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Vážení spoluobčané,
tradiční březnická pou na přelomu letních prázdnin
nám dala možnost chvilku zapomenout na jarní opatření související s covid-19. Pou se skutečně vydařila,
a to včetně všech doprovodných programů. Mé přání,
aby zářijový návrat dětí a studentů do škol byl definitivní tečkou za mimořádnými opatřeními, se zdá být nereálný. Preventivní opatření, která se již dnes plánují,
jako je opětovné zavedení roušek, zasáhnou znovu do
všech odvětví našeho života. Já však věřím, že budeme
po předchozí zkušenosti připraveni a nutná opatření
nám nezpůsobí větší potíže. Ekonomický dopad na náš
rozpočet pociujeme bohužel již dnes, kdy zastavujeme
investice a omezujeme výdaje na nutné, nebo rozpočtové určení daní, ze kterých jsme hlavně financováni se
diametrálně liší od plánovaného výnosu. Předpokládám,
že pokud je schodek státního rozpočtu navýšen na 500
miliard, je v něm jistě zahrnuto i dofinancování samospráv. Investice v řádech desítek milionů, které se týkají

hlavně přípravy dalšího území pro výstavbu rodinných
domů, by byly za současných podmínek jen těžko realizovatelné.
Průběh letošního léta přinesl kromě zrušení všech zavedených opatření i některá pozitiva. Je to hlavně srážkový úhrn, který byl značně vyšší než jarní předpoklad
a prospěl zejména lesům. Také většina přírodních vodních ploch měla dostatek vody v dobré kvalitě a přispěla
ke spokojenosti tuzemských rekreantů. Celkově omezené možnosti zahraniční dovolené přinesly znovuobjevení
tuzemských rekreačních zařízení. Věřím, že jste dovolenou využili k odpočinku a prožili ji podle svých představ.
Přepnout z prázdninového režimu do plného pracovního
tempa není jednoduché a já doufám, že v nadcházejícím
nelehkém období nově načerpané síly zhodnotíte. Vám,
milí žáci a studenti, přeji vítaný návrat do školních lavic.
Petr Procházka, starosta

Odbor kultury města Březnice zve

na setkání s teologem a překladatelem

Alexandrem Flekem

BIBLE pro 21. století
čtvrtek 24. září 2020
sál bývalé jezuitské koleje
v 17 hodin

Svatý Jeroným od Mistra Theodorika, kolem roku 1370

Alexandr Flek a jeho kolegové přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.
Překlad usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům,
zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z Knihy knih
inspiraci pro každý den, i ty, kdo ji otevírají poprvé.
Rok 2020 je Rokem Bible, který končí 30. září, kdy si připomínáme šestnáctisté výročí od úmrtí
svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“
jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny.
vstupné 50 Kč
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 4
Datum: 16. června 2020
ZM4-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5. května 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
5. května 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4-2020/2 Rezignace předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
rezignaci Ing. Petra Chotívky na funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva města k 11. červnu 2020.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4-2020/3 Závěrečný účet za rok 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
Závěrečný účet města Březnice za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad.
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací města
Březnice za rok 2019.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2020/4 Schválení účetních závěrek za rok 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) účetní závěrku města Březnice za rok 2019
b) účetní závěrku příspěvkových organizací města Březnice za rok 2019.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2020/5 Změna Veřejnoprávních smluv - projednání přestupků - obce Nestrašovice, Počaply,
Starosedlský Hrádek, Volenice
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Nestrašovice na úseku zajišování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků, která je přílohou tohoto usnesení.
schvaluje
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Počaply
na úseku zajišování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků, která je přílohou tohoto usnesení.
schvaluje
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Starosedlský Hrádek na úseku zajišování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků, která je přílohou tohoto usnesení.
schvaluje
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Volenice
na úseku zajišování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků, která je přílohou tohoto usnesení.
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených dohod o změně
veřejnoprávních smluv.
Zodpovídá: Pavla Cibulková

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
ZM4-2020/6 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS –
Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky – AS/SDHOP/040360/2020
ze dne 20. dubna 2020 usnesení č. 009-23/2020/ZK
ve výši 82.200 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy
ukládá
FO zařadit částku 82.200 Kč do rozpočtu města na rok 2020.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/7 Rekonstrukce parkoviště a chodníku
před ZŠ Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat stavební práce na akci „Rekonstrukce parkoviště
a chodníku před ZŠ Březnice“ firmě JM STAVBY BŘEZNICE s.r.o., za cenu 424.985,25 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/8 Výběrové řízení na dovybavení osobních ochranných prostředků SDH Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat realizaci zakázky Vybavení jednotky SDH Březnice
osobními ochrannými prostředky firmě SDH plus, s.r.o.,
Radimovice 100, 463 44 Radimovice, IČ: 250 27 191 za
nabídkovou cenu 111.160 Kč bez DPH tj. 134.503 Kč
včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
ukládá
FO zařadit částku 134.503 Kč do rozpočtu města na
rok 2020.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/9 Stavební úpravy objektu - komerční
prostory + výtah, Březnice čp. 66 - dodatek č. 1
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodloužení termínu dokončení prací do 31. srpna 2020
a navýšení ceny o 50.000 Kč na zhotovení přípravy elektroinstalace a rozvaděče pro elektroinstalaci v 2.NP firmě Kaiser & spol. s.r.o., která provádí stavební úpravy
objektu čp. 66.
ukládá
FO zařadit částku 50.000 Kč do rozpočtu města na rok
2020.
pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy č. 1.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
(pokračování na straně 3)
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(dokončení ze strany 2)

ZM4-2020/10 Podání žádosti o dotaci z programu
Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR 117D8220 – podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli
2.4 DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního odpočinku. Identifikační číslo žádosti EDS:
112928. Podpora bude využita na realizaci víceúčelového
hřiště 16 x 34 m, Sadová 513, Březnice.
pověřuje
starostu města podpisem dokumentů potřebných pro podání žádosti.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/11 Návrh na provoz koupaliště ve volné
přírodě pro rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Harmonogram provozu koupaliště ve volné přírodě pro
rok 2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4-2020/12 Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4 – 2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2020/13 Prodej části pozemku p.č. 1516/85
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1516/85, orná půda, o výměře cca 270 m 2
v k.ú. a obci Březnice za cenu 400 Kč/m2 včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/14 Prodej pozemků p.č. 1478/10 a 1478/12
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1478/10,
trvalý travní porost, o výměře 87 m 2 a pozemku p.č.
1478/12, zahrada, o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Březnice
oba za cenu 250 Kč/m 2 včetně DPH, Ing. J. H. a Mgr.
Z. H., bytem Planá nad Lužnicí. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 13. května 2020 do
29. května 2020. Podmínkou uzavření kupní smlouvy,
jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za
zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/15 Prodej části pozemků p.č. 1035/2
a pozemku p.č. 1035/6 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje

v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č.
1035/2, ostatní plocha, o výměře cca 146 m2 a část pozemku p.č. 1035/6, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2
v k.ú. a obci Březnice oba za cenu 250 Kč/m 2 včetně
DPH, paní P. K., bytem Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 13. května 2020 do
29. května 2020. Podmínkou uzavření kupní smlouvy,
jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za
zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/16 Směnná smlouva na pozemek p.č.
1512/81
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi městem Březnice a M. T.
bytem Příbram, na základě které dojde ke směně níže
uvedených pozemků, tedy:
město Březnice převede na M. T. vlastnické právo k pozemku p.č. 1512/81, orná půda, o výměře 1.128 m2, katastrální území Březnice, vytvořenému geometrickým plánem pro rozdělení pozemku Štěpánkou Volnou, číslo plánu 1512-291/2019 - uvedený pozemek p.č. 1512/81 vznikl
rozdělením pozemku p.č. 1512/27, orná půda, o původní
výměře 26.185 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 10001, katastrální území Březnice, a to shora uvedeným geometrickým plánem a současně M. T. převede na město Březnice
vlastnické právo k pozemku p.č. 1512/26, orná půda,
o výměře 1.128 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 1997,
katastrální území Březnice s tím, že žádná ze smluvních
stran nebude směnnou smlouvou zavázána vyplatit druhé smluvní straně jakékoliv finanční plnění vzhledem ke
shodným výměrám a shodnému druhu směňovaných pozemků. Náklady na správní poplatek za vklad práv dle
uvedené směnné smlouvy, jakož i další případné účelně
vynaložené náklady spojené s uzavřením výše uvedené
směnné smlouvy nese město Březnice.
pověřuje
starostu města podpisem směnné smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM4-2020/17 Zápis kontrolního výboru ze dne
8. června 2020
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis a usnesení ze schůze kontrolního výboru ZM Březnice č. 1/2020 ze dne 8. června 2020.
rozdělení peněžních darů poskytovaných fyzickým osobám za výkon člena výboru ZM.
Zodpovídá: Ing. Jiří Bernard
Roman Vácha v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
Flíčková Petra v.r.
Ing. Nepivoda Jiří v.r.

Flíčková Petra v.r.
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
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REALIZACE INVESTIC Z ROZPOČTU MĚSTA / červen – srpen 2020
V průběhu letních měsíců byly zrealizovány následující
stavby.
Jedná se zejména o dětské hřiště s hracími prvky, pergolou pro odpočinek s možností zakoupení drobného občerstvení včetně automatu na kávu. Hřiště se nachází na
léta nevyužívané zahradě bývalé školky ČZM dnes zmodernizovaného objektu TECHAK. Přístup k tomuto hřišti je jak z ulice 9. května tak z ulice Obránců míru.

Další zrealizovanou akcí je II. etapa rozšíření parkovacích míst na sídlišti ulice Rožmitálská, chodník k základní škole a parkoviště před školou.

Rekonstrukce bytovky čp. 464 ulice V Cihelně.

Byl zmodernizován výtah v domě s pečovatelskou službou č.p. 132 ulice Rožmitálská a proběhla další etapa rekonstrukce č.p. 1 Konvent, kde bylo zrealizováno sociální zařízení v 2.NP, opraveno schodiště a osazen výtah.
Tím se stal celý objekt Konventu bezbariérový.
Roman Teska, odbor správy majetku

PARKOVACÍ PRŮKAZY NA NÁMĚSTÍ
Připomínáme, že 31. srpna 2020 vypršela platnost parkovacích průkazů na Náměstí pro rok 2019–2020 (žlutá
barva). Nové parkovací průkazy s platností od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 si můžete zakoupit na pokladně města
Březnice, Blatenská ulice 53. Musíte předložit malý nebo velký technický průkaz od vozidla. Ceny zůstaly stejné
jako v předchozím období – od 200 do 500 Kč za 1 vozidlo. Také si můžete zakoupit parkovací průkaz na období
dva měsíce od data vystavení za cenu 100 Kč.
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ Březnice

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby všechny své
nedoplatky neprodleně uhradili. Místní poplatky na letošní rok jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. června každého roku. Poplatek za komunální odpad na rok 2020 je ve výši 450 Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle
konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města Březnice, Blatenská 53 (budova
bývalého Finančního úřadu Březnice): pondělí a středa 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru
Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně
uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného zástupce
(na základě novely zákona).
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ Březnice
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ŽIVOT V DOMOVĚ BŘEZNICE BĚHEM ZPŘÍSNĚNÝCH OPATŘENÍ
Od propuknutí pandemie onemocnění COVID-19 se
toho pro nás všechny změnilo mnoho. Nejen domácnosti
byly omezeny, ale především domovy pro seniory pocítily
vládní opatření snad nejvíce. Pro naše uživatele nebylo
lehké setrvávat v domově bez procházek, které je tolik
nabíjí, ale zvláště pak zákaz návštěv byl velkou zkouškou jejich psychické odolnosti. Jedinou možností, jak se
vidět se svými blízkými, byly tablety a mobilní telefony.
Od vyhlášení karantény to bylo dlouhé a náročné období, které naštěstí pominulo 25. května, kdy jsme mohli
náš domov opět otevřít návštěvám. Bohužel i nadále
jsme nuceni dodržovat a také požadovat po ostatních
různá zpřísňující opatření, která se snaží chránit naše
uživatele. Po celou dobu uzavření domova jsme se ale
snažili tento omezený pobyt seniorům zpříjemnit.

Hudba pro seniory a také pro oslavence
A nejen my, díky dobrosrdečnosti některých lidí, jsme
mohli shlédnout a poslechnout nádherné koncerty a zajímavé přednášky. Svými zkušenostmi nás obohatil Pavel Justich, který představil dokument o Keni. Mimo
jiné nás pobavil hrou na klávesy a rytmickou hudbou,
která všechny rozveselila. Úžasný koncert nám připravil také slavný Jaroslav Svěcený, jenž nás obdaroval
hrou na housle. Naši uživatelé si tak mohli užít živou
hudbu světové úrovně. Nehledě na to, že živá hudba čekala každého našeho oslavence, jako dárek.

Z hudby to ale zdaleka nebylo vše. Snad největším potěšením pro uživatele byl koncert místní ZUŠ Březnice,
který se konal pod našimi okny, a sice pod vedením paní
Yvety Balkové.

Zpestření života v době izolace
Kromě poslechu hudby se uživatelům dostalo také návštěvy čtyřnohých kamarádů. V rámci canisterapie se
mohli všichni „pobavit“ s pejsky, kteří byli velmi opatrní
a přátelští. Tato návštěva udělala všem velikou radost.
Abychom ovšem nezaháleli a jen „nečekali na znovuotevření domova“, sušili jsme bylinky, zavařovali ovoce,
pekli koláče a dělali zmrzlinové poháry. A tím my máme
na mysli naše uživatele, především dámy, které vlastnoručně udělaly marmelády a dezerty. Pánové se pro změnu věnovali výrobě hmyzího domku, který je nyní vystaven před naším domovem.

Služby pro uživatele
Samozřejmostí v těchto časech byly i služby, které se
snažíme našim uživatelům poskytovat i během zpřísněných
opatření. I nadále jsme byli schopni zajistit služby kadeřnice a pedikérky. To, co se snažíme uživatelům poskytovat
je pro nás důležité, a proto jsme byli rádi, že tyto služby
celou situací nebyly omezeny. Nejvíce oceňujeme, že jsme
obdrželi darem již zmíněné tablety, které nahrazují kontakt s rodinami během omezení, či zrušení návštěv.

Opětovná omezení: Aktuálně od srpna 2020

NÁVŠTĚVA HEJTMANKY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V DOMOVĚ BŘEZNICE
Ve středu 12. srpna 2020 nás navštívila Ing. Jaroslava
Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.
Paní hejtmanka navštívila naše uživatele a pohovořila
s nimi o tom, co je zajímá a co by chtěli vědět a odpovídala na dotazy uživatelů. Potom jsme diskutovali a řešili provozní záležitosti, samozřejmě se diskuze stočila
i na současnou epidemiologickou situaci. Paní hejtmanka zdůraznila, že je třeba chránit naše seniory, kteří
jsou ohroženou skupinu. Poté poděkovala zaměstnancům
za jejich práci a obětavost v době epidemie Covid-19.
Dagmar Němcová, ředitelka Domova Březnice

Dne 25. května jsme se sice mohli opět otevřít návštěvám. Dnes ale musíme s velikou lítostí oznámit, že jsme
opět nuceni návštěvy zrušit. Současná situace přináší
informace o opětovném nárůstu počtu nakažených v našem regionu a my jsme tak znovu nuceni chránit naše
uživatele před onemocněním COVID-19.
Přítomnost rodiny sice nedokážeme nahradit, ale děláme
vše, co je v našich silách, abychom uživatelům byli oporou. A tam, kde můžeme, zajišujeme zábavné a netradiční aktivity, které by jim mohly alespoň trochu zvednout
náladu. Malou ale účinnou oporou budiž nám zase tablety, které umožňují aspoň virtuální setkání s příbuznými.
Proto prosím berte na vědomí, že s účinností od 17. srpna 2020 jsme znovu nuceni uzavřít náš domov před návštěvami. Uzavření domova Březnice je nyní platné do
odvolání. O dalších krocích a aktuálních případných
změnách informujeme vždy na našich webových stránkách www.domovbreznice.cz.
Dagmar Němcová, ředitelka Domova Březnice

Dne 2. srpna 2020 tomu byl rok,
co nás opustil pan Josef Truhlář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 29. srpna 2020 uplynuly dva roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Větrovec
z Březnice.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 16. června se stala v ranních hodinách v katastru
obce Březnice nehoda nákladního vozidla, jehož řidič vjel
se soupravou pod železniční viadukt a nerespektoval
přitom značku „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez 3,9 m“. Zachytil přitom horní
hranou návěsu o most a z auta odpadl klus plastu, který poškodil čelní sklo protijedoucího osobního vozu.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 75 tisíc korun.
Obdobná nehoda se odehrála dne 26. června. Při nárazu
byla poškozena u nákla áku horní hrana konstrukce
nástavby, došlo k prohnutí zadních dveří a k roztržení
plachty ve střešní části. Škoda v tomto případě činila
155 tisíc korun.
Březničtí policisté zastavili dne 18. června navečer
v obci Koupě 25letého motoristu. Provedená dechová
zkouška u něj byla negativní, pozitivní byl ale test na
drogy, konkrétně na marihuanu. Další jízda byla muži
zakázána. Nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Hlídka u něj navíc našla krabičku s rostlinným obsahem, zřejmě konopím. Dotyčný přiznal, že ho vypěstoval sám a má ho pro vlastní potřebu.
Pár hodin předtím příslušníci policie v dané obci kontrolovali 50letého řidiče. Při lustraci se ukázalo, že má
platný zákaz řízení až do příštího roku. Následně mu
sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Dne 6. července navečer přijal operační důstojník na lince 158 informaci, že se v Březnici perou dvě osoby.
Po příjezdu na místo příslušníci policie zjistili, že 36letý
muž nejdříve slovně a poté fyzicky napadl o šest let
mladšího muže. I před policisty byl neustále agresivní
a nechtěl svého jednání ani přes opětovnou výzvu zanechat. Následně byl dotyčný převezen do policejní cely,
v dechu mu hlídka naměřila téměř tři promile alkoholu.
Nyní se bude zpovídat z přestupku proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku, ve správním řízení
mu hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc korun.
Policisté dne 5. července kontrolovali v nočních hodinách v obci Vacíkov 31letetou motoristku. Dechová
zkouška u ní byla negativní, pozitivní však byl test na
metamfetamin. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz řízení. Ještě ten den jí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Předchozí den krátce po poledni jel přes Březnici 43letý
řidič. Na displeji přístroje se objevila při dechové zkoušce hodnota 0,54 promile alkoholu. Dotyčný uvedl, že
předchozí den večer vypil osm piv a dva velké panáky
tvrdého alkoholu. Další jízda byla muži zakázána.
Škoda ve výši 60 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se odehrála dne 7. července ráno v katastru obce Březnice. Dvaačtyřicetiletý šofér nedodržel bezpečností vzdálenost a narazil do zadní části stojícího vozidla. Ten den
ve večerních hodinách v katastru obce Třebsko havaroval řidič s autem značky Škoda Superb, kdy vjel do protisměru, kde se střetl s jedoucím automobilem. Ten se
poté převrátil na střechu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Hmotná škoda byla stanovena na 200 tisíc korun.
Lesní zvěř způsobila dne 12. července odpoledne dopravní nehodu. Ke střetu s osobním autem došlo v katastru
obce Počaply. Srna zůstala na místě střetu usmrcena

a následně byla předána mysliveckému sdružení. Způsobená škoda činila sto tisíc korun. Obdobná nehoda se
stala předchozí den v noci mezi obcí Březnice a Tochovice. V tomto případě byla škoda ve výši 30 tisíc korun.
Padesátitisícová škoda pak vznikla při srážce se zvěří
dne 14. srpna brzy ráno v katastru obce Březnice.
Škoda ve výši 30 tisíc korun vznikla při bočním střetu
osobního a nákladního automobilu, které jely proti sobě,
a řidiči se nedrželi při pravém okraji vozovky. Nehoda
se odehrála dne 14. července v dopoledních hodinách
v katastru obce Modřovice.
Dne 16. července odpoledne se stala na silnici III/1911
v katastru obce Modřovice dopravní nehoda osobního
vozidla značky Opel Meriva. Motorista jedoucí ve směru
na Březnici se v levotočivé zatáčce čelně střetl s protijedoucím automobilem Peugeot. Následně do levého boku
oplu narazilo ještě auto Škoda Octavia, které jelo za
ním. Při nehodě utrpěly čtyři osoby zranění. Hmotná
škoda byla odhadnuta na 130 tisíc korun.
Dne 24. července došlo mezi obcemi Březnice a Mirovice
k dopravní nehodě. Třiaosmdesátiletý řidič předjížděl
traktor, přitom zachytil o levý bok vleku a poté se čelně
střetl s protijedoucím autem. Muže převezla sanitka
s lehkým zraněním do nemocnice. Vzniklá škoda činila
90 tisíc korun.
Během posledního červencového víkendu řešili policisté
na Příbramsku pět případů, kdy byli řidiči pod vlivem
návykových látek, a to nejčastěji na Březnicku. Z uvedeného počtu byli dva motoristé pod vlivem drog, konkrétně metamfetaminu, a ostatní pod vlivem alkoholických nápojů. Nejvyšší naměřená hodnota činila 1,16
promile. Svým jednáním se šoféři dopustili přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Od začátku roku zjistili příslušníci policie na příbramských silnicích u 376 řidičů, že jsou pod vlivem návykových látek, z toho 74 motoristů bylo pod vlivem drog,
155 šoférů mělo dokonce nad jedno promile alkoholu
a dopustili se tím trestného činu.
Operační důstojník přijal dne 25. července v nočních
hodinách oznámení, že v obci Hudčice leze po střeše
zchátralého domu muž v silně podnapilém stavu. Hlídka
31letého muže našla již sedícího vedle místního potoka,
kdy neustále hlasitě pokřikoval a rušil noční klid. Jelikož
chtěl v tomto stavu odjet na jízdním kole do místa trvalého pobytu a jeho agrese se stupňovala, byl posléze převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
V dechu mu policisté naměřili 2,4 promile alkoholu.
Dne 30. července se odehrála v Březnici dopravní nehoda,
kdy došlo k vážnému zranění. Pětapadesátiletá řidička
zřejmě vlivem únavy a oslnění sluncem přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím autem. Žena utrpěla těžké poranění a sanitka ji převezla do nemocnice. Tam
byla následně přepravena i spolujezdkyně z druhého vozidla k ošetření. Škoda byla stanovena na 60 tisíc korun.
Jednadvacetiletý řidič nákladního vozu dne 7. srpna havaroval v odpoledních hodinách v katastru obce Březnice. Nerespektoval dopravní značení a narazil horní částí
návěsu do železničního mostu. Hmotná škoda činila půl
Monika Schindlová
milionu korun.
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram
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Vážení návštěvníci kulturních akcí!

Odbor kultury města Březnice pořádá

Podmínky pořádání všech akcí se mohou z nařízení
vlády změnit ze dne na den. Informace, které v den
uzávěrky BN posíláme do tiskárny, mohou být v polovině září zcela neaktuální. Omluvte prosím případné komplikace vzniklé opatřeními, která možná
přijdou. Sledujte webové stránky města, případně
informační tabule v obci, kde Vás o případných změnách budeme informovat. Všechny novinky můžete
zjistit také v informačním centru (tel. 326 531 595).
Pavlína Liebnerová, vedoucí odboru kultury

koncert z cyklu
Březnické hudební večery 2020
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LÉTO u sv. ROCHA

Životní výročí slaví:
96 let – Marie Tuháčková, Zadní Poříčí
90 let – Marta Zajíčková, Březnice

„Chrámový koncert sborové hudby“

Sňatek uzavřeli:

Vepřekův smíšený sbor Příbram
sbormistr Pavel Šmolík

4. 7. 2020 – bývalá jezuitská kolej
Aneta Ryjáčková, Přední Poříčí
Milan Vlas, Volenice
8. 8. 2020 – reprezentační sál radnice
Monika Šustrová, Lisovice
Ivan Schröder, Lisovice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

duchovní skladby evropských autorů
od renesance po současnost
a premiéra drobné kompozice současného skladatele
Radka Rejška věnovaná Vepřekovu sboru

sobota 5. září 2020 v 19 hodin
kostel sv. Rocha na hřbitově

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 a jiné. Do konce roku 2020 se uskuteční ještě tři poradny a to 7. října, 4. listopadu a 2. prosince 2020.

OZDRAVNÝ POBYT
12. září – 19. září 2020 - hotel SÁDEK, Díly u Domažlic. Cena 5.200 Kč.
Začíná se obědem, končí se snídaní. Vedoucí zájezdu je
paní Konvicová, její tel. je 728 532 169. Výlety pro
účastníky pobytu, do nedalekého okolí připravila paní
Feitová. Poslední výlet bude 19. září 2020, cestou domů,
zastavení na mlýně Hoslovice.

INFORMUJEME
LINKA DŮVĚRY PRO SENIORY: anonymní
linka důvěry pro seniory, pečující a jejich blízké, nonstop a zcela bezplatně.
TELEFON - 800 157 157
E-MAIL: seniortelefon@zivot90.cz
Pomůže Vám, pokud zažíváte zneužívání nebo domácí násilí, poradí Vám s vyřízením sociálních

služeb a dávek i s možnostmi podpory pro pečující, vyslechne Vás, kdykoli se ocitnete v těžkých
životních situacích, společně překonáte pocity
smutku, úzkosti a strachu.

PŘIPRAVUJEME
Pro Váš velký zájem o Dostupnou Šumavu, na trase:
Železná Ruda a okolí, je dohodnuto opakování této
podzimní trasy ve dnech 15. října a 21. října 2020.
Kdo chce jet, je nutná včasná rezervace u paní Feitové!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace
na kulturní a společenské akce naší MO STP si vyžádejte u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
v Březnici, nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455,
večer na tel. 318 682 483.
Zájemci o nákup na bleším trhu – POZOR!
Nadace pivovaru Herold Březnice nabízí našim členům možnost nákupu na bleším trhu, který uskutečnily
herečky pražských divadel v pivovarské spolkovně. Jedná se o oblečení a další věci.
Pokud máte zájem o tuto akci přihlaste se u paní Marie
Konvicové, nebo u paní Ludmily Feitové. Datum a čas
prohlídky si dohodnete společně a ten pak bude nahlášen zástupcům nadace. Využijte této nabídky!
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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Září 2020

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
2. 9. 1805 před 215 lety vyhořely některé domy na jižní straně náměstí a na Dolních Valech – celkem 10 čísel.
4. 9. 1720 před 300 lety zemřel rektor březnické jezuitské koleje P. Bohumil Boček – český spisovatel.
8. 8. 1935 před 85 lety byla sňata jen nejvyšší kopule (spodek věže se neměnil) nad zámeckou kaplí. Byla opravena a nově oplechována celá věžička. Zakázku provedla firma Ing. Bohumil Štětina, Mirovice – Březnice. Klempířskou práci udělal František Novák z Březnice. V jablku věžičky bylo nalezeno plechové
pouzdro a v něm dvě listiny z roku 1850 a 1892, různé mince a papírové peníze z roku 1850. Prorezavělé pouzdro bylo nahraženo novým měděným a obě listiny i s obsahem dřívějších platidel do něho
opět vloženy. K tomu přidána listina a mince z roku 1935.
9. 9. 1895 před 125 lety vyjel z jižních Čech do Prahy mimořádný vlak na Národopisnou výstavu. V Březnici
se k cestujícím přidalo mnoho občanů našeho města.
15. – 16. 9. 2000 před 20 lety se na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole v Březnici konaly oslavy u příležitosti 50 let trvání zemědělského školství v Březnici. V letošním roce škola již tedy 70 let připravuje
studenty nejen k zemědělské praxi, ale vzdělává je i v jiných oborech.
22. 9. 1940 před 80 lety byla v zasedací místnosti na radnici otevřena výstava amatérských fotografií. Trvala
do 29. září a informovala březnické občany o výsledku fotografické soutěže, kterou Klub českých turistů v Březnici, ve snaze opatřiti vhodný materiál pro propagaci svého města a okolí, vypsal. Došlý
materiál posuzovala pětičlenná komise podle těchto směrnic: za 1. vyhovují-li snímky účelu propagace,
za 2. vynikají-li krásou motivu a za 3. vyhovují-li uměleckým provedením. Od dvanácti účastníků došlo celkem 126 snímků. První cenu obdržel MUDr. Jan Strnad, obvodní lékař, za snímek „Březnice
z nábřeží“.
„Zářijová výročí kostela sv. Rocha“
27. 9. 1650 před 370 lety – slavnostně „vyzdvižena“ nově vystavěná kaple na hřbitově.
3. 9. 1655 před 365 lety – sepsán inventář.
22. 9. 2000 před 20 lety byl slavnostně otevřen a požehnán kostel sv. Rocha na hřbitově. Stalo se tak po několikaletých stavebních opravách a restaurátorských pracích. Akce se zúčastnil i českobudějovický biskup
ThDr. Antonín Liška.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, ze Zpravodaje - Věstníku Okresní
záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického, z knihy „Březnické vzpomínky“.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice

NOC LITERATURY 2020
7. října 2020
Sejdeme se v 17 hodin
před budovou Základní školy v Březnici.
Začínáme v DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Městské knihovny Březnice.
Doplníme a upřesníme v říjnových
Březnických novinách.
Alena Heverová, Martina Rejzlová
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NOVÁ část prohlídkové trasy od 2. srpna 2020

PŘÍBĚH OBRAZU
barokní obraz sv. Víta
z kostela sv. Ignáce a Františka Xaverského
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.
Zveme Vás všechny – občany města, návštěvníky i turisty
– přij te si prohlédnout stálé expozice i výstavu František
Josef I. a sezónní výstavu „Skrytá místa“ Zuzana Valenová.
Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce.
Těšíme se na setkání.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby Březnice
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice | www.breznice.cz
úterý – neděle
květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
pondělí zavřeno
poslední prohlídka v 15.30 hod.
Alena Heverová, správce muzea a galerie

9

bývalá jezuitská
kolej na náměstí
vedle kostela
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Infocentrum
v Březnici
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

otevírací doba
květen – září
pondělí – pátek
8.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle, svátky
9.00 – 17.00 hodin

9/2020

KULTURA

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

Připravujeme pro Vás kávu
produkovanou pod značkou
BRDSKÁ KÁVA.

Možnost nákupu zrnkové kávy.

otevírací doba v září
pondělí – pátek
8.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle, svátky
9.00 – 17.00 hodin

1. 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.

Vyhlašujeme 1. Březnický fotosalón na téma

PŘÍRODA

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. 12. 2020.

Výstavu zahájíme vernisáží a fotografie si můžete prohlédnout
od února 2021.
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Městská knihovna

Březnice
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
■
29. 9. 2020 od 16.30 hod. – cestopisná beseda
s Liborem Drahoňovským – „Bosna a Hercegovina“
■
1. 9. – 30. 10. 2020 – výstava obrazů a ilustrací
Kamily Doubkové (*2002), mladé výtvarnice z Chýnova u Tábora, studentky oboru užité malby. Autorka
vystavených prací se zabývá ilustrací, grafikou a malbou. Na výstavě představuje průřez tvorbou posledních
let různými technikami (malba, kresba a výtisky digitální malby).
■

Tematická výstavka knih – Historické romány
Foto
Městská
Foto
Městskáknihovna
knihovna

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
seznámení prvňáčků s knihovnou
■
povídání pro 3. ročníky „Proč slavíme svátek Sv. Václava?“
■ podzimní vyrábění
■

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová, knihovnice

Na začátku prázdnin jsme si udělali knihovnický výlet
do Muzea koček ve Lnářích. Jeli jsme vlakem i autobusem a nachodili hodně kroků pěšky. V muzeu si děti přečetly zajímavosti o kočkách a obdivovaly ty největší exponáty. Ještě jsme zvládli návštěvu výstavy papírových
modelů evropských zámků. Samozřejmě proběhl i nákup
dárečků pro rodiče a na zpáteční cestě na vlak děti potěšila velká zmrzlina. Děkuji tímto rodičům, kteří s námi
vyrazili, za pomoc s pohlídáním dětí.
Martina Rejzlová, knihovnice

Odbor kultury města Březnice

zve na

podzimní koncert
dechové kapely

V ORIGINAL
neděle 27. září 2020
od 14 hodin
prostranství před KD Březnice
Přijte se pobavit a zatančit si s oblíbenou dechovou kapelou.
Pouze za příznivého počasí.
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KNIHOVNA

Odbor kultury města Březnice
pořádá

v Městské knihovně Březnice

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

do 1. října 2020
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

VOLNÝ ČAS
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Pečené papriky plněné ricottou

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 2 papriky, 2 jarní cibulky, 75 g anglické
slaniny, 250 g ricotty, 1 stroužek česneku, 1,5 snítky čerstvého tymiánu, 1/2 snítky čerstvého rozmarýnu, 2 sušená
rajčata, sůl, pepř, olej
Postup: Papriky podélně seřízneme a zbavíme semínek,
stopky neodstraňujeme. Jarní cibulky nakrájíme na kolečka, zelenou na necháme stranou na zdobení. Česnek
prolisujeme, slaninu a sušená rajčata nakrájíme na kostičky. V pánvi opečeme slaninu a přidáme cibulky. Ricottu vyklopíme do misky, přidáme bylinky, nakrájená sušená rajčata, česnek, sůl a pepř. Promícháme a přidáme
směs z pánve. Naplníme papriky a dáme do zapékací
misky vytřené olejem. Pečeme na 180 °C asi 20 minut.
Hotové papriky ozdobíme zelenou natí z cibulek.

Jean des Cars – Osudová Sisi – v tomto životopisném románu je vylíčena skutečná Sisi, moderní žena, okouzlující princezna, vášnivá cestovatelka, svůdná a jasnozřivější než mnozí
diplomaté
Sigurdardóttir Yrsa – DNA – první díl série Freyja & Huldar; neviditelné dědictví, které nelze odmítnout
Sigurdardóttir Yrsa – Černá díra – druhý díl série Freyja
& Huldar; tajemná hrozba z minulosti se naplňuje
Skutelsky Jenifer – Hrob kolibříka – mnohovrstevný magický román; v zemi, která pečlivě skrývá svá tajemství a pohřbívá své hříchy, není pro cizince příliš bezpečno…
Jacobsová Anne – Panský dům – počátek rodinné ságy;
mocná rodina, temné tajemství
Jacobsová Anne – Panský dům a jeho dcery – druhý díl
rodinné ságy; první světová válka a dramatické zápletky
v rodině a dům, který drží všechny pohromadě
Viewegh Michal – Muž a žena – dvě novely; spisovatel
popisuje svůj humorně ironický pohled na vztahy mezi muži
a ženami…
Vondruška Vlastimil – Jičínské pole mrtvých – edice
Letopisy královské komory; na louce za městem Jičín, kde se
od pradávna pohřbívali oběti morových epidemií a popravení
zločinci, se jednoho dne najde mrtvola velíšského lesmistra…
Körnerová Hana Marie – Co neodvál ani čas – životní
příběhy tří žen odehrávající se na konci minulého století
Loubiére Sophie – Chlapec s kamínky – nikdo jiný ho
neviděl, ale to neznamená, že neexistuje…
Brogan Tracy – Něco jako láska – edice Srdcovky; i nevinný odpočinek na pláži se může změnit v romantické dobrodružství…
Probstová Jennifer – Hledání vytouženého dne – Kate
vede moderní seznamovací agenturu, stačí jí jediný dotek, aby
poznala, jestli je láska upřímná a pravá
Bussi Michel – Nepouštěj se mé ruky – dlouho plánovaná
pomsta, napětí a vzrušující zvraty…
Jamesová P. D. – Holčička, která milovala hřbitov – šest
dosud nevydaných povídek z pera jedné z nejpopulárnějších
autorek detektivních příběhů
Padevět Jiří – Ostny a oprátky – všední životy v okamžicích, které se později stanou historickými
Waxman Abbi – Zahrada nových začátků – po dešti vždy
vysvitne slunce…
Rojalsová Marta – Ta druhá – román o tajemství, vztazích
a nutnosti zapomínat
Fieldsová Helen – Dokonalé stopy – dokonalý zločin je takový, o kterém nikdo neví
Redondo Dolores – Toto všechno ti dám – náhlá smrt,
temné rodinné tajemství a hledání…
Vaňková Ludmila – Z milosti Boží – historická sága je plná
osobností, jejichž osudy odrážejí velké změny v křesanské Evropě v době křížových výprav
Haran Maeve – Italské radosti – překrásné jaro strávené
na jihu Itálie vám může nebezpečně stoupnout do hlavy…
Poledňáková Marie – Ten, kdo Tě miloval – jedna tajemná noc, jedna nehoda… a poklidný běh všedních dnů se otřese
v základech…
Rottová Inna – Norkový kožich za hrst vloček, aneb
Šest hodin ve vlaku – povídky, které jsou svědectvím očité
účastnice jednoho z největších dramat druhé světové války
– blokády Leningradu
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice

Italská cuketová polévka
Ingredience : 60 ml olivového oleje, 1 lžíce nadrobno
nasekaného česneku, hrst nasekaných bazalkových lístků, mořská sůl, čerstvě mletý pepř, 1 kg nakrájených cuket, 750 ml zeleninového vývaru, 60 ml smetany na vaření, hrst hladkolisté petrželky, 50 g strouhaného parmazánu + další k podávání
Postup: Na pánev nalijeme olej, přidáme česnek, bazalku a osolenou cuketu. Opékáme pomalu 10 minut, až
cukety lehce zezlátnou a změknou. Opepříme, zalijeme
vývarem a vaříme 8 minut. Potom sejmeme z ohně a tři
čtvrtiny polévky rozmixujeme dohladka. Vmícháme smetanu, parmazán a promícháme. Nakonec přidáme zbytek
nerozmixované polévky a prohřejeme. Podáváme ozdobené čerstvě mletým pepřem, nesekanou petrželkou a posypané parmazánem.

Čočkové kari
Ingredience: 300 g čočky puy (nebo jiné – beluga, červená), 500 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel, pórek,
fenykl…), 4 stroužky česneku, 30 g čerstvého zázvoru,
2 rajčata, kurkuma, čerstvý koriandr
avokádová zakysaná smetana: 50 g kešu (namočených pár hodin ve vodě), 1/2 avokáda, 1 lžíce citronové
šávy
Postup: Čočku podle návodu namočíme a uvaříme. Česnek a zázvor oloupeme, nakájíme nadrobno a osmahneme na oleji. Přidáme kurkumu a promícháme. Pak přidáme nakrájená rajčata, 200 ml vody z čočky a necháme
pět minut vařit. Vmícháme nakrájenou zbylou zeleninu
a vaříme dalších pět minut. Nakonec přidáme čočku
a necháme ještě pár minut povařit, aby se propojily chutě. Kešu rozmixujeme s avokádem a citronovou šávou
dohladka. Čočkové kari zdobíme avokádovou zakysanou
smetanou a posypeme nasekaným koriandrem nebo petrželkou.

Okurkové smoothie s ginem
Ingredience: 2 salátové okurky, 4 lžíce cukru, 4 lžíce
vody, 2 citrony, gin podle chuti, tonik podle potřeby
Postup: Cukr svaříme s vodou a zakapeme citronovou
šávou. Okurky oloupeme, rozřízneme a odstraníme semínka. Poté okurky nakrájíme na malé kousky a rozmixujeme spolu s ginem a citronovým sirupem. Dolijeme
Marcela Burdová
tonikem a servírujeme.
knihovnice Městské knihovny Březnice
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Město Březnice – odbor kultury pořádá
„Cesty za divadlem“
NÁRODNÍ DIVADLO

Neděle 4. října 2020 14.00

MANON LESCAUT
Vítězslav Nezval
Manon je rozum, který mi uletěl...
A jak to bylo s rytířem Des Grieux a jeho láskou dál?
Jeden z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné,
a přitom oddané, plný napínavých zvratů a okouzlujícího
rytířského světa, se na jeviště Národního divadla
dostal vůbec poprvé, přičemž ale nic neztratil
na své působivosti a síle.
Hrají: Patrik Děrgel nebo Vladimír Polívka,
Jana Pidrmanová nebo Pavlína Štorková,
Vladislav Beneš a další
Odjezd z autobusového nádraží v 11.30
Cena (včetně dopravy) 600 Kč
Rezervace a info na tel. 731 456 761 nebo 326 531 595
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Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 11. září 2020 od 16 hodin v Kavárně v Koleji
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky
a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních Vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s Vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 603 089 819.

Město Březnice – odbor kultury p o ř á d á

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola

GREGORIADES Plzeň

Začínáme 12. září 2020 ve 14 hodin.
Lektoři: Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades
Cena kurzu je 1 600 Kč
Zahrnuje 9 tanečních lekcí, závěrečný věneček, společnou fotografii a lekci stolování.
Kurzovné vybíráme v hotovosti do 11. září 2020
v Infocentru, V Koleji č.p. 1, Březnice.
P ř i h l á š k y a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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DVAKRÁT IVAN TROJAN – FILMOVÉ ŽNĚ V ZÁŘÍ!
V zářijovém programu březnické kinokavárny najdete
hned dva nové filmy s Ivanem Trojanem. 13. září komedii jeho bratra Ondřeje „Bourák“ o Lá ovi, věčném frajerovi, kterému teče do baráku i do života a rodina už
ho má plný zuby. Humor a poetika pro filmy Ondřeje
typická, skvělé herecké kreace jeho bratra navodí příjemnou atmosféru konce léta. 27. září uvidíte Trojana
jako léčitele Jana Mikoláška v historickém dramatu výjimečného muže polské režisérky Agnieszky Holland
„Šarlatán“. Film byl uveden v nesoutěžní sekci filmového festivalu Berlinale a do českých kin vstoupil na konci srpna.
Ve středu 2. září promítáme americké drama „Dokonalá lež“, ve kterém se poprvé setkají dvě herecké legendy
Helen Mirren a sir Ian McKellen. V neděli 6. září můžete vidět také poměrně nedávno premiérovaný snímek
„Proxima“ s Evou Green jako astronautkou, která se
připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Její herecký
výkon označují kritiky jako životní. Film vznikl v německo-francouzské koprodukci. Třetí skvělou herečkou
v zářijové nabídce filmů je Juliette Binoche, která exceluje ve francouzsko-belgickém dramatu „Hádej, kdo
jsem“ ve středu 16. září. Film se zabývá problémem
sociálních sítí a virtuálního světa, kterým se někteří nechávají až příliš pohltit. Claire naváže pod falešným profilem vztah s výrazně mladším přítelem svého partnera
a postupně se zaplétá do lží a pokřivené reality.

Podle románu Pera Pettersona natočil režisér Petter
Moland film „Jít krást koně“, který se stal norským
uchazečem o Oscara a z MFF Berlinale si odnesl stříbrného medvěda za umělecký přínos, kostýmy a výpravu.
V jedné z hlavních rolí uvidíte u nás dobře známého
o
Stellana Skarsgarda. Příběh filmu se odehrává na přelomu tisíciletí a v retrospektivě se vrací do poloviny století dvacátého. Do historie dvacátého století, konkrétně do
šedesátých let, se vrací i válečný snímek „Nejvyšší pocta“ (23. září) s hvězdným obsazením: Christopher
Plummer, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson,
Peter Fonda a v roli hlavního hrdiny s mladým rumunským hercem Sebastianem Stanem. Toho fanoušci komiksů a akčních filmů znají z „marvelovek“ Avengers,
kde ho s největší pravděpodobností budou vídat i dále.
I v září promítáme pro děti. Ve středu 9. září animovanou pohádku Vzhůru za sny a 30. září Zapomenutého
prince, ve kterém vystupuje jako milující tatínek sedmileté Sofie populární Omar Sy. Viděli jsme jej ve výborné
francouzské komedii Nedotknutelní a v Březnici letos
v zimě v africké road mowie Yao.
Těšíme se na setkání s Vámi v našem kinosále se specifickou rodinnou atmosférou. Promítáme ve středu a
v neděli vždy od 18.00. Aktuální program najdete na plakátech, v Březnických novinách, na webu města, případně můžete sledovat facebookový profil Kinokavárna
Březnice, kde zveřejňujeme veškeré aktuality.
Pavlína Liebnerová, vedoucí odboru kultury

RESTAUROVÁNÍ OBRAZU SV. VÍTA Z BŘEZNICE
V loňském roce jsem měla za úkol restaurovat rozměrný obraz patrona Březnice svatého Víta z březnického kostela, který bude prezentován v městském muzeu. Jedná se o velmi kvalitní obraz z dílny neznámého barokního malíře, některými připisovaný Ignáci Raabovi. Je
provedený typicky barokní vrstvenou technikou malby olejem na červeném podkladu. Obraz byl ve stavu nevhodném k vystavení, špinavý,
protržený a malba od plátna opadávala i s podkladem. Dobový rám byl
velmi poškozený červotočem, pod rukou se rozpadal, místy připomínal
spíše hromádku pilin.
Obraz prošel standardním postupem záchrany, kdy se plátno nejprve
přelepí japonským papírem, sejme z napínacího rámu a zadní strana se
očistí. Plátno se napustí konsolidačním roztokem a na vakuovém nízkotlakém stole se za pomoci tepla, které aktivuje konsolidaci, obnoví
adheze vrstev malby k plátnu. Zpevněný obraz se vypne na nový napínací rám a po sejmutí papíru se čistí přední
strana, snímá starý lak, tmelí se vypadaná místa v malbě. Doplněná místa se vyretušují akvarelovou barvou a na
obraz je nanesen nový lak. Rám bylo v tomto případě třeba hlavně zpevnit, museli jsme s mým kolegou Pavlem
Hančem, uměleckým truhlářem, úplně vyměnit podrám a ozdobné vnitřní a vnější lišty. Rám podobně jako plátno
bylo třeba očistit od starých laků, vytmelit a vyretušovat defekty. Po očištění se na celé ploše rámu objevilo pestré
mramorování s rumělkovou červenou barvou, které všechny překvapilo živostí. Nikoho by nenapadlo, že pod zakaleným lakem bude ukrytý tak výrazně barevný originál. Snad překvapí i návštěvníky muzea, kteří si přijdou patrona města svatého Víta prohlédnout v novém.
Lenka Helfertová Vlčková, akademická malířka

OBRAZ SV. VÍTA Z BŘEZNICKÉHO KOSTELA
V neděli 2. srpna byl po pouové bohoslužbě za přítomnosti starosty města pana Petra Procházky, zástupců
Nadačního fondu pro Březnici a restaurátorky Lenky Helfertové představen veřejnosti barokní obraz sv. Víta.
Duchovní správce březnické farnosti páter Josef Gumenický obraz požehnal a rozměrné dílo se stalo součástí expozice březnického muzea. Barokní plátno bylo restaurováno z finančního příspěvku Nadačního fondu pro Březnici
a muzeu jej Českobudějovické biskupství poskytlo jako dlouhodobou zápůjčku.
Děkujeme všem, kteří se angažovali v tomto místy až překvapivě komplikovaném projektu. Dobrá věc se podařila.
Vždy potěší, když se na počátku pouhé přání a nápad splní ve skutečnost. Římský mučedník a patron města a koleje sv. Vít shlíží nyní z důstojného místa v křížové chodbě a připomíná všem dávnou slávu březnických jezuitů,
strážců vzdělanosti, víry a kultury.
Pavlína Libnerová, vedoucí odboru kultury
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HANOU BLOCHOVOU

SL AVNÉ PŘEMYSLOVNY
DUCHOVNÍ UČITELKY A LÉČITELKY

Kunhuta a Eliška Přemyslovny
Prvorozená dcera Přemysla Otakara II. Kunhuta působila jako abatyše Svatojiřského kláštera
na Pražském Hradě, kde vychovávala také budoucí českou královnu Elišku Přemyslovnu
– matku císaře Karla IV. Obě královské dcery se zasloužily o rozvoj duchovního života i umění
v zemích Koruny české.

1. října 2020 od 17 hodin v sále bývalé jezuitské koleje
Přednáška bude oživena o hudební vystoupení.
vstupné 60 Kč
SLOVO O AUTORCE
RNDr. et Mgr. Hana Blochová, píšící své knihy pod pseudonymem Rosa de Sar, je absolventkou dějin výtvarného umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Dále vystudovala technologii restaurování uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarnou
kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Zabývala se uměleckohistorickými průzkumy stavebních
památek, restaurováním středověké malby a znalectvím výtvarných děl. Aktivně se věnuje středověké hudbě, muzikoterapii a vede Karlštejnskou školu svobodných umění. Natočila celkem
deset hudebních CD, DVD a napsala pět knih.
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VÝHRY VÝTVARNÉHO OBORU 2019–2020
1. a)
b)
c)
d)
e)
f)

„Březnické
„Březnické
„Březnické
„Březnické
„Březnické
„Březnické

noviny“
noviny“
noviny“
noviny“
noviny“
noviny“

-

září - výhry z roku 2018/2019
leden 2020 - Klára Hašková, Magdaléna Fenclová
březen 2020 - Barbora Sinkulová
duben 2020 - Markéta Břendová, Sára Nejedlá
červen 2020 - Natálie Švejdová a Milan Švejda, Jan Klíma
červenec - srpen 2020 - Natálie Švejdová, Zlata Hrachovcová

1. a) „Blatenské listy“ - srpen - č. 13 - vytištěný obrázek - Zlata Hrachovcová
b) „Blatenské listy“ - září - č. 15 - vytištěný obrázek - Pavel Pavlík
c) „Blatenské listy“ - říjen - č. 17 - vytištěný obrázek - Pavel Pavlík
d) „Blatenské listy“ - listopad - č. 19 - vytištěný obrázek - Petr Pavlík
e) „Blatenské listy“ - listopad - č. 20 - vytištěný obrázek - Petr Pavlík
f) „Blatenské listy“ - leden - č. 1 - vytištěný obrázek - Zlata Hrachovcová, Jana Drobníková
g) „Blatenské listy“ - únor - č. 3 - vytištěný obrázek - Zlata Hrachovcová, Jana Drobníková, Pavel Pavlík
h) „Blatenské listy“ - duben - č. 6 - vytištěný obrázek - Jana Drobníková
ch)„Blatenské listy“ - duben - č. 7 - vytištěný obrázek - Zlata Hrachovcová, Pavel Pavlík
i) „Blatenské listy“ - duben - č. 8 - vytištěný obrázek - Lucie Hrachovcová, Pavel Pavlík
j) „Blatenské listy“ - červen - č. 11 - vytištěný obrázek - Pavel Pavlík
k) „Blatenské listy“ - červen - č. 12 - vytištěný obrázek - Zlata Hrachovcová, Jana Drobníková,
Pavel Pavlík, Petr Pavlík
1. „Poštovní známky“ - finále - Kateřina Geregová, Natálie Pacltová, Mariana Šmatláková, Pavel Pavlík,
Zlata Hrachovcová, Zuzana Klímová, Erika Bastlová, Lenka Jedličková, Zuzana Kasíková
2. „Jičín“ - Diplom - Petr Pavlík
3. „Bohúňova paleta“ - pamětní list - kolektiv
4. „Český zahrádkářský svaz “ - 4. místo - Zuzana Klímová
5. „Děti malují na konto bariéry - Když nemůžeš - tak přidej víc“ - 2. místo - Zuzana Klímová
6. „Svatý REMIGIA“ - 2. místo - Magdaléna Fenclová
7. „DDM Damián - září 2019“ - umístění - Klára Hašková, Tereza Sinkulová
8. „DDM Damián - říjen 2019“ - umístění - Petr Fencl, Ester Pazderníková
9. „Kutná Hora - návrh na PF 2020“ - cena - Petr Pavlík
10. „DDM Damián - listopad 2019“ - umístění - Natálie Pacltová
11. „Lužánky - večerníček 2019“ - 3. místo - Jan Klíma
12. „Model roku 2019“ - cena poroty - Natálie Zárybnická, cena poroty - Zuzana Kasíková
13. „DDM Damián - prosinec 2019“ - umístění - Jana Drobníková
14. „Tohle je můj večerníček 2019“ - 2. místo - Kateřina Geregová
15. „Namaluj si svého anděla 2020“ - zvláštní cena poroty - Nela Chalupná
16. „DDM Damián - leden 2020“ - umístění - Markéta Břendová
17. „Oblíbené roční období 2020“ - ocenění cena poroty - Magdaléna Fenclová, čestné uznání - Julie Kocíková
18. „Příroda blatenska 2020“ - 3. místo - Petr Pavlík
19. „Mandala 2019“ - vytištěná mandala v kalendáři - Kateřina Geregová
20. „Náš les 2020“ - za vítěznou práci - Magdaléna Fenclová, Sára Nejedlá, Mariana Šmatláková
21. „Děti malují dětem 2017 - Pro medvídka 2020“ - 1. místo - vytištěný obrázek v knize 2020 - Tereza Sinkulová
22. „Terezín 2020“ - 2. místo - Petr Pavlík
23. „Namaluj žábu 2020“ - účastnický list - Petr Pavlík, Pavel Pavlík
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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

Od září bude herna rodinného centra otevřena
od pondělí do pátku 9:00 – 12:00 hodin.

PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK

Prázdniny jsou za námi, na dveře pomalu klepe podzim
a Pampeliška s příchodem září opět nabízí pravidelný
program. Pokud není uvedeno jinak, jsou dopolední
„akce“ součástí herny a nejsou tedy zpoplatněny nad
rámec vstupného, které činí 20 Kč (pro členy RC) a 40
Kč (pro nečleny RC). Vstupné je počítáno za rodinu, nikoli za osobu.

21. – 29. září 2020 v prostorách rodinného centra
pro vás připravujeme burzu.

Pravidelný program
úterý
od 10:00 hodin – Logohrátky s batolátky pod vedením
Mgr. Lenky Zákoucké (říkanky, písničky, cvičení, hry…)
od 19:00 hodin – pilates (40 Kč)
středa
od 8:00 hodin – cvičení s Kristýnou Caiskovou. Posilovací a protahovací cvičení pro všechny ženy a maminky
– vhodné také po porodu (80 Kč)
pátek
od 8:00 hodin – hormonální jóga s Luckou Ryjáčkovou (100 Kč/lekci; 90 Kč při koupi permanentky na 10
lekcí)
od 10:00 hodin – šikovné ručičky – výtvarné tvoření
pro nejmenší

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Úterý

21.
22.
23.
24.
25.
29.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

8:00–17:00
8:00–17:00
8:00–17:00
8:00–17:00
8:00–17:00

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
TŘÍDĚNÍ
VÝDEJ

Prodávající opět žádáme o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného
oblečení a každý kus zboží označte štítkem.
Doporučujeme kontaktovat nás telefonicky na tel.
326 531 177, e-mailem: info@rcpampeliska.cz, na facebook „Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“ nebo
osobně, bude Vám přidělen osobní unikátní kód, pod
kterým budete vedeni v evidenci prodávajících, získáte
formulář pro vyplnění seznamu prodávaných věcí a podrobné informace.

Jazykové kurzy
středa
od 17:00 hodin – angličtina pro středně pokročilé (B1)
s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 18:35 hodin – angličtina pro mírně pokročilé (A1/
A2) s Mgr. Jitkou Bartákovou
První lekce se budou konat 16. září 2020, případná
změna termínů je na dohodě. U obou kurzů jsou poslední volná místa, v případě zájmu kontaktujte Mgr. Jitku
Bartákovou, tel. 721 140 798,
email: jitka.bartakova@seznam.cz,
web: www.ajbartakova.webnode.cz.
čtvrtek
od 16:30 hodin – němčina pro mírně pokročilé s Alicí
Fořtovou
od 18:05 hodin – němčina pro začátečníky s Alicí Fořtovou
od 19:35 hodin – španělština s rodilým mluvčím
(bližší informace u Mgr. Bartákové, tel. 721 140 798)

Mimořádné akce
úterý 8. září od 16:00 hodin – malování na kameny
Už jste také někde našli záhadný malovaný kamínek?!
Přij te se seznámit s principem této sdílené zábavy,
a hlavně si takový kámen sami vyrobit. Vstupné 40 Kč
(člen RC) a 50 Kč (nečlen RC)/rodinu.
Neděle 13. září od 15:00 hodin – 20. NAROZENINY
PAMPELIŠKY
Přij te oslavit již 20. narozeniny Pampelišky! Nebude
chybět zábavný program pro děti, soutěže, tvoření.
V termínu od 21. do 29. září 2020 bude v RC probíhat podzimní burza!

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu, ke kterým s ohledem na covidovou situaci může
dojít ze dne na den. Nejaktuálnější informace jsou
zveřejňovány na facebooku „Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto formou poděkovat paní Dáše Nesvedové a všem ostatním, kteří zajišovali dětský příměstský
tábor Rockové doupátko. Děti byly nadšené a myslím si,
že i my starší jsme si poslední den večer s kapelou pěkně
užili.
Je dobře, že se stále najdou lidé, kteří jsou ochotni svůj
čas a energii dát ve prospěch našich dětí. Měli bychom
si všichni uvědomit, že v dětech je naše budoucnost,
a proto ještě jednou děkuji lidem, kteří se věnují těmto
aktivitám.
Milan Malina
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
UVÍTACÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Milí žáci, vážení rodiče, drazí kolegové, čtenáři,
vítám Vás na prahu nového školního roku. Psát uvítání
v době, kdy nejsou jasná pravidla k zahájení docházky
a průběhu vyučování, nelze bez jistého nádechu absurdity. Možná Vám některá následující slova tak mohou připomínat poněkud nejisté přešlapování, ovšem neuvítat
Vás po měsících prázdnin a dovelených nemohu. Naopak, mám radost z každé možnosti opětovného setkání
a návratu k běžnému školnímu životu. I přes vývoj aktuální situace pevně věřím, že se dveře všech škol opět
otevřou a výuka se bude odehrávat především zde a právě tady. Zatím tomu naštěstí vše nasvědčuje. Nakonec je
to kontakt tváří v tvář, nezprostředkovaná komunikace, kolektivní sdílení a možnost přímé interakce, které
dávají školnímu vzdělávání atraktivitu, učení sílu. Které vytváří prostor pro pospolitost, spolupráci a vzájemné porozumění. V neposlední řadě je osobní setkávání
tou nejlepší a možná i jedinou cestou k budování hodnot
a získávání tolik potřebné osobní zkušenosti. S veškerou úctou k moderním technologiím a možnostem virtuální komunikace, které máme pro případ potřeby v záloze, jsem si jistý, že nemohou lidský kontakt ve vzdělávání a osobnostním rozvoji nikdy plně nahradit.
Všem žákům proto přeji, aby byl jejich vstup do školy
co nejradostnější a současně úspěšný a aby, poučeni cennou zkušeností z roku předchozího, využili příležitostí
nabídnutých ke vzdělávání. Všem pedagogům, aby výuku mohli poskytovat způsobem, který byl důvodem pro
volbu tohoto povolání – tedy v přímém kontaktu s žáky,
na půdě školy a mezi svými kolegy. Rodičům a dospělým
čtenářům upřímně přeji nejen pevné zdraví, ale také
návrat k běžnému životu, k práci a zálibám. Věřím, že
vstupem žáků a studentů do škol si zaslouženě uleví od
každodenní péče a dohledu a odpočinou si od rolí, které
škola zpět ráda převezme.
Více informací o prázdninovém dění, připravenosti školy na případnou distanční výuku a informace k organizaci školního roku 2020/2021 najdete na www.zsbreznice.cz.
Všem rodičům bude v úvodu roku zaslán Zpravodaj základní školy se všemi základními informacemi a údaji.
Miroslav Bělka

Létování 2020
Létování proběhlo již po několikáté v Úborsku v penzionu U Jandů. Pobytu se účastnilo 38 žáků naší školy,
počasí bylo jako na objednávku a všichni jsme se vrátili
živi a zdrávi.
Týden plný vyrábění, her a koupání jsme zakončili
výletem na hrad Klenová.
Poděkování patří našim starším žákům. Vrátný Jakub, Kotrbatá Diana, Malecká Tereza, Poslušná Bára,
Bělková Tereza, Šastná Štěpánka, Vácha Radek, Sinkulová Tereza a Motejzíková Nikola připravili pro své
mladší spolužáky středeční odpolední stopovačku, při
které děti plnily rozličné úkoly, a na konci je čekala
malá odměna. Ve čtvrtek pak po setmění naplánovali
malou stezku odvahy.
Jedno Létování skončilo, to příští se uskuteční
ve dnech 1. 8. – 6. 8. 2021 na stejném místě.
Naděžda Červenková, Ladislava Blahnová

Modernizace parkoviště a chodníčku
před ZŠ Březnice
Ke dni 28. července 2020 byla dokončena přestavba
parkoviště a chodníčku před základní školou.
Pracemi došlo nejen k navýšení kapacity parkovacích
míst a rozšíření stezky pro pěší, ale také k odstranění
některých bezpečnostních rizik a škod způsobených dosavadním provozem. Výsledkem je nyní výrazně vyšší
komfort pro uživatele, bezpečnost, ale také funkčnost
v případě občanů se speciálními potřebami. Zásah rozhodně přispěl také k estetice okolí školní budovy.
Děkujeme vedení města Březnice za vyhovění žádosti
o modernizaci, zajištění a financování akce! Firmě Josef
Mázdra - Služby a mechanizace pak děkujeme za provedení prací.
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ŽÁCI VOŠ a SOŠ NA PRÁZDNINOVÉ PRAXI
Jako každý rok, tak i o letošních prázdninách si žáci
třetího ročníku oboru agropodnikání užívali dva týdny
prázdninové praxe ve vybraném zemědělském podniku.
Takhle někteří z nich svoji praxi zhodnotili.
Letošní prázdninovou praxi jsem strávila v ZD Bělčice.
V tomto družstvu byli opravdu příjemní lidé, kteří mě
zapojili brzy do svého kolektivu. Vše mi ochotně vysvětlili a ukázali. Vyzkoušela jsem si spoustu činností, jako
je například sklizeň obilí kombajnem, dojení krav a celková péče o telata od jejich narození. V kanceláři jsem
nahlédla do programu, ve kterém je zapsán celkový stav
zvířat, strojů, a také hnojiv a postřiků, které družstvo
používá. Stroje mi následně i ukázali a u některých
z nich mi umožnili si je vyzkoušet. Celé dny jsem strávila s agronomem, který mi poskytl spoustu informací
o své práci. Praxi jsem si moc užila, byla tu dřina i zábava a dohromady skvělý zážitek.
Erika Maradová
Prázdninová praxe byla velmi naučná, ale nebyla to velká dřina. Naučila jsem se toho v celku dost. Hlavně mi
bylo dost věcí ukázáno v praxi a vše detailně vysvětleno.
Po dlouhé době jsem měla šanci sednout do traktoru
a jezdit s vlekem do výkupu, kam jsem odvážela obilí
od kombajnu. Dokonce jsem měla příležitost si vyzkoušet sekat obilí kombajnem. Jediným mínusem bylo velké
horko, protože pokud nejde v traktoru klimatizace, tak
má den sto hodin. Takže za mě prázdninová praxe byla
super a doufám, že se k této práci zase brzy dostanu.
Žaneta Žahourová
Praxi jsem měla v podniku Nori Drahenice. Tento podnik má rakouské majitele, proto zde byli i dva pracovní-

ci z Rakouska. Mluvili jsme spolu anglicky a díky tomu
jsem si angličtinu dobře procvičila. Jezdila jsem v kombajnu, pracovala jsem na posklizňové lince a zdejší agronom mi ukázal a vysvětlil spoustu věcí. Do paměti se
mi vryl zásadní poznatek, že do ječmene zásadně s dlouhými kalhotami.
Adéla Podskalská
Stejně jako minulý rok jsem byl v podniku Nori Drahenice absolutně spokojený. I když má práce na posklizňové lince nezní moc zajímavě, tak je, protože to není jenom o zametání a ohrnování obilí. Také je třeba měřit
vlhkost obilí, odebírat vzorky, zejména u sladovnického
ječmene. Ale i nakládání kamiónů je zábavná činnost.
Jediná nepříjemná věc je zapichování teploměrů do ovsa
a ječmene ve skladu. Možná to pro někoho není nic moc,
ale pro mě je to naprosto úžasná práce. Celkově mi tato
praxe a brigáda dává dost, protože agronom tohoto podniku mi podává mnoho cenných informací. A nejen on,
ale i další zaměstnanci, kteří zde pracují.
Vojta Simandl

VOŠ a SOŠ Březnice pořádá ve dnech

9. 10. - 10. 10. 2020

TRADIČNÍ VÝSTAVU ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ
Nenechte si ujít příležitost pro ukázku a porovnání vlastních výpěstků s odrůdami jiných vystavovatelů.
Přijte se potěšit pohledem na nejkrásnější jablka, hrušky, švestky, papriky, rajčata, dýně
a další druhy ovoce, zeleniny a květin.
P O C H L U B T E S E t í m , co jste na Vaší zahrádce dokázali vypěstovat.
Podělte se s námi o svou radost z pěkných a zajímavých exponátů.

Vzorky k vystavení přijímáme ve dnech 6. - 7. října 2020 vždy od 7.30 do 15.00 hodin
nebo po domluvě na tel. čísle 318 682 961
T ě š í m e s e n a Va š e v ý p ě s t k y a d ě k u j e m e v š e m , k t e ř í p ř i s p ě j í k e z d a r u v ý s t a v y.

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 3. kolo přijímacího řízení do 24. září 2020, přijímací pohovor 30. září 2020
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BOZEŇ – PŘÁTELÉ MĚSTA BŘEZNICE, z.s., 1. 8. 2020
Členové spolku Bozeň-Přátelé města Březnice, z.s. se
letos sešli na svém každoročním setkání při příležitosti
březnické poutě 1. srpna 2020 v bývalé jezuitské koleji,
která se v posledních letech stala místem jejich setkávání. Velký dík za skvělou spolupráci a péči věnovanou
přípravě místa konání na nádvoří koleje patří odboru
kultury, konkrétně pracovnicím muzea a galerie.
Pro uvedení na správnou míru budiž zmíněno, že nynější spolek Bozeň-Přátelé města Březnice, z.s. se pouze
administrativně přejmenoval z původního občanského
sdružení Bozeň-Spolek rodáků a přátel Březnice.
Byla podána zpráva o činnosti za uplynulý rok. Do počinů spolku lze např. započítat slavnostní odhalení busty
na rodném domě Ing. Jana Muziky (21. 6. 1832 – 30. 5.
1882) na Horních Valech č.p. 167 v září 2019. O bronzovou bustu se zasloužila Galerie KODL v Praze. Díky
J. Muzikovi byla Březnice spojena železnicí přes Zdice
s Prahou a přes Protivím s Českými Budějovicemi (viz
BN č. 10/2019).
Dále spolek zorganizoval v prosinci 2019 zájezd pro
starší žáky do Prahy spojený s výkladem PhDr. Zdeňka
Dragouna. Pro mladší žáky byl koncem roku uspořádán
výlet do Dobré Vody, aby poznávali naše okolí a dozvěděli se o historii tohoto půvabného místa.
Významným počinem byla řada článků v Březnických
novinách z pera několika členů spolku, díky nimž se veřejnost seznamovala s různými zajímavostmi z historie
města. V době druhé světové války zde byl protinacistický odboj, k němuž patřil Stanislav Kolofa (2. 11. 1904 –
5. 5. 1945) viz v č. 10/2019, Březnice bývala okresním
městem (viz č. 12/2019 a č. 2/2020), bývala také oblíbeným místem tvůrčích letních pobytů několika malířů
(kromě L. Kuby, to byl např. B. Ullrych, A. Moravec,
A. Sequensová) viz č. 9/2019. Starší historii bylo věnováno několik pokračování o hraběti Hanuši Krakovském z Kolovrat (1794–1872) v č. 3, 4, 5, 6/2020. Hradiště Bozeň připomíná zatím poslední sta, která je
v č. 7-8/2020. Hradiště je od roku 1958 chráněno jako
kulturní památka.

Na letošní setkání přijalo pozvání několik hostů, aby
přítomné krátce pozdravili a podali ze svého pohledu několik aktuálních informací o životě ve městě. Prvním
z nich byl tradičně starosta města Ing. Petr Procházka,
dalším hostem byl za Římskokatolickou farnost Březnice P. Jozef Gumenický, pozvání přijali manželé Šoltésovi, za pivovar Herold, dále kastelán zámku Ing. Robert
Barták a nakonec představil MUDr. Jiří Beran Březnický klub seniorů a Dobročinný spolek sv. Máří Magdalény, z.s. Všem hostům patří dík.
Po tomto programu čekalo na přítomné překvapení.
Mohli v předstihu před nedělním představením obrazu
březnické veřejnosti shlédnout nově restaurovaný barokní obraz sv. Víta, který vznikl v době působení jezuitů v Březnici (před rokem 1700). Původně byl uložen
v kostele a po restaurování byl zapůjčen Římskokatolickou farností městu Březnici a je umístěn v Městském
muzeu a Galerii Ludvíka Kuby. Zasvěcený výklad k obrazu poskytl pan Jaroslav Nekl, doplnil jej P. Gumenický a J. Beran za Nadační fond pro Březnici, který restaurování finančně podpořil.
Odpoledne se uskutečnil výlet autobusem do Pročevil
ke kostelíku sv. Barbory z roku 1660, jehož návrh se
spojuje se jménem stavitele Carla Luraga, který o něco
dříve postavil Kostel sv. Ignáce z Loyoly a Františka
Xaverského v Březnici. Kostel je originálně řešen jako
osmiboká stavba. Je to mimořádné dílo. Oko poutníka
upoutá, a přichází do našeho kraje z kterékoli strany.
Lurago si vybral skutečně skvělé místo. Je od něj krásný výhled do kraje. Kostel býval poutním místem.
V roce 2013 byla zhotovena nová střecha a opravena fasáda. Dojem z návštěvy umocnila hra pana Oldřicha Holého na varhany a zpěv Hany Beranové.
Tentokrát na setkání přišlo členů o něco méně. Mohl
je odradit letošní COVID-19. Spolek Bozeň-Přátelé města Březnice, z.s. je otevřen všem novým zájemcům
o členství a kulturní činnost pro naše město. Příští rok
na shledanou!
MUDr. Jiří Beran, předseda spolku

PUTOVÁNÍ ZA MLÝNY NA ZÁVIŠÍNSKÉM POTOCE A V BLATNÉ
Chcete-li se více dozvědět o tom, jaké mlýny klapaly
od Třemšína po Blatnou a projít se i zdejšími vesničkami, jistě vás zaujme nová kniha autorky Jaroslavy Pixové, která se mlynářskou tématikou zabývá již mnoho
let a na svém kontě má minimálně osm knih o historii
a osudech mlýnů na Blanici, Otavě, Zlatém potoce, ale
i jiných tocích. Tentokrát se vydala do kraje pod Třemšínem a popisuje historii mlýnů od nejstarších dob až
po současnost nejen na Závišínském, ale i Hvož anském
a Vacíkovském potoce.
Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných čtrnáct, včetně blatenského Scheinherrova u rybníka Pustý. Ocitnete se ve vacíkovském Siminově mlýně, u Sadílků v Roželově, v Zíbově mlýně ve Hvož anech, ve třech, původně
Kůrkovských mlýnech v Jamkách, další v Tisově
a Újezdci. A to jsme již u Závišína, kde klapaly také tři:
v Hutích, Alšův a tzv. Lopatárna. Pak už je to jen skok
do Bezdědovic, Hodáně a Blatné. A když už jsme se dostali do města protkaného bohatou historií, kde dlouhá
léta voněly růže, bylo by škoda ho tak rychle opustit.

Takže kniha nás zavede i do mlýna Ježkova, Červeného,
Podškolského, Jeklíku a i dvou klapáčů na Lapači, které patřily k Blatné.
Kniha nazvaná Mlýny na Závišínském potoce s jeho
přítoky a v Blatné představuje nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky protékají, jejich historii a zajímavosti. Jak zde život plynul vám přiblíží množství dobových
i současných fotografií, ale i barevná obrazová příloha.
Autorka čerpala nejen z archivních dokumentů, ale připojila i vzpomínky pamětníků.
První představení knihy se uskuteční ve Hvož anech
5. září od 13.30 hodin u příležitosti slavnosti otevření
nově zrekonstruovaného špýcharu nazvané Den na špejcharu. Další bude v zasedačce Městského úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. A do třetice v Komunitním
centru v Blatné 15. září v 17 hodin. Kniha je v prodeji
i v knihkupectví v Blatné, Příbrami nebo Rožmitále. Poděkování patří obcím Hvož any, Bělčice, ZD Bělčice
a Svazku obcí Blatenska, kteří knihu podpořily.
Jaroslava Pixová
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Červenec a srpen jsme strávili v pohodovém prázdninovém režimu. Setkávali jsme se ve středu a v pátek, povídali, zpívali a trénovali paměti.
Červenec nám přinesl dvě zdařilé kulturní akce.
15. července jsme v prostorách pivovaru Herold besedovali s MUDr. Jiřím Beranem o radostech a úskalích stáří. Myslím, že pronesená slova byla moudrá a přínosná
nejen pro seniory.
18. července se uskutečnila u příležitosti významného
životního jubilea pana Miloše Vachaty vernisáž obrazů.
Autorem výtvarných děl je sám jubilant spolu s manželkou Jiřinou. O doprovodný program v Konventu se zasloužilo hudební seskupení, které vzniklo právě pro tuto
příležitost. Ještě jednou tímto děkuji Odboru kultury města Březnice za vstřícnost a ochotu, jmenovitě pak nejvíce
paní Petře Bartoníčkové. Velký dík náleží též muzikantům:
Zdeničce, Aničce a Petře Teskovým, Václavu Haškovi
a mým dcerám Lauře a Johance. Byli jste úžasní.
19. srpna jsme si prohlédli březnický pivovar v doprovodu mistra sládka Františka Pinkavy a renesanční dámy
Kateřiny Šoltésové.
V září se rozšíří provoz klubu o úterý, jak jsou návštěvníci zvyklí z doby předprázdninové.
Začátkem podzimu nabízíme v prostorách našeho klubu
dvě besedy.
První s názvem Milý pane záchranáři, můžete se zout?
proběhne 2. září ve 14 hodin pod vedením místního
záchranáře Bc. Václava Haška. Druhá bude 23. září ve
14 hodin s Mgr. Ivanou Popovou, věnovat se budeme
citlivému tématu přicházení a odchodů.
Věříme, že doba koronavirová nám umožní, by za zvýšených hygienických opatření, i nadále normálně fungovat.
Podrobnosti o provozu, nabízených aktivitách a službách
Březnického klubu seniorů najdete na nástěnce ve výloze klubu.

Na dveřích přibyla schránka s audioknihami, jsou volně
k zapůjčení. Tištěné knihy jsou k dispozici v obvyklé
době provozu klubu.
Letní výloha byla prostorem pro výstavu vaší domácí
tvorby z kreativních balíčků, jež jsme vám v době mimořádných opatření přinášeli.
Září bude věnováno tématu malířství na Březnicku.
I nadále pokračuje projekt „Když jsem byla malá holka/
malý kluk..., „Až budu stará žena/starý muž…“. Každý
měsíc zveřejňujeme na stránkách Březnických novin jeden příběh pamětníka a jeden příběh mládežníka. Pokud
by se kdokoliv z Vás chtěl zapojit, kontaktujte mě.
Děkujeme panu Slaníkovi za zhotovení dalších fotografií
z vernisáže a jejich darování členům klubu.
Děkujeme za podporu a pomoc všem, kteří jsou s námi
v kontaktu. I nadále se snažíme udržet provoz klubu v minimálních nákladech a maximálním užitkem a radostí.
Vážení čtenáři, naši milí návštěvníci, přeji Vám příjemné podzimní dny, klid, radost a pevné zdraví.
Těším se na setkání s Vámi.
Petra Michvocíková
předsedkyně
Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s.
– provozovatele Březnického klubu seniorů
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na e-mail: petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše webové stránky https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme, financování
nájmu klubu je zatím nejtěžším úkolem, který je před nás
postaven.

Až budu stará žena

Když jsem byla malá holka…

Nikdy jsem nad tím, jaký bude svět, až mi vlasy zešediví, postava se zmenší a vědomosti zvětší, nepřemýšlela. Myslím spíše na bližší budoucnost. Když si zkusím
představit svět za šedesát let, mám dva scénáře. První je
sci-fi a prakticky o ničem. Je to představa světa úplně
bez života. Tenhle temný scénář by byl důsledkem našeho chování k Zemi. Myslím si, doufám, že je to ale hodně nepravděpodobné, tohle se spíše stane až za sto padesát let.
Druhá, reálnější představa je, že se toho hodně změní
a práce, o kterých te sníme už většinou vymizí. Myslím, že ty klasické práce jako lékař, učitel, zdravotní
sestra… zůstanou, ale prodavači či další povolání budou
nahrazené stroji. Bude málo přírody a ty zbytky budou
chráněny. Mars už bude prozkoumaný od hlavy k patě
a zmenší se průměr narozených dětí na člověka. Možná
budou velké neshody mezi státy, které se vyvrbí k válce.
A možná nebudou. Nic není jisté.
Jediná věc, kterou vím jistě je, že za šedesát let mi
bude sedmdesát pět.
Laura, 15 let

Já nemám hezké vzpomínky na dětství. Byli jsme chudí a často jsme se stěhovali. Jsme čtyři děti a každý se
narodil jinde. Většinou jsme bydleli v jedné místnosti.
Radost si ani nepamatuji. Často u nás byl hrozný kravál, tatínek byl pracovitý, dřel, ale pil alkohol a doma
pak vyváděl. Maminka utíkala „ke koze“ a často neměla
co do hrnce. Chodila sedlákům na pole a pamatuji si,
že s buchtou běžela k dětem domů. V necelých deseti letech jsem byla přestěhována k maminčině sestřenici na
statek. Tam jsem se měla dobře. Dobré jídlo, svou peřinu, dělat jsem ale musela (ale já ráda). Jistě víte, co na
statku bylo práce, že ač malá, přece jsem byla platná.
Do školy jsem chodila do stejné, ale přišla jsem ze školy
a v troubě byl pro mě oběd. Ale co platno, někdy se mi
zastesklo. Šla jsem „domů“, tam už pro mě ale nebylo
nic hezkého. Ráda jsem běžela zpět k tetě, i když jsem
čekala hubování. Tak to šlo skoro pět let. Když jsem
vyšla školu, šla jsem do továrny. Bylo mi čtrnáct a půl,
v práci se mi moc líbilo. Skoro dvacetiletá jsem se vdala.
A to už je zas jiné období. Škoda, že už jsem sama.
Hana, 85 let
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KNIHOVNA
PRO SENIORY
OTEVŘENO:
ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK
14 – 16 hod.
Knihovna vznikla s laskavým přispěním bohaté
knižní sbírky paní Miluše Dunovské.
Vzhledem k její dlouhodobé hospitalizaci již není
možné půjčovat si knihy u ní doma.
AUDIOKNIHY (dar od pana Jaroslava Větrovce)
– více než šedesát titulů.

Knihy je možné si vypůjčit
i mimo provozní dobu
Březnického klubu seniorů
po předchozí domluvě
na tel. 731 554 974.
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„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

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

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2020
Rodinné centrum Pampeliška realizuje projekty
financované z ESF, jejichž cílem je zorganizovat několik
turnusů příměstských táborů.
Jedná se o projekty:
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007270
Název projektu: Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0011756
Název projektu: Dětské léto v Březnici
O letošních prázdninách byly zorganizovány celkem
4 turnusy příměstských táborů, a to ve spolupráci s organizacemi Divadlo Kapsa Andělská Hora, SK
Březnice 1918, z.s. a Kulturní Gang Březnice, z.s.
Díky této spolupráci zažily děti opravdu rozmanitý program.
V letní divadelní dílně si účastníci vyzkoušeli pravou
divadelní atmosféru, připravili a nacvičili divadelní hru,
kterou na závěr předvedli veřejnosti na zámku v Březnici.
Ve sportovním turnuse pod vedením Václava Haranta
a Adama Záruby se většinu času děti věnovaly fotbalu
na místním stadionu, ale zbyl čas i na ostatní sportovní
disciplíny, plavání a rybaření. Vedoucí tohoto turnusu
tímto děkují panu Jaroslavovi Papršteinovi za spolupráci a vstřícnost při organizaci programu.
Další turnusy pod názvem Rockové doupátko zaštioval partner projektu Kulturní Gang Březnice a nesly se
ve znamení kreativní tvorby, rockové hudby a animace.
Konaly se na starém kluzišti, kde se děti proměnily
v rockové hvězdy, založily vlastní kapely, vyrobily si
vlastní dřevěné kytary a natočily klip regionálním rockovým kapelám Knírek a The Metuzalém. Na závěr si
spolu s rodiči užili koncert těchto kapel a shlédli svůj
klip v letním kině.
Všechny turnusy naplnily cíle projektu, kdy byla zajištěna kvalitní péče o děti v době prázdnin v našem regio-

nu a podařilo se
tak usnadnit
rodičům sladění pracovních
povinností s péčí
o děti. Navíc si
děti užily pobytu venku, navázaly nová přátelství, naučily
se novým věcem a zažily
spoustu legrace.

I o prázdninách 2021 bude projekt pokračovat a své děti
budete moci na jednotlivé turnusy přihlašovat již v jarních měsících příštího roku. Budeme se opět snažit vytvořit takový program, který bude pro děti atraktivní
a těšíme se na společné zážitky.
Dagmar Nesvedová
za realizátory projektu

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO
ZVE NA VALNOU HROMADU
Místní akční skupina Podbrdsko bude pořádat ve čtvrtek 3. září 2020 od 17.00 hodin Valnou hromadu.
Na jednání Valné hromady srdečně zveme všechny členy
místní akční skupiny, ale také zájemce z veřejnosti zástupce obcí, škol, podnikatelů, neziskovek i fyzické
osoby, kteří se zajímají o dění v regionu a chtějí přispět
svými názory a nápady k jeho rozvoji.
Pokud se chcete stát členy místní akční skupiny, rádi
Vás přivítáme do našich řad. Ozvěte se na kontakty níže
a potkáme se...
Hlavní body programu jednání Valné hromady MAS Podbrdsko:
Žádost o Standardizaci MAS na programové období
2021+ - sdělení informací k podání žádosti o plnění povinností fungování místní akční skupiny na svém území
na období od roku 2021

Volba do orgánů MAS - správní rada, výběrová komise,
dozorčí rada (z důvodu podání Žádosti o standardizaci je
nutno zvolit nově orgány na další funkční období)
Plnění Strategie MAS Podbrdsko 2014–2020 a plánované Výzvy MAS Podbrdsko z jednotlivých Operačních
programů
Zahájení tvorby nové Strategie MAS Podbrdsko na období 2021–2027 - komunitní jednání k výběru hlavních
témat financování projektů v dalších letech
Budeme se těšit na viděnou v Kulturním domě v Milíně,
Václavská ul. 261.
E-mail: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006.
Děkuji.
Hezké letní dny přejí zaměstnanci kanceláře
MAS Podbrdsko
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2020
DATUM DEN "A" MUŽSTVO
16. 8.

NE

1. kolo poháru
Spar tak PB B - Bř
7:1 (2:1)

22. 8.

SO

Třebsko - Bř

23. 8.

NE

29. 8.

SO

30. 8.

NE

2. 9.

ST

5. 9.

SO

6. 9.

NE

9. 9.

ST

12. 9.

SO

13. 9.

NE

16. 9.

ST

19. 9.

SO

DOROST

15.00
Bř - Počepice

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

14.30
Dolní Hbity - Bř

14.30
Tochovice - Bř
17.00
Bohutín/Podlesí - Bř

10.15
N. Knín/N.Ves B - Bř
17.00 Bohutín - Bř

ST. PŘÍPRAVKA

17.00
Milín - Bř

14.30
Milín - Bř
14.30
Bř - Krásná Hora

ML. PŘÍPRAVKA

10.30
Bř - Tochovice
10.30 Bř - 1.FK B
17.00 Bř - Spartak B

16.30 Bř - Spartak B

13.00 Bř - 1FK Pb B
10.15 Bř - Rožmitál

14.00 Jesenice - Bř
17.00 Bř - Obecnice
14.00
Bř - Podlesí/Bohutín

20. 9.

NE

16.30 Dublovice - Bř

26. 9.

SO

16.30 Bř - Kosova Hora

10.15 Jesenice - Bř

27. 9.

NE

10.15
Bř - Podlesí/Obecnice

3. 10.

SO

10.15
Nový Knín/N.Ves - Bř

4. 10.

NE

10.15 (v Chlumci)
Sedlčany C - Bř

10. 10.

SO

16.00 Bř - Trh. Dušniky

11. 10.

NE

17. 10.

SO

18. 10.

NE

24. 10.

SO

25. 10.

NE

10.15 Láz - Bř

volno

10.00
Obecnice - Bř

13.00 Bř - Petrovice

1. 11.

NE

7. 11.

SO

8. 11.

NE

14.00
Nový Knín - Bř

14. 11.

SO

13.30 Bř - Rosovice

15. 11.

NE

PO 5. 10.
10.00
Obecnice - Bř

10.30 Bř - 1.FK
13.30 Bř - Rožmitál

13.00
Milín - Bř

10.30
Luhy - Bř

SO

10.30
Bř - Spar tak C
13.00
Bř - Milín

13.00
Bř - Tochovice

10.15 Bř - Petrovice

31. 10.

10.00 Milín - Bř

17.00
Spar tak Pb - Bř

14.00
Kovohutě/Podlesí B - Bř

ST

17.00 1.FK A - Bř
volno

10.30
13.00
Rožmitál(Věšín) - Bř Bř - Bohutín/Podlesí

10.15 Jince - Bř

28. 10.

10.30 Bř - Kovohutě
10.00 Bohutín/Pod-Bř

10.30 Bř - Kovohutě
PA 16. 10.
Rožmitál - Bř
17.00 (UMT)

10.00 1.FK A - Bř

13.00
Bř - N. Knín/N. Ves
10.15
Bř - Nový/N. Ves B

13.00
Bř - Milín

10.00
1.FK Pb - Bř

Bř

14.00
Rožmitál(Sedlice) - Bř

11.00
Rožmitál(Věšín) - Bř

10.30
Bř-Rožmitál

Bř

11.30
1.FK B - Bř

10.30
Bř - Bohutín/Podlesí

14.00
Bř - Jince

10.00
Prostřední Lhota - Bř

10.15 Bř - Jesenice

13.00 Bř - Láz
13.00
Bř - Obořiště/D. Duš.

volno

Požádáno o změnu termínu

Příspěvky do Březnických novin přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uve te vždy Vaše jméno a příjmení. Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA BŘEZNICE“
V sobotu 27. června 2020 se po dlouhé nechtěné odmlce opět mohla na startovní
čáry postavit sportovní hasičská družstva.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se soutěž vůbec uskuteční, ale uvolňování opatření dovolilo závodit, a tak jsme mohli za krásného letního počasí pouštět družstva na start Březnického poháru. Pohár pro děti odstartoval již v dopoledních hodinách a ve vzájemných soubojích se utkalo 21 družstev
ve třech kategoriích. Díky nové časomíře, kterou jsme
zakoupili za přispění fondu hejtmanky Středočeského
kraje a za pomoci členů SDH Březnice, kteří vyrobili
nové terče, jsme mohli závodit na dvě dráhy což nám
velice ušetřilo drahocenný čas. Po skončení dětí přišly
na řadu kategorie mužů a žen. V těchto kategoriích se
ukázalo 28 družstev ve čtyřech kategoriích. Nejsilnější
byla kategorie mužů sport, kde závodilo 16 týmů a kde
se hned ze začátku přepisoval rekord místní dráhy. Dosavadní rekord SDH Sedlčany z minulého roku 14:79
překonali známí borci z SDH Bezděkov pod Třemšínem
s časem 14:45. Ovšem ve druhém kole byl opět překonán
týmem ze Sedlčan, a to o jednu jedinou setinu, a tak
stávající rekord činí hodnotu 14:44, a to je určitě výzva
pro další ročníky.

začínali tento tábor jako děti a s péčí,
se kterou jsme se o ně starali my, se
dnes starali o své svěřence. Počasí
nám opět přálo a po dobu tábora pršelo jen jednou, a proto jsme se mohli více věnovat hrám
kolem hájenky a v lese, což děti moc bavilo. Jeden deštivý den jsme strávili v hájovně ve stylu filmového festivalu. No a jak to bývá každý rok, tak i letos přišel
smutný konec, ale vše musí jednou skončit, aby se za
rok mohlo začít znovu, a to již jubilejním desátým ročníkem. Nutno poděkovat ještě Adamu Nuslovi, který
zastupoval funkci sporáka a kuchařkám Evě Brotánkové a Marcele Kučerové. Neméně důležité je pro nás kladné hodnocení ředitele ČRDM pana Aleše Sedláčka.
Tábor byl uskutečněn v rámci plnění
projektu mladí hasiči 2020 pod záštitou
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a SH ČMS.
SDH Březnice děkuje Hotelu Equitana, firmě Náš Statek, městu Březnici a Ing. Břetislavu Pražanovi za pomoc při realizaci tábora.

Umístnění
KATEGORIE

1. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO

Březnice „A“

Podlesí „A“

Podlesí „B“

Mladší žáci
6-11 let

Zahořany

Dublovice „A“

Skalice

Starší žáci
12-15 let

Počepice

Zahořany

Skalice

Muži sport

Sedlčany

Bezděkov
p. Tř.

Nalžovice

Ženy sport

Sloup

Zahořany

Březnice

Muži PS 12

Skalice

Hlubyně

Čenkov

Ženy PS 12

Starý Rožmitál
p. Tř.

Rožmitál
p. Tř.

Přípravka
3-6 let

Poděkování sponzorům soutěže
SDH Březnice děkuje městu Březnici, firmě Náš statek,
pivovaru Herold, firmě Opl a firmě ACS Příbram za podporu soutěže.

Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice
2020
I v letošním roce se konala letní škola instruktorů
v Malých Svatoňovicích a již po třetí se jí zúčastnil Lukáš Břicháček z našeho SDH. Letní škola instruktorů je
14 dní plných her, zábavy, ale hlavně studia, kde se mládež učí pracovat s dětmi. V závěru na absolventy čeká
velká zkouška, kterou Lukáš zvládl a z Malých Svatoňovic si přivezl osvědčení vedoucího mládeže třetího
stupně.

IX. Hasičský tábor SDH Březnice
„MARTINICE 2020“
Od 4. do 12. července 2020 opět ožila Martinická hájenka dětským hasičským táborem. V letošním, již 9 ročníku, se účastnilo 32 dětí, o které se starali zbrusu noví
vedoucí. Vedoucí to byli sice noví, ale tábora velmi dobře
znalí, protože to byli Matěj Koňas, Tadeáš Novák, Jakub Vaněček a Tereza Hrušovská, tedy ti, co v roce 2012

(pokračování na straně 29)
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(dokončení ze strany 28)

Víkend plný šedesátek
V sobotu 8. srpna 2020 se konal
druhý ročník Pasecké šedesátky
v Pasekách. Na soutěž vyrazilo pět
našich svěřenců včetně Matyáše Nusla, který jel obhajovat loňské prvenství. Jako první přišly na řadu přípravky, kde Matyáš Nusl obhájil loňské prvenství a odvezl si kov nejcennější a 25 bodů, Ládík Lajbner bral
krásné šesté místo a k tomu 20 bodů. V kategorii mladší jsme měli jen jednu závodnici, Lucii Lajbnerovou,
která v nelehké konkurenci bere 13 bodů. Po přestavbě
drah nastoupili starší žáci. Za Březnici nastoupili Pavel
Kačena a Eliška Ježková, oba se umístili v přední části
tabulky. Všichni zástupci SDH Březnice inkasovali cenné body do celkového bodování seriálu Brdsko-vltavských šedesátek. Již den poté, v neděli 9. srpna, se konala třetí část BV šedesátek, a to v obci Počepice.
Za velmi parného dne jsme opět zápolili o cenné body.
Sice tento den nikdo z našich svěřenců na bedně nestál,
body do závěrečného součtu jsme přesto sbírali. Čtvrtá
část se bude konat 19. září 2020 v Zaječově a poslední
závěrečná část se odehraje 28. září 2020 u nás doma
v Březnici.
Více na www.bv-sedesatky.cz

Nábor členů do Kolektivu mladých hasičů
KMH SDH Březnice zve do svých řad nové členy. Pokud
tě baví sport, zábava a radost z pohybu tak přij mezi
nás. Bereme kluky a holky od tří let. Nábor nových
členů proběhne ve středu 2. září 2020 od 16.00 hodin
v hasičském domě nebo po domluvě na tel. 721 487 579,
e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz

BĚŽECKÝ POHÁR
SDH BŘEZNICE
2020

BĚŽECKÝ POHÁR SDH BŘEZNICE
SE BUDE KONAT
VE SVÁTEK SVATÉHO VÁCLAVA

28. 9. 2020
NA SPORTOVNÍ PLOŠE
U ČERNÉHO KŘÍŽE.
PROGRAM

- SLAVNOSTNÍ NÁSTUP 9.45 hod.
- ZAČÁTEK ZÁVODU DĚTÍ 10.00 hod.
- ZAČÁTEK ZÁVODŮ DOROSTU
A DOSPĚLÍCH SE BUDE ODVÍJET
OD SKONČENÍ ZÁVODŮ DĚTÍ
POHÁR JE ZÁVĚREČNOU ČÁSTÍ 1. ROČNÍKU
BRDSKO-VLTAVSKÝCH ŠEDESÁTEK

OBČERSTVENÍ BUDE PO DOBU SOUTĚŽE
ZAJIŠTĚNO.
MEDIÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

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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NOVINKY Z TENISOVÉHO A SPORTOVNÍHO CLUBU VITALITY BŘEZNICE z.s.
Letošní rok a zejména léto
jsou na celém světě i v ČR ovlivněny přetrvávající pandemií koronaviru. Přesto všechno začali
lidé s postupným uvolňováním
různých restrikcí znovu sportovat a také trochu cestovat.
To se výrazně projevilo na zájmu tuzemských i zahraničních
sportovců zúčastnit se různých
sportovních kempů organizovaných v našem klubu.
Celé letní prázdniny „to žilo“
v TC Vitality Březnice z.s. sportem. Zejména o tenis, volejbal
a zumbu s aerobikem byl největší zájem. Často u nás nacházeli
útočiště také cyklisté, kteří využívali naše ubytovací kapacity.
Jako každý rok, tak i letos, se v našem tenisovém klubu konaly různé krajské a celostátní turnaje, z nichž
nejvýznamnější byl takzvaný „A“-turnaj dorostenek
a „B“-turnaj mladších žákyň. Také našich devět závodních družstev všech věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí)
vzorně reprezentovalo klub a město Březnici v různých
krajských soutěžích, které letos proběhly vlivem koronaviru ve zkrácené formě pouze v měsíci červnu.
S blížícím se začátkem nového školního roku se opět
rozběhnou pravidelné tréninky dětí a mládeže v Tenisové škole Jiřího Veselého a zanedlouho poté již znovu
začne zimní tenisová sezóna. Pro všechny nové zájemce
o pravidelný a kvalifikovaný tenisový trénink z řad dětí,
mládeže i dospělých, proběhne v neděli 20. září 2020

od 17.00 do 18.00 hodin tradiční nábor do TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, která s klubem
dlouhodobě spolupracuje. Všichni účastníci náboru
obdrží „sladkou odměnu“ a fotografii s vlastnoručním
podpisem daviscupového reprezentanta ČR Jiřího Veselého jun., odchovance našeho klubu a tenisové školy.
Závěrem bych chtěl všem našim členům a podporovatelům popřát hezký zbytek letní tenisové sezóny a příjemné „babí“ léto. Koncem letošního roku oslavíme společně již 15. výročí od vzniku našeho klubu. Pro tuto
událost chystáme pro naše členy z řad dětí, mládeže
i dospělých malé sportovně-společenské překvapení.
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu

PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 14. ročník PODZIMNÍCH /Václavských/ ZÁVODŮ
Místo konání: rybník Hluboký v Dobré Vodě u Březnice | GPS - 49.5575914 N, 13.9932903 E

SOBOTA 19. září 2020
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze – zajištěno
Závody jsou určeny pro členy ČRS kategorie dospělí. Startovné: 400 Kč
PROGRAM

5.45
7.00
9.30
10.45
13.30

–
–
–
–
–

6.55
9.30
10.45
13.15

prezence, losování pozic
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Počet míst omezen na padesát.
Místa si lze rezervovat na: viktor.rejzl@seznam.cz | telefon 602 454 741.
Loví se na jeden prut s max. dvěma návazci, použití krmítek dovoleno, na dvou vylosovaných stanovištích.
Nutná výbava – vezírek.
Bodování: rozhoduje hmotnost nalovených ryb. Ostatní instrukce na místě.
M O Č R S B ř e z n i c e s e t ě š í n a Va š i ú č a s t .

PETRŮV ZDAR!
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CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH
NOVINÁCH
1 strana A4 2 400 Kč
1/4 strany
600 Kč
1/2 strany 1 200 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
– vložení fotografie 50 Kč.

SALON NIKA

¡
ROZMITÁL
POD TØEMŠÍNEM
Tøemšínská 749
NABÍZÍME:

dlouhé i krátké spoleèenské šaty,
retro šaty, bílé šaty na vìneèek.
PÙJÈOVNÉ: od 200 Kè do 1500 Kè
OTEVØENO: PO – Ne po pøedchozí domluvì
Tel. 721 655 206 | www.salonnika.cz
E-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
facebook - Salon Nika

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

Tìšíme se na Vaši návštìvu!!!
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Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.

doplňuje tým o nové kolegy/kolegyně na pozice:
• samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ),SŠ,
min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky
ve státní správě – výhodou, lze kumulovat s pozicí organizačního
pracovníka,
• organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/
DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), flexibilita,
proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost.
Platové podmínky u smlouvy - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe.
• průvodce na dlouhodobou spolupráci (DPP/DPČ), dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou, flexibilita, kultivované vystupování,
pečlivost a odpovědnost).
• pracovník údržby,pomocné zahradnické práce (20 h/týden,
DPP/DPČ), sezónní pracovník, vhodné i pro aktivní seniory, praxe
v obdobném provozu a oboru – výhodou.
Nástup: ihned nebo dle dohody. Upozorňujeme na nutnost dojíždění na pracoviště – aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení: probíhá s vybranými uchazeči průběžně až
do obsazení dané pozice. Zájemci mohou zaslat motivační
dopis a CV na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz (sekce
"volná místa") nebo tel. 724 969 741 (út-pá,10-16 h).
Těšíme se na spolupráci s novými kolegy!

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287

PRO PENNY
ROŁM,TÁL POD TĚEMĢÍNEM

HLEDÁME
POKLADNÍ
OD

24 000 KÏ DO 26 000 KÏ

40 H/TÝDEN

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
OD

28 000 KÏ DO 30 000 KÏ

40 H/TÝDEN

Máte zájem?
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

Naše PENNY teÑ mĳłe být i vaše PENNY!
Pěipojte Ve.
93(11<VHVSROXYłG\FN\GRPOXY¯PH
DE\SRGP¯QN\Y\KRYRYDO\LY£P
1DE¯]¯PHQDSě¯NODGW\WRQDGVWDQGDUGQ¯
]DPÝVWQDQHFN«Y¿KRG\

ŧW¿GQĳGRYROHQ«
ŧ6WUDYHQN\YKRGQRWÝ.Ï
ŧ3HQ]LMQ¯SěLSRMLģWÝQ¯
ŧ%HQHILWQ¯FDIHWHULH

NaNXpXjte KezNy ÏeVNy

SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

Výškové práce,
rizikové
Ě kácení stromů
NOV
josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287
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INSTALATERSKÉ
SLUŽBY
Ráž
Tel. 737 926 853
Provádíme veškeré
instalatérské práce:
• Instalatérské rozvody
• Realizace bytových vodovodních
rozvodů
• Montáže a výměny vodoměrů
• Topenářské práce

Kompletace koupelen:
• Výměny baterií, umyvadel,
sprchových koutů atd.
• Výměny bojlerů atd.

NOVĚ OTEVŘENO

NEHTO
VÉ STUDIO HN Nails
NEHTOVÉ
American style
Manikúra a pedikúra
Otevírací doba
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod.
So – Ne 8.00 – 17.00 hod.

Rožmitálská 9, 262 72 Březnice
Objednávky na +420 722 103 646
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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

ANGLIČTINA PRO VÁS
Individuální výuka presenční i online, výuka
v malých skupinkách a výuka v kurzech začíná
opět od září 2020. Míst pro individuální výuku
v odpoledních hodinách již není mnoho, naopak
v kurzech různých pokročilostí své místo určitě
najdete ☺
B l i ž š í i n f o r m a c e jsou na
www.ajbartakova.webnode.cz, nebo si
o ně napište na jitka.bartakova@seznam.cz,
případně volejte 721 140 798.
Těším se.
Jitka Bartáková
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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

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

Prodej 5. 10. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce,
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci
Objednávky a bližší informace:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158 /NE SMS!/, po – pá 7–15 hod.
e-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz
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ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy a Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 – 229 Kč/ks.

PRODEJ:

14. 9. a 17. 10. 2020

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

BŘEZNICKÉ NOVINY

AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu, klempířské
práce, běžné mechanické
opravy, certifikát na tažná
zařízení, geometrie
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KINO BŘEZNICE
2. 9. středa v 18.00 hodin

DOKONALÁ LEŽ
Drama s kriminální zápletkou, USA 2019, české
titulky
Poprvé se na filmovém plátně setkávají oscarová
Helen Mirren a sir Ian McKellen. On jako šarmantní podvodník, ona jako bohatá vdova. Seznámí se na internetové seznamce, ale Roy brzy
zjistí, že k Betty chová příliš vřelé city, a to mu
komplikuje jeho nekalý plán.
Režie: Bill Condon
Hrají: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey,
Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter a další
Vstupné 60 Kč

109 minut

Přístupno od 12 let

KULTURA

Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Stellan Skarsgard, Tobias Santelmann,
Jon Ranes, Bjorn Floberg, Danica Curcic a další
Vstupné 60 Kč

122 minut

Přístupno od 12 let

23. 9. středa v 18.00 hodin

NEJVYŠŠÍ POCTA
Válečné drama, USA 2020, české titulky
Skutečný příběh zdravotníka amerického letectva
U.S. Air Force, Williama H. Pitsenbargera, jehož
statečnost zachránila ve Vietnamu desítky životů.
Režie: Todd Robinson
Hrají: Sebastian Stan, Christopher Plummer,
William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson,
Peter Fonda a další

6. 9. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 60 Kč

PROXIMA

27. 9. neděle v 18.00 hodin

Drama, Francie, Německo 2019, české titulky
Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“
se astronautka Sarah připravuje na roční pobyt
na oběžné dráze. Strhující příběh matky a dcery
má i v tomto netradičním prostředí stále se opakující téma – hledání rovnováhy mezi osobními
sny a rodičovskou láskou.
Režie: Alice Winocour
Hrají: Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger,
Alexej Fatějev, Sandra Hüller, Nancy Tate a další

ŠARLATÁN

Vstupné 60 Kč

107 minut

Přístupno od 12 let

9. 9. středa v 18.00 hodin

VZHŮRU ZA SNY
Animovaná pohádka, Dánsko 2020, český dabing
Snění nebylo nikdy zábavnější! Dvanáctiletá
Mína pronikne náhodou do snového zákulisí
a zjistí, že sny fungují podobně jako když se
natáčí film. Každý z nás má vlastní filmový štáb
a svého režiséra, a navíc sny se dají měnit!
Režie: Kim Hagen Jensen
Vstupné 50 Kč

81 minut

Přístupno

13. 9. neděle v 18.00 hodin

BOURÁK
Komedie, Česko 2019, v českém znění
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému
teče do baráku i do života a rodina už ho má
plný zuby. Ale i srdce.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna
Boková, Jiří Macháček, Kateřina Winterová a další
Vstupné 70 Kč

110 minut

Přístupno od 12 let

16. 9. středa v 18.00 hodin

KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM?
Drama, Francie, Belgie 2019, české titulky
Padesátiletá Claire si vytvoří na sociálních sítích
falešný profil jako čtyřiadvacetiletá kráska Clara,
aby zjistila, zda ji přítel nepodvádí. Svůdně napínavý příběh o lžích, které nebezpečně deformují realitu.
Režie: Safy Nebbou
Hrají: Juliette Binoche, François Civil, Guillaume
Gouix, Jules Houplain, Charles Berling a další
Vstupné 60 Kč

101 minut

Přístupno od 12 let

20. 9. neděle v 18.00 hodin

JÍT KRÁST KONĚ
Historické drama, Norsko 2019, české titulky
Trond žije na samotě a o samotě očekává i příchod
Nového roku 2000. Nedávno zjistil, že svého souseda znal již kdysi dávno v roce 1948. V létě toho
roku mu bylo patnáct let a nečekaně dospěl…

116 minut

Přístupno od 12 let

Historické drama, Česko, Irsko, Polsko, Slovensko
2020, v českém znění
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého
se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Martin Myšička,
Miroslav Hanuš, Jan Budař, Jaroslava Pokorná a další
Vstupné 110 Kč

118 minut

Přístupno od 12 let

30. 9. středa v 18.00 hodin

ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružná komedie pro děti, Francie 2020, český dabing
Život milujícího otce Djibiho se zcela točí kolem
jeho jediné dcerky, sedmileté Sofie. Každý večer
jí bere do vymyšleného „pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde se stávají hrdiny známých dobrodružných filmů.
Režie: Michel Hazanavicius
Hrají: Bérénice Bejo, Omar Sy, François Damiens, Oudesh Rughooputh, Sarah Gaye, Keyla Fala
a další
Vstupné 50 Kč

102 minut

Přístupno
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program
Zámek Březnice otevřen denně, mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude otevřena od 1. září do 31. října pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hod.
Kulturní akce:
do 30. 9. výstavní bašta zámku Březnice

výstava koláží a kreseb
Vladimír Šimek
vstup zdarma
Koncerty:
sobota 12. 9. zámecká kaple P. Marie
od 19.00 hod.
varhanní koncert

P. Černý – varhany
J. Lébrová a O. Lébr – housle
Na programu J. S. Bach, J. - M. Leclair,
M. Bok, F. X. Dušek A. Corelli a další,
vstupné 150 a 100 Kč.
pondělí 28. 9. synagoga Březnice od 17.00

Aida Mujačič (B a H)
Písně bosenských sefardských židů ze
sběru etnografa a malíře Ludvíka Kuby.
Bosenská zpěvačka Aida Mujačič představí
židovské písně v jazyce Ladino, jímž hovořili sefardští židé na Balkáně, vstupné 150
a 100 Kč.
Připravujeme:
pátek 9. 10. hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

Reicha Quartet
koncert v rámci Hudebního festivalu
J. J. Ryby
sobota 17. 10. hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

Dvořákovo kvarteto
www.zamek–breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 9. Březnické hudební večery Vepřekův smíšený sbor
Kostel sv. Rocha
19.00 hodin
8. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva
16.30 hodin
Radnice v Blatenské ulici
KD
14.00 hodin
12. 9. Taneční kurz
KD
19.00 hodin
17. 9. JAN ROSÁK 50 let na scéně
19. 9. Taneční kurz
KD
14.00 hodin
sál v koleji
17.00 hodin
24. 9. Bible pro 21. století
KD
14.00 hodin
26. 9. Taneční kurz
27. 9. V ORIGINAL – Odpoledne s dechovou hudbou
14.00 hodin
prostranství před KD
29. 9. Bosna a Hercegovina – cestopisná beseda
16.30 hodin
Městská knihovna
Kolej
17.00 hodin
1. 10. Slavné Přemyslovny – přednáška
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