předprodej vstupenek na: http://npuvstupenky.colosseum.eu
/breznice/list nebo v pokladně zámku Březnice

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval za správu st. zámku
v Březnici Sboru dobrovolných hasičů v Březnici za
včasný a účinný zásah při odstraňování následků havárie – zřícení tří vzrostlých stromů přes ulici Ludvíka
Kuby u východní části zámecké obory dne 18. 6. 2020
v odpoledních hodinách. Díky jejich rychlému zásahu
byl omezen provoz dopravy ve zmíněné ulici pouze na nezbytně nutnou dobu a minimalizována způsobená škoda.
Ještě jednou díky.
Robert Barták
vedoucí správy st. zámku Březnice

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
10. 7. Loutkové divadlo  Kolej  16.00 hodin
31. 7. Oldies  KD  21.00 hodin
1. 8. Setkání rodáků a přátel Březnice
Kolej  9.30 hodin
1. 8. Koncert V ORIGINÁL
Kolej nádvoří  14.00 hodin
2. 8. Poutní mše svatá
Kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského
9.30 hodin
2. 8. Příběh obrazu  Odhalení a požehnání
obrazu sv. Víta  Kolej  11.00 hodin
11. 8. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
22. 8. KONVENT PLNÝ LOUTEK
Kolej nádvoří  14.00 hodin
29. 8. Disco oldies  KD  21.00 hodin
30. 9. LÉTO U SV. ROCHA
Pěvecký recitál Hany Beranové
Kostel sv. Rocha  19.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ČERVENEC – SRPEN 2020

KINO BŘEZNICE
1. 7. středa v 19.00 hodin

KRÁL PETR I.
Historické, válečné drama Sbrsko 2018, české titulky
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



5. 7. neděle v 19.00 hodin

JUDY
Životopisný film, Velká Británie 2019, české titulky
Fenomenální zpěvačka Judy Garland byla od
útlého mládí miláčkem Ameriky a získala si miliony diváků po celém světě. Úspěch a sláva si
ale vybraly svou daň v podobě života v osamění,
závislosti na alkoholu a lécích.
Režie: Rupert Goold
Hrají: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Richard
Cordery a další
Vstupné 70 Kč



118 minut

Přístupno od 12 let



8. 7. středa v 19.00 hodin

PROBLÉMISSKY
Retro komediální příběh podle skutečných událostí, Velká Británie, Francie 2020, české titulky
Londýn 1970, finále Miss World, nejsledovanější
televizní show světa s více než 100 miliony diváků, jako moderátor legendární britský komik
Bob Hope.
Režie: Philippa Lowthorpe
Hrají: Keira Knightley, Greg Kinnear, Gugu
Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Suki Waterhouse,
Keeley Hawes, Rhys Ifansa další
Vstupné 60 Kč



106 minut

Přístupno od 12 let



12. 7. neděle v 19.00 hodin

S CHUTÍ TOSKÁNSKA
Komedie, Itálie 2018, české titulky
Uznávaný michelinský kuchař Arturo skončil
kvůli problémům s ovládáním hněvu ve vězení.
Po propuštění si odpykává veřejně prospěšné
práce výukou lidí s Aspergerovým syndromem.
Režie: Francesco Falaschi
Hrají: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi
Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza, Benedetta
Porcaroli a další
Vstupné 55 Kč



92 minut



Přístupno od 12 let

15. 7. středa v 19.00 hodin

IBIZA
Komedie, Francie 2019, české titulky
Rozvedený Philippe by se rád zalíbil dětem svojí
nové lásky Carol, ty z něj ale vůbec nejsou odvařené.
Režie: Arnaud Lemort
Hrají: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili
Groyne, Joey Starr, Olivier Marchal, Frédérique
Bel a další

Drama, Španělsko, Francie, Itálie 2018, české
titulky
Velká, bujará svatba. Záhadné zmizení jednoho
z hostů. Dávní milenci, mezi kterými to i po letech nepřestává jiskřit a na povrch vyplouvají
dávné křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta.
Režie: Asghar Farhadi
Hrají: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo
Darín, Bárbara Lennie, Carla Campra a další
Vstupné 60 Kč



132 minut



Přístupno od 12 let

22. 7. středa v 18.00 hodin

PAT A MAT: KUTILSKÉ
TRAMPOTY
Pat a Mat se vracejí. A jak jsme u nich zvyklí,
přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až
se hřebíky budou prohýbat…
Režie: Marek Beneš
Vstupné 50 Kč

62 minut





Přístupno

24. 7. pátek ve 21.30 hod. Filmovar

Přístupno od 12 let

Vstupné 90 Kč



101 minut



Přístupno od 12 let

12. 8. středa v 18.00 hodin

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantazy pohádka, Norsko 2019, český dabing
Příběh volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů. Režie: Mikkel Branne Sandemose
Hrají: Vebjorn Enger, Eili Harboe, Mads Sjogard
Pettersen, Elias Sorensen a další

15. 8. sobota ve 21.00 hod. Filmovar

Vstupné 70 Kč

97 minut





Přístupno od 12 let

25. 7. sobota ve 21.30 hod. Filmovar



99 minut



Přístupno

SAMOTÁŘI – obnovená premiéra
Komedie, Česko 2000, české znění
Kultovní filmová komedie přelomu tisíciletí podle vynikajícího scénáře Petra Zelenky.
Režie: David Ondříček
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Macháček, Saša Rašilov,
Labina Mitevská, Hana Maciuchová, Tatiana
Dyková, David Matásek a další

MODELÁŘ

Vstupné 60 Kč

Psychologický thriller, Česko 2020
Dva bývalí spolužáci ze střední provozují prosperující firmu a půjčovnu dronů.
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek
Kubařová, Miroslav Hanuš, Kamil Halbich a další

19. 8. středa v 19.00 hodin

Vstupné 70 Kč



110 minut



Přístupno od 12 let

29. 7. středa v 19.00 hodin

ROCK’N ROLL
Hudební komedie, Francie 2017
Guillame je herec, je mu čtyřicet a vede poklidný život s Marion. Mají syna, koně, dům na venkově… najednou ale zjistí, že mladším hereckým
kolegyním už vůbec nepřijde sexy, a že rock’n
roll už nejede.
Režie: Guillaume Canet
Hrají: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche, Fanny Ardant, Yvan Attal, Johnny
Hallyday a další
Vstupné 60 Kč



123 minut



Přístupno od 12 let

5. 8. středa v 19.00 hodin

AFRIKOU NA PIONÝRU

Vstupné 60 Kč



Komedie Česko 2020, české znění
Volné pokračování letní komedie z prosluněných
moravských vinic. Honza a Klára se stali majiteli
vinařství a rodiči dvojčat, ale všední starosti dokáží být někdy příliš úmorné, a navíc se blíží
rozhodující část roku-vinobraní.
Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer, Miroslav Táborský, Jakub Uličník
a další

Vstupné 50 Kč

VŠICHNI TO VĚDÍ

86 minut

3 BOBULE

Komedie na vážné téma, Česko, Slovensko 2019
Komedie pro ty, co to nezažili. Drama pro ty,
kteří v tom žijí.
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar
Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, David Novotný, Kryštof Hádek a další

19. 7. neděle v 19.00 hodin



8. 8. sobota ve 21.30 hod. Filmovar

VLASTNÍCI

Dokumentární road movie, Slovensko 2019, české
znění
Cestovatelský dokument - dobrodružství, které
nezná hranice a možnosti vlastního těla i svobodu ducha, žene až do nejvyšších otáček. Úchvatné záběry a pohled na přírodu a život Afriky.
Režie: Marek Slobodník
Hrají: Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, Milan Hurár, Ondrej Hurár a další

Vstupné 55 Kč

7-8/2020

KULTURA



109 minut



Přístupno od 12 let



103 minut



Přístupno od 15 let

RAUL TABURIN
Komedie, Francie 2018, české titulky
Raoul Taburin je oblíbený opravář kol ve vesničce na jihu Francie. Jak se ukáže, Raoul skrývá
překvapivé tajemství.
Režie: Pierre Godeau
Hrají: Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément,
Edouard Baer, Grégory Gadebois, Ilona Bachelier
a další
Vstupné 55 Kč



90 minut



Přístupno

23. 8. neděle v 19.00 hodin

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, Česko 2019, české znění
Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že má její muž
milenku. Neváhá ji najít a učinit jí poněkud
skandální návrh. Rozdělí si péči a udělají z něj
chlapa na střídačku.
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Novotný a další
Vstupné 70 Kč



109 minut



Přístupno od 12 let

26. 8. středa v 19.00 hodin

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Kriminální drama, USA 2019, české titulky
Příběh jednoho z nejznámějších sériových vrahů
historie Teda Bundyho.
Režie: Joe Berlinger
Hrají: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario,
Haley Joel Osment, Angela Sarafyan, John Malkovich a další
Vstupné 60 Kč



108 minut



Přístupno od 15 let
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