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Vážení spoluobčané,
znovu se ocitáme v nejisté době. Přichází nová opatření
a my na ně musíme reagovat. Prosím Vás, abyste přijatá opatření dodržovali a respektovali. Vývoj událostí,
v tak mimořádné době, nelze předvídat, okolnosti si vyžadují notnou dávku zdravého úsudku, ohleduplnosti
a trpělivosti. Kritická situace nastává zejména v oblasti
vzdělávání, kde dlouhotrvající distanční výuka je velmi
náročná jak pro pedagogy, tak pro žáky či studenty.
Na mladé lidi jsou kladeny vysoké nároky v osobním
přístupu, zodpovědnosti a morálce. Věřím, že právě zodpovědnost všech zúčastněných je zárukou dobré úrovně
současného vzdělávání.
Přes řadu opatření a omezení, v souvislosti s nouzovým
stavem, běžely a běží plánované investiční akce ve standardním režimu. Je dokončeno multifunkční hřiště
na stadionu, které, jak z názvu akce vyplývá, umožní
v kombinaci s plnohodnotným nasvícením plochy rozšíření sportovních aktivit. Úspěšně byla dokončena investice Hluboká cesta, voda a kanalizace, kde jsme navíc
zokruhovali vodovod z ulice Kamenická, Pod Stráží
a Bubovická. V domě s pečovatelskou službou čp. 132
proběhla kompletní oprava výtahu a započala obnova
bytových jader. Byla dokončena druhá etapa rozšíření
počtu parkovacích míst v lokalitě sídliště u autobusového
nádraží a také rekonstrukce cesty v Dobré Vodě k čp. 16.
Započali jsme s přípravou rozpočtu na příští rok. Jsme
optimisty a předpokládáme příjmy ve stejné výši jako
v roce 2020. Asi největší a finančně nejnáročnější bude
vybudování obytné zóny v lokalitě Hlubyňská, kde
vznikne 32 nových stavebních parcel. Zasíování bude
probíhat po etapách v následujících cca třech letech,
a to podle aktuálního zájmu o prodej parcel. Samozřejmostí je také využití dotačních titulů. Žádáme o dotaci
na navýšení kapacity 1.MŠ, dále na místní komunikaci

Foto František Slaník

v ulici 9. května, na zadržování vody v krajině, tj. odbahnění stávajícího rybníku Sázka, nebo na vybudování
nového rybníku v lokalitě Remíz a další.
V závěru bych Vám chtěl poděkovat za bezpečný
a hladký průběh krajských a senátních voleb. Doufám,
že výsledek bude odpovídat potřebám našich občanů
a celé společnosti. Současná situace nám neumožňuje
konat mnoho tradičních akcí, které pro Vás každoročně
připravujeme. Jakmile tuto zvláštní dobu překonáme,
rádi Vám vše vynahradíme.
Do nadcházejících měsíců Vám přeji hlavně pevné
zdraví.
Petr Procházka
starosta

KDYŽ KULTURA SPÍ…
Vzhledem k závažnosti současné situace je na základě
zatím platných vládních nařízení zcela utlumen kulturní a společenský život v celé zemi. S ohledem na vývoj
epidemiologické situace se budou upravovat i jednotlivá
nařízení. My ale nemáme křišálovou kouli, abychom
mohli říci, které z plánovaných akcí ve městě budou
moci proběhnout a v jaké formě. Prozatím tedy žádné
neanoncujeme a budou-li moci proběhnout, informace
o nich dostanete jinými informačními kanály.

Advent v Březnici a rozsvěcení vánočního stromu
Tradiční zahájení adventu ve městě připadá na první
neděli adventní, letos tedy 29. listopadu. Zda proběhne
uvidíme až podle toho, co přinesou listopadové dny. Sledujte prosím web města, případně facebookové stránky
Kultura v Březnici, kam se snažíme dávat informace
o aktuálním dění.

Kinokavárna zatím nepromítá
Pokud by se uvolnila vládní nařízení, jsme schopni ve
velkém sále kulturního domu připravit nejrůznější varianty rozmístění diváků tak, abychom dodrželi přísná
hygienická opatření. Promítáme i pro malý počet návštěvníků. Sledujte web města, případně facebookové
stránky Kinokavárna Březnice, kde zveřejňujeme aktuální program a novinky.

Taneční kurz 2020
Letošní taneční kurz je zatím přerušen. Pokračovat budeme hned, jak to vládní opatření a vývoj epidemiologické situace dovolí.
Veškeré kulturní novinky najdete ve vývěskách a na plakátovacích plochách ve městě.
Pavlína Liebnerová
vedoucí odboru kultury
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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: 6
Datum: 8. 9. 2020

ZM6-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 8. 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
11. 8. 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM6-2020/2 Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 1/2020 o použití koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice číslo 1/2020
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2020/3 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020 evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-1206/SOC/2020/1 dle
přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2020/4 Žádost o odepsání pohledávky
Zastupitelstvo města
schvaluje
odepsání pohledávky paní I. Š., dříve bytem Březnice ve
výši 26.305 Kč z důvodu popření insolvenčním správcem.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
ZM6-2020/5 Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6-2020 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2020/6 Prodej části pozemku p.č. 2193 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. 2193/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2 a pozemku p.č.
2193/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m2 oba
v k.ú. a obci Březnice, které byly rozděleny z pozemku
p.č. 2193 dle GP č. 1529-70/2020 ze dne 24. 3. 2020
za cenu 250 Kč/m2 včetně DPH, panu P. V. a paní M. V.,
oba bytem Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 19. 8. 2020 do 4. 9. 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.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ing. Nepivoda Jiří v.r.

Středočeský kraj poskytl v roce 2020 dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky, Oblast podpory Vybavení jednotek SDH
obcí osobními ochrannými prostředky. Dotace Středočeského kraje činila 82.200 Kč, spoluúčast města Březnice
52.908 Kč. Celkové náklady tak činily 135.108 Kč. Byly
zakoupeny zásahové obleky PATRIOT ELITE – kabát
s nápisem HASIČI – 5 ks, zásahové kalhoty PATRIOT
ELITE – 5 ks, zásahová obuv DEMON Fire iV GENERATION – 5 párů, zásahové rukavic JOSEPHINE –
5 párů a zásahové přilby HPS 7000 PRO H1 – 3 ks.
Odbor správy majetku města Březnice

Ověřovatelé zápisu:
Konopíková Gabriela v.r.
Mgr. Labudová Lenka v.r.
Flíčková Petra v.r.
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Oznámení o rozmístění
kontejnerů na bioodpad
- podzim 2020
Město Březnice oznamuje obyvatelům města Březnice
a jeho částí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu. Jako již
v každém roce, budou na stanoviště přistaveny dva
druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby důsledně
třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali do
kontejnerů žádné jiné druhy odpadů. Děkujeme
všem, že se touto žádostí řídí.
Sobota 7. 11. 2020

Martinice
Borská
Bor
Dobrá Voda
Ludvíka Kuby

Neděle

Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za Sokolovnou

8. 11. 2020

Sobota 14. 11. 2020 Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
Neděle

15. 11. 2020 Drahenická
9. května
Počapská
Jana Švermy u čp. 706
Kamenická u čp. 566

Umístění kontejnerů proběhne do 8 hodin.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12 hodin.
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb
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Česká spořitelna v Březnici
„jede na plný plyn“,
přestane ale pracovat s hotovostí
Bezhotovostní operace, komplexní poradenství a finanční servis občanům – takový rozsah služeb nabízí
i nadále pobočka České spořitelny v Březnici. Pobočka
zůstává otevřena v běžných časech i přes dopady koronavirové krize.
Jedinou změnou, ke které Česká spořitelna od 1. prosince 2020 přistoupí, je, že přestane poskytovat služby
pokladny (hotovostní operace). I tak ale budou moci klienti provádět v Březnici jak vklady, tak výběry hotovosti. Ve městě bude na konci listopadu nainstalován nový
bankomat, který umožní jak výběry, tak vklady. Klienti
tak budou moci provádět hotovostní operace i mimo otevírací dobu pobočky. V případě, že klienti budou chtít
využít pokladnu s fyzickou obsluhou, doporučujeme navštívit pobočku České spořitelny v Příbrami (Nám. Arnošta z Pardubic 166).
Bankomaty České spořitelny umožňují také například
rychlé převody peněz, které se připíšou na účet příjemce
v tuzemské bance do několika vteřin. Česká spořitelna
je první bankou na domácím trhu, která rychlé platby
skrze své bankomaty nabízí.
Držitelům vkladních knížek, na které nejde vkládat
ani vybírat peníze prostřednictvím bankomatu, Česká
spořitelna doporučuje navštívit do konce listopadu pobočku v Březnici. Bankéři jim poradí, jak nejlépe postupovat.
Česká spořitelna, a.s.

Životní výročí slaví:
88 let – Libuše Machová, Březnice
87 let – František Bělka, Březnice
85 let – Eva Papršteinová, Březnice
85 let – Anna Suchopárová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 4. listopadu 2020 tomu
bude rok, co nás navždy opustil
pan Ing. Zdeněk Vitvar.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 20. listopadu 2020 uplynou
tři roky, kdy ztichlo srdce
paní Evy Baumrukové.
Stále vzpomínají,
a nikdy nezapomenou manžel
a děti s rodinami.

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

MO STP / POLICIE

11/2020

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Škoda ve výši sto tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala
dne 25. září v odpoledních hodinách v katastru obce Březnice.
Šestadvacetiletý řidič za hustého deště dostal v zatáčce s vozem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Muž byl v sanitce
jednorázově ošetřen.
Dne 30. září havaroval v katastru obce Březnice 67letý motorista. Nerespektoval dopravní značku „Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“, a to 3,9 metrů. Při
podjezdu železničního mostu pak zavadil konstrukcí přívěsu o
spodní hranu mostu.
Lesní zvěř způsobila dne 2. října dopravní nehodu. Událost se
stala mezi obcemi Modřovice a Chrást. Srnka vběhla do jízdní

dráhy projíždějícímu Superbu a poté z místa střetu odběhla
pryč. Hmotná škoda byla stanovena na 30 tisíc korun.
Někdy mezi 2. a 5. říjnem ukradl neznámý pachatel mezi obcemi Březnice a Hudčice z volně odstaveného pracovního stroje
svahovou lžíci v hodnotě 46 tisíc korun.
V Březnici došlo dne 9. října krátce po poledni k dopravní nehodě. Sedmačtyřicetiletá řidička při odbočování vlevo nedala
přednost v jízdě protijedoucímu motocyklu. Motorkář ve snaze
vytnout se střetu začal intenzivně brzdit a upadl na vozovku.
Sanitka ho následně přepravila do nemocnice k ošetření. Způsobená škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené se bude konat ve středu
2. prosince 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. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, nové hadičky, konzultace, rady pro
sluchově postižené občany.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!
V době uzávěrky listopadového čísla BN dne 19. října 2020
běží vyhláška, zákaz MZ a vlády na všechny kulturní a společenské akce. Čekáme na další pokyny!

ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ MO STP BŘEZNICE
PANÍ FOREJTOVÉ
Vážené členky, vážení členové!
Stejné oslovení jako na říjnové členské schůzi v roce 2019, kdy
jsme Vás informovali průběžně co se uskutečnilo a co ještě
chceme do konce roku zajistit. Schválili jsme rozpočet a předpokládaný návrh akcí na rok 2020. Stejně jako všechna léta
před tím. Nikdo z nás nepředpokládal, že letošní rok nás zaskočí natolik, že nebudeme mít možnost sejít se osobně v dubnu, ale ani v říjnu. Covid-19 nás všechny překvapil. Proto jsme
se rozhodli změnit způsob komunikace a Vaši informovanost
o činnosti naší MO STP Březnice. Není to způsob nejlepší, ale
v této situaci jediný možný. V žádném případě nemůžeme při
počtu našich členů a počtu přítomných na členských schůzích
zajistit potřebné rozestupy a všechny požadavky při shromažování.
Nejdříve něco i k roku 2019. Není možné zde uvádět rozsáhlé
informace o hospodaření, akcích atd. A tak aspoň stručně.
Jako první chceme poděkovat všem obecním a městským úřadům za jejich finanční podporu jak v roce 2019, tak i v roce
2020. Stejně jako vloni, tak i letos, jsme uskutečnili 6x poradnu pro sluchově postižené. Naše úsekářky po oba roky navštěvovaly členy s blahopřáním a malým dárkem u příležitosti jejich narozenin. I když letos v jarních měsících to bylo někdy
z důvodu koronaviru opožděně. Doufáme, že nám to odpustíte.
V loňském roce jsme uskutečnili 32 akcí - 11 návštěv divadla,
18 zájezdů, 1 akci na zámku Březnice, 1 besedu, 1 kurz trénování paměti. V letošním roce i přes koronavirovou pandemii
jsme absolvovali 5x návštěvu divadla, 2x se naše členky podívaly do spolkovny pivovaru Herold Březnice a mohly si vybrat
věci z pořádaného blešího trhu, dále 2 zájezdy a 1 hradozámeckou noc v Březnici. Doufáme, že se nám podaří ještě do konce
tohoto roku uskutečnit nějaké akce.
V loňském roce se pořádaly 2 ozdravné pobyty. Při nich se
uskutečnilo dalších 10 poznávacích zájezdů do okolí. Na rok

2020 jsme naplánovali také dva. Jarní v měsíci červnu a podzimní v září do hotelu Sádek v Dílech u Domažlic. Červnový
pobyt jsme museli zrušit z důvodu pandemie. Uskutečnil se
pouze od 12. do 19. září, za krásného slunečného počasí a účasti 49 členů. Protože při ozdravných pobytech máme s sebou po
celou dobu vždy autobus pana Ptáčka, za což mu musíme poděkovat, mohli účastníci při pěti zájezdech obdivovat krásy Domažlicka, kraje J. Š. Baara, J. Jindřicha, J. S. Koziny, chodských
zvyků a řemesel. Pokud nám situace dovolí a bude dostatek
zájemců, máme hotel Sádek objednaný i na červen příštího
roku. Doufáme, že Vám budeme schopni více informací říci na
jarní členské schůzi v dubnu 2021. Tam Vás seznámíme i s plánem akcí na celý rok, s hospodařením v roce 2020, s návrhem
rozpočtu na rok 2021, který se předpokládá asi ve stejné výši
jako v letošním roce.
Jednu záležitost však musíme vyřešit ještě v roce letošním.
Víte o tragické nehodě naší hospodářky Bohušky Vejšické v loňském roce. S náhradou za ní jsme měli problémy. Nejdříve záskok do konce roku 2019. Od ledna 2020 máme novou hospodářku. Protože ve výboru došlo z různých důvodů k řadě změn,
a ty musíme z důvodu registrace u vyšších orgánů a pro banku
vyřešit hned. A protože jsme nemohli uskutečnit obě členské
schůze v letošním roce, musíme to řešit formou korespondence
per-rollam. Proto Vás v měsíci listopadu 2020 navštíví naše
úsekářky a seznámí Vás s návrhem na změny ve výboru. Vás
pak žádáme, abyste svým podpisem vyslovili souhlas, či nesouhlas. Omlouváme se za tento způsob, ale jinak to není možné
vyřešit. Děkujeme.
Děkujeme i za pochopení, jakým způsobem Vám podáváme
informaci o činnosti.
Některé informace můžete najít i ve vývěsních skříňkách na
domečku.

PŘIPRAVUJEME NEZÁVAZNĚ
V měsíci listopadu bychom chtěli opět zprostředkovat, formou
besedy, setkání se zástupci městské, státní, dopravní i kriminální policie. V našich dotazech bychom se zaměřili na chování
v dopravě, na ulici, na nové bezpečnostní předpisy, na divné
návštěvy našich domovů, na různé záhadné telefonáty aj.
Pokud se změní kovidová vyhláška vlády a ministerstva zdravotnictví, dáme Vám včas vědět, formou tištěného letáčku, datum, místo a čas besedy.
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.
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených Březnice
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
6. 11. 1935 před 85 lety se konala ustavující schůze okresního zastupitelstva v Blatné a předsedal jí nový okresní
hejtman Miroslav Lapáček, rada politické správy. V programu bylo vzpomenuto i 70. výročí vzniku
samosprávy – Okresního zastupitelstva v Blatné a Okresního zastupitelstva v Březnici.
14. 11. 1930 před 90 lety konala se schůze Okresní odbočky Zemědělské Jednoty v Březnici, která se velmi vydařila. Opakem pro zemědělství byl katastrofální celý rok, kdy o 50 % klesly ceny zemědělských produktů. Výstižně o krizi promluvil pan. Dr. Souček z Prahy.
19. 11. 1935 před 85 lety oslavil „Bozeň“ spolek rodáků a přátel města Březnice 60. výročí zahájení jízdy na dráze
Protivín – Zdice, pro kteroužto oslavu získal spolek řečníka nad jiné významného, ředitele státních
drah v. v. Ing. Dr. h. c. L. Šmilauera. Slavnost konána ve velkém sále Národního domu na Smíchově.
V roce 2020 je to tedy již 145 let, kdy jezdí spoje na této trati.
22. 11. 1920 před 100 lety zemřel v Praze Jan Žák ředitel ústřední kanceláře Jana Pálffyho v Březnici. Narodil se
16. 2. 1839 v rodině lesníka u hraběte Kolowrata Krakowského a měl 4 bratry a 5 sester. Mladý Jan
chodil do škol v Březnici, v Bělčicích a v Záboří u Písku, kdež bydlel u strýce faráře. Po vystudování
české reálky v Praze nastoupil v roce 1857 hospodářskou praxi v Merklíně, načež vstoupil do hospodářské školy v Libverdě, jíž v roce 1859 absolvoval. Vrátil se do služeb hraběte Hanuše Kolowrata
nejprve jako hospodářský adjunkt v Merklíně a potom se stal správcem v Ježovech. Z manželství
s Johanou Šimánkovou vzešli tři synové – Jan, Antonín a Jaroslav – pozdější pokladník městské spořitelny v Březnici. Roku 1892 vstoupil Jan Žák do pense, kdež se neúnavně obíral studiemi dějepisu,
geologie, zeměpisu a astronomie. Od 1. 4. 1900 nastoupil do služby hraběte Pálffyho a stal se centrálním ředitelem panství. V roce 1909 byla náležitě oceněna a oslavena jeho padesátiletá činnost. Byl
činný literárně. Sepsal dějiny Merklína, Březnice a okolních obcí, Hradiště a Rožmitála. Mnohé práce vyšly v časopisech a adresářích. Působil též v okresních zastupitelstvích v Březnici a v Blovicích.
24. 11. 1990 před 30 lety se konaly první svobodné komunální volby do obecního zastupitelstva v Březnici. Bylo
voleno 19 členů městského zastupitelstva. Kandidáty navrhly politické strany a hnutí: Občanské fórum v koalici se stranou socialistickou, Čsl. strana sociální demokracie, Komunistická strana Československa, Sdružení nezávislých kandidátů a Čsl. strana lidová. O kandidaturu se ucházelo 64 kandidátů. V Březnici se volilo na třech místech (kulturní dům, zasedací místnost MěstNV, restaurace
Městský pivovar). Voliči z Předního a Zadního Poříčí, z Martinic, z Boru a z Dobré Vody odevzdávali
hlas také v Březnici, ale další obce, které patřily do působnosti MěstNV v Březnici, se po listopadových volbách osamostatnily a zřídily si vlastní obecní úřady. Byly to obce Drahenice, Počaply, Nestrašovice, Svojšice, Tušovice, Horčápsko a Chrást. V Březnici vznikl po volbách městský úřad.
25. 11. 1680 před 340 lety bylo po morové epidemii opět otevřeno březnické gymnásium. Mor v Březnici se objevil
od poloviny července.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Bozeňska a ze Zpravodaje Okresní
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
záložny hospodářské.

Odbor kultury města Březnice, Městská knihovna v Březnici

V ÝS TAVA
archiválií a předmětů ze sbírek Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby

o životě a díle březnického rodáka

JOSEF STOCKÝ
130 let od narození a 82 let od úmrtí

do 30. listopadu 2020
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Městská knihovna

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

■

do 30. 11. 2020 – Výstava archiválií a předmětů
ze sbírek Městského muzea a Galerie Ludvíka
Kuby o životě a díle březnického rodáka JOSEFA
STOCKÉHO (130 let od narození a 82 let od úmrtí)
Tematická výstavka knih – Napínavé romány

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

■
■

Odpolední čtení na pokračování – knížky od
Roalda Dahla
Retrohraní
Knihovnická dílnička – vyrábění adventního
kalendáře
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová, knihovnice

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Palmer Alec – Kamenní strážci – posvátné jezero Titicaca
se rozlije, tisíce lidí zahynou a členové vyšetřovacího týmu Jennifer Donovanová a Denis Scott zjistí, že pod hladinou je cosi
neobvyklého…
Moran Michelle – Koruna císařovny Josefíny – Napoleon je na vrcholu moci, jen v soukromí se mu nedaří - manželka
Josefína není s to dát mu dědice, a proto se s ní rozvede a ožení
se s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou
Wilkins Kelli A. – Vikingova čarodějka – když se rozzuření vesničané rozhodnou upálit mladou čarodějku Odairu, objeví
se horda vikingských bojovníků a dívku zachrání…
Robertsová Nora – Kde končí řeka – dcera zlatého hollywoodského páru Olivia, zažila jako dítě děsivou noc, kdy ji
přízrak s tváří otce připravil o matku… a po letech je jí přízrak
opět v patách…
Harasimová Markéta – Vražedná vášeň – rodící se milostný vztah Liliany a Artura krutě poznamená hrůzný zločin; Dostane těžce zkoušená dvojice šanci naplno prožít lásku a vášeň?
Silva Daniel – Portrét špionky – detektivní román
Niedl František – Rytíři z Vřesova – dva králové, dvě královny z kdysi mocného a nepřemožitelného rodu Přemyslovců,
dvě sestry, každá na opačné straně…
Castillo Linda – Střípky ticha – thriller; některá tajemství
amišů jsou příliš děsivá na to, aby byla odhalena…

KNIHOVNA
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Dahl Kjell Ola – Černý anděl – inspektor Gunnarstranda
má vyšetřit vraždu policisty Ivara Killiho a při prohlídce jeho
bytu najde fotoaparát, a v něm kontroverzní snímky velmi
mladé dívky…
Míka Jan – Skoro se to podobalo lásce – dvě tragikomické retro novely vynikajícího stylisty a známého českého scénáristy vyprávějí o lásce a obyčejném životě za časů povinné vojenské služby, letních brigád a stranických legitimací…
Jakoubková Alena – Manžel, který štěká, taky kouše –
Sonja má Hynka ráda, žije s ním celkem spokojeně až do chvíle,
kdy u dveří jejich luxusní vily zazvoní cizí paní a představí se
jako matka její dcery…
Bauer Jan – Svatý grál – V tajných službách otce vlasti
– příběh začíná roku 1366, kdy dominikán Pavel jako zvěd císaře a krále Karla IV., zařizuje v Římě císařskou korunovaci
jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské…
Bauer Jan – Pád císařova zetě – V tajných službách
otce vlasti – Karel IV. se s rakouským vévodou Albrechtem II.
dohodl na příbuzenském propojení Lucemburků a Habsburků,
když však provdal dceru Kateřinu za Albrechtova syna Rudolfa, nemohl tušit, co se z tohoto nadaného mládence vyklube…
Češka Stanislav – Případ forchheimského rádce – Zločiny na Velké Moravě – detektivní příběh odehrávající se
v letech 872 – 874
Niedl František – Ve službách mocných – dva rody, dva
rytíři, kteří chrání svého krále a možného budoucího císaře říše
římské…
Vondruška Vlastimil – Strana štěstí – satirický román s laskavým a humorným nadhledem vypráví o nové politické straně, která přijde s převratným nápadem – obsazovat místa po
vítězných volbách losováním
Vondruška Vlastimil – Oldřich z Chlumu – román a skutečnost; literární zajímavosti, historická fakta
Hill Will – Department 19 – Vzpoura – zbývá 91 dní do
nulté hodiny, to znamená 91 dní na útěk, 91 dní na ukrytí…
Vondruška Vlastimil – Vražda v ambitu – edice Hříšní lidé
Království českého; příběh z doby mládí Oldřicha z Chlumu,
který je jmenován královským prokurátorem
Vondruška Vlastimil – Zdislava a ztracená relikvie – edice Hříšní lidé Království českého; Oldřich z Chlumu, královský
prokurátor tentokrát řeší krádež trnu z Kristovy koruny…
Vondruška Vlastimil – Králův dluh – edice Hříšní lidé Království českého; Oldřich z Chlumu, královský prokurátor, pátrá
po ztracené dlužní listině…
Vondruška Vlastimil – Fiorella a hřbitov upírů – další
napínavý příběh Fiorelly, dcery alchymisty císaře Rudolfa II.
Mackintosh-Smith Tim – Krvavý kámen – Velký rubín
Alhambry – historický příběh inspirovaný skutečnými událostmi, jenž dokazuje, že terorismus není nic nového a jeho
kořeny sahají do dávné historie…
Parot Jean-Francois – Spiknutí v ulici Bílých pláš ů –
historický detektivní román z Francie z doby Ludvíka XV.
Erskinová Barbara – Vzdálené hlasy – povídkové příběhy
zachycující celé spektrum různých prostředí, nálad a emocí počínaje láskou a romantikou, přes osamění, smutek, strach až po
zradu, vášeň či touhu po dobrodružství
Sobota Robert – Láska nehezká – nekonečně milující žena
nebo muž v podřízené roli vůči svému partnerovi si své nevolnictví málokdy uvědomují, někdy jím dokonce sladce trpí…
Wurmová Monika – Nesmíš mě milovat – Barvy lásky –
Dokáží city odsouzené k zániku přežít nemilosrdné předsudky
společnosti?
Benková Jana – Pralinky s chilli – Tina, majitelka úspěšné PR agentury, která zastupuje celebrity, usiluje získat mezi
své klienty i známého top manažera…
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Kaldoun
Ingredience: kosti, odřezky a drůbky z jakékoliv drůbeže, 3 stonky řapíkatého celeru, 3 mrkve, 1 cibule, nové
koření, bobkový list, 2 lžíce másla, 40 g hladké mouky,
muškátový oříšek, polévkové nudle, sůl, čerstvě mletý
pepř, čerstvá petržel, široké nudle
Knedlíčky z kachních jater: 100 g kachních jater, 1 stroužek česneku, vejce, sůl, majoránka, 100 g strouhanky,
čerstvě mletý pepř
Postup: Do hrnce dáme veškeré kosti, odřezky a drůbky. Tučnou kůži vynecháme, aby nebyla polévka moc
mastná. Zalijeme studenou vodou, přidáme řapíkatý celer, cibuli, mrkev a necháme zavařit. Jakmile sebereme
pěnu, přidáme do vývaru pár kuliček nového koření,
bobkový list a pár kuliček černého pepře. Necháme při
nízké teplotě pomalu vařit. Mezitím si připravíme jíšku.
V hrnci rozehřejeme máslo, vsypeme mouku a špetku
muškátu a umícháme světlou jíšku. Když je maso měkké, vývar přecedíme, zahustíme jíškou, přidáme bobkový list a necháme provařit. Mezitím nakrájíme uvařené
maso a zeleninu na kostičky a připravíme knedlíčky.
Játra nameleme, smícháme s prolisovaným česnekem
a vejcem. Přidáme majoránku a strouhanku dle potřeby,
dochutíme solí, pepřem a tvoříme malé kuličky. Ty dáme
těsně před dokončením vývaru do polévky a povaříme.
V jiném hrnci ve vroucí osolené vodě uvaříme široké
nudle. Do polévky vhodíme nakrájené maso, zeleninu a
uvařené nudle. Podáváme ozdobené čerstvou petrželkou.

Kachní galantina
Ingredience: 2 kg kachny, 200 ml smetany na šlehání,
60 g loupaných nesolených pistácií, 2 vejce, 20 ml portského vína, petrželka, 360 g anglické slaniny, 20 ml koňaku, sůl, mletý bílý pepř
Postup: Kachnu opatrně vykostíme. Obrátíme plát kůží
nahoru. Rozřízneme na dvě poloviny mezi prsa tak, aby
na každé straně bylo v celku. Připravíme si náplň. Z jedné poloviny kachny odstraníme kůži, nakrájíme na menší kousky a dáme do nožového robota (kutru) a rozkutrujeme dohladka, asi 1 minutu. Potom přidáme vejce
a dál kutrujeme 1 minutu. Přidáme smetanu, koňak,
portské víno, osolíme, opepříme a kutrujeme 30 sekund.
Vzniklou fáš protřeme přes jemné síto, abychom z ní
odstranili blanky a šlachy. Slaninu nakrájíme na kostičky, pistácie a pažitku nasekáme najemno, přidáme do
fáše a pořádně promícháme. Druhý plát z kachny rozložíme na fresh folii a lehce naklepeme paličkou na maso,
tak aby maso bylo stejnoměrně rozložené. Plát osolíme,
opepříme a do středu vložíme fáš. Opatrně srolujeme
a stáhneme fresh folii, aby roláda byla krásně kulatá.
Roládu zabalíme do alobalu a pečeme v troubě při 80 °C
asi 2 hodiny. Roládu vyjmeme z trouby a necháme v lednici vychladit. Studenou roládu krájíme na plátky.

Husa na švestkách
Ingredience: 1 husa chlazená, sůl, kmín, 2 jablka, 2 lžíce medu, 3 lžičky mleté skořice, 2 lžičky mletého badyánu, 3 červené cibule, 6 švestek, 2 celé skořice
Postup: Husu opláchneme, odstraníme přebytečné sádlo
a kůži. Osolíme a okmínujeme. Dáme odležet na 5 hodin

do lednice. Před pečením ji necháme 2 hodiny odstát při
pokojové teplotě. Troubu předehřejeme na 80 °C spodní
ohřev. Do husy vložíme nakrájená jablka a přemístíme ji
do pekáče zády vzhůru. Zakryjeme pekáč a pečeme
12 hodin. Potom zvýšíme teplotu na 120 °C a pečeme
další 2 a půl hodiny. Husu občas propíchneme vidličkou.
Vyjmeme husu z trouby, odebereme 4 lžíce výpeku a promícháme s medem, skořicí a badyánem. Do pekáče vsypeme na čtvrtiny pokrájenou cibuli, přepůlené švestky
a celou skořici. Husu obrátíme břichem vzhůru, potřeme medovou směsí a dáme do trouby. Teplotu zvýšíme na
180 °C horní a spodní ohřev. Husu pečeme dozlatova
zhruba dalších 40 minut. Podáváme s bramborovými
knedlíky a výpekem.

Švestkové svatomartinské koláčky
Ingredience : 250 ml mléka, 75 g krupicového cukru,
20 g čerstvého droždí, 500 g hladké mouky, špetka soli,
2 vejce, 70 g másla, 1 kg švestek, mletá skořice
Drobenka: 60 g másla, 60 g krupicového cukru, 60 g
hrubé mouky
Postup: Mléko zahřejeme, aby bylo vlažné, přidáme trochu cukru a rozdrobíme do něj droždí. Necháme vzejít
kvásek. Mouku smícháme se zbytkem cukru a špetkou
soli, přidáme jedno vejce, máslo, a nakonec i vzešlý kvásek. Vařečkou vypracujeme těsto. Mělo by být hladké,
lesklé a nemělo by se lepit k misce. Necháme jej asi hodinu kynout, aby zdvojnásobilo svůj objem. Pak těsto
rozdělíme na dvanáct stejných dílů, z každého vyválíme
kouli a necháme asi 10 minut odpočinout. Potom z každého dílu uděláme koláč. Přeneseme na plech, promáčkneme, aby se vytvořili okraje koláčů, které potřeme lehce našlehaným vejcem. Doprostřed koláčů dáme švestky
– řeznou stranou dolů, posypeme je skořicí a drobenkou
získanou smícháním všech surovin. Pečeme v troubě
vyhřáté na 200 °C asi 20 minut.

Svatomartinské ořechové rohlíčky
Ingredience: 540 g polohrubé mouky, 360 g tuku na pečení, 1 smetana na šlehání
Nádivka: 150 g mletých vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 1 bílek, rum, vejce na potření
Postup: Do mísy dáme mouku, nastrouháme na struhadle tuk a nalijeme šlehačku. Vypracujeme vláčné těsto a
mezi tím smícháme ořechy s cukrem, bílkem a troškou
rumu na nádivku. Těsto rozdělíme na 6 dílů. Z jednotlivých dílů vyválíme plát o síle cca 4 mm, který nakrájíme
do kříže na 6–8 dílů. Na každý díl vložíme lžíci ořechové
nádivky a smotáme směrem ke středu, při vkládání na
plech vyložený pečicím papírem stočíme konce jako rohlíčky. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme na 180 °C
asi 15 minut dorůžova.

„Chu svatomartinské husy z bílých vín skvěle podtrhne oblíbený Müller Thurgau, z červených vín se
na sváteční stůl hodí ideálně Svatovavřinecké nebo
Modrý Portugal,“ doporučuje ke svatomartinskému
menu sommeliér.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice
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BŘEZNICKÁ NOC LITERATURY
Letos se Noc literatury konala výjimečně na podzim. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy.
Jaké to je, číst si doma, ve vlaku či autobuse, ví asi každý. Zato čtení na neobvyklém místě je něco docela jiného. Bohužel se letošní Noc literatury musela uskutečnit
za dodržování hygienických nařízení, a tak se jediným
místem čtení stal březnický kulturní dům.
Vybráno bylo pět ukázek a všechny interpretovaly ženy
– studentky, matky, babičky. Výběr byl zajímavý a my
Vám přinášíme krátkou anotaci jednotlivých titulů.
Domenico Starnone: Tkaničky
Překlad: Alice Flemrová
Křehké vyprávění o manželství
a rodinných vztazích. Co je to
rodina a co ji drží pohromadě?
Aldovo a Vandino manželství
prošlo hned v počátcích těžkou
zkouškou. Přetrvalo, je však
plné trhlin a stále otevřených
ran, o nichž postupně promlouvají oba manželé i jejich dvě
děti. Všichni hledají způsob,
jak s těmito závazky žít a jak
nalézt rovnováhu mezi povinnostmi a osobními touhami.
Domenico Starnone (* 1943) je italský spisovatel, scenárista a novinář. Je autorem mnoha románů, v roce
2001 získal, v Itálii nejvyšší možné ocenění v oblasti literatury, Premio Strega za román Via Gemito. Řadu let
působil jako pedagog na středních školách a gymnáziích
a také jako redaktor kulturní rubriky nejrůznějších deníků a časopisů.
Marlene Haushofer: Ze
Překlad: Kateřina Lepic
Román je stylizovaný jako deníkové zápisy hlavní hrdinky, kterou osud ze dne na den vystaví
doslova nepředstavitelné zkoušce, když společně se svými přáteli vyrazí na výlet na loveckou
chatu do Alp. Přátelé po příjezdu
vyrážejí do nedaleké vesnice,
když se dlouho nevracejí, vydá se
je hlavní hrdinka hledat. Uprostřed divoké přírody však narazí
na neviditelnou ze , za kterou se zdát být vše mrtvé.
Odříznuta od okolního světa je postavena před nevyhnutelné základní otázky života.
Marlen Haushofer (1920–1970) byla rakouská spisovatelka. Po nedokončeném studiu germanistiky se věnovala literární tvorbě. Knižně debutovala v roce 1957
a publikovala novely, romány, povídky i knihy pro děti.
Nejvíce ji proslavil román Ze , který je v Rakousku od
svého vydání v roce 1963 považován za kultovní dílo,
byl úspěšně zfilmován a přeložen do desítek jazyků a po
více než půl století se dočkal i českého překladu.
Péter Esterházy: Deník se sl. Inivkou
Překlad: Robert Svoboda
Autobiografická kniha jednoho z nejvýznamnějších maarských spisovatelů současnosti. Péter Esterházy se

v posledních dvou letech svého života vyrovnával se
smrtelnou diagnózou formou deníkových zápisků. Své
postřehy a úvahy prokládal citáty i kratšími literárními
útvary, vznikla mozaika plná bystrých charakteristik lidí
a událostí.
Péter Esterházy (1950–2016) byl jedním z nejvýznamnějších ma arských spisovatelů 20. století. Pocházel
z významného uherského šlechtického rodu, po studiích
matematiky pracoval do roku 1978, kdy se stal spisovatelem z povolání, v Institutu matematiky na Ministerstvu těžkého průmyslu. Jeho živelný postmoderní literární styl často pracuje s mozaikovým vyprávěním
a mimo jiné byl ovlivněn tvorbou Bohumila Hrabala.
Andrus Kivirähk: Muž, který rozuměl hadí řeči
Překlad: Naděžda Slabihoudová
Román odehrávající se ve 13. století nabízí pohled na christianizaci
Estonska očima starších pohanských obyvatel, lesních lidí žijících
pod ochranou tajemné Drakóny.
Zachycuje jejich komunitu, která
se postupně rozpadá, nebo její členové odcházejí do vesnice, aby se
tu dali pokřtít a žili jako křesané.
Nakonec zůstane poslední muž,
který rozumí hadí řeči a dokáže
komunikovat se zvířaty.
Andrus Kivirähk (* 1970) je estonský prozaik, publicista a dramatik. V současné době působí jako redaktor
jednoho z estonských deníků a má vlastní satirický rozhlasový pořad. Psaní se soustavně věnuje od svých čtrnácti let, kromě tvorby pro dospělé napsal i řadu dětských knih.
Anne Cathrine Bomannová: Agathe
Překlad: Lada Halounová
Životem znavený psychoterapeut se
připravuje na odchod do penze a netrpělivě odpočítává, kolik sezení s
pacienty mu ještě zbývá. Jednotvárnou každodennost jeho života naruší mladá německá pacientka Agathe,
jež trvá na terapii právě u něj. Poprvé v životě je tak nucen zvážit,
zda vystoupí ze své ulity a nabídne
pomocnou ruku druhému člověku.
Ačkoliv se tento minimalistický psychologický román
odehrává v poválečné Francii, svými tématy osamělosti,
bilancování, stárnutí a zamilovanosti zůstává nanejvýš
aktuální.
Anne Cathrine Bomannová (* 1983) je dánská psycholožka a spisovatelka. Ve své odborné praxi se věnuje
pacientům se schizofrenií. Svou první sbírku básní vydala v patnácti letech, velký spisovatelský sen se jí však
splnil až s románem Agathe (2017), který se dočkal překladu do devatenácti jazyků.
Březnice se do projektu zapojila již po sedmé. Noc literatury si vydobyla pevné místo v březnickém kulturním
kalendáři.
Petra Bartoníčková
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ALEXANDR FLEK
A BIBLE TISÍCKRÁT JINAK
Bylo září, jeden z těch
posledních teplých podzimních podvečerů a my
jsme se ještě mohli společně potkat. V sálku
prvního patra jezuitské
koleje jsme přivítali
překladatele a teologa
Alexandra Fleka, který
nám s velkým nadšením vyprávěl o svém životním poslání
a vášni. Celý svůj profesní život věnuje práci s biblickými texty. Je také autorem jednoho z posledních překladů
Bible do českého jazyka. Bible 21 je překlad, na kterém
Flek a jeho kolegové pracovali v letech 1994–2009, kdy
vyšlo její první vydání. Filozofie celého projektu pracuje
s myšlenkou živého překladu do čtivé češtiny, který by
byl jasně srozumitelný a blízký současnému čtenáři.
Během dvou hodin jsme s Alexandrem Flekem podnikli
malý exkurz do dějin biblického překladu.
Na samý závěr představil autor Parabibli. Knihu o tom,
jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál
dnes. Z Bible vybral šedesátku podobenství a příběhů
z Ježíšova života popisovaných v evangeliích, a ty přenesl do současných českých reálií. Flek své parafráze
původně vymýšlel jako kázání, ty úspěšně kolovaly po
síti a čtenáři si o knižní podobu vlastně řekli sami.
Pavlína Liebnerová
vedoucí odboru kultury

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. 603 896 819.
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.

Milé dámy,
v letošním roce jsme se mockrát nesešly. Všechny
naplánované aktivity přesouváme na příští rok
a doufáme, že se budeme potkávat opět pravidelně.
Ruční práce nejsou jen pro starší generaci. Dnes se
na tvoření (patří mezi ně právě i pletení a háčkování) pohlíží zcela jinak. Pro mnohé z nás jsou
jakousi formou relaxace i meditace zároveň a je
jedno, zda je nám 18 nebo 60 let. A tak se v dlouhých podzimních dnech, které musíme trávit doma,
těmto technikám věnujme. Výsledek uvidíme hned,
bude hmatatelný a přinese nám radost.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Zdeňce
Strnadové z Drahenic, která kroužku věnovala
velké množství vlny, pletacích přízí, jehlic a dalšího materiálu. Další vlnu a jehlice jsme dostaly od
Klubu seniorek z Rožmitálu pod Třemšínem. Také
jim patří velké poděkování.
Materiál byl uskladněn v kulturním domě a je připraven pro kohokoliv, kdo o něj projeví zájem.
Přij te se podívat a vybrat si.
Kontakt 603 896 819.
Petra Bartoníčková

Rodinné centrum Pampeliška
Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

Pestrý podzim v šedém kabátě?!
… asi tak by se dala vystihnout aktuální situace (nejen)
v rodinném centru. Na podzim byl v Pampelišce skutečně připraven pestrý program, avšak okolnosti rozhodly
jinak. Dočasně je uzavřena herna pro veřejnost, zrušeny jsou také mimořádné akce a cvičení.
Protože ke dni uzávěrky listopadového čísla Březnických novin není jasné, do kdy a jaká opatření budou
v platnosti, neplánujeme prozatím žádné akce. Maminky
ale mají spousty nápadů a elánu, takže hned jak to bude
možné, „opět se na to vrhneme“!
Než se budeme moci setkávat, sledujte alespoň náš facebook „Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“, kde
uveřejňujeme nejen aktuální informace, ale i tipy na
tvoření a nápady na trávení času s dětmi.
RC Pampeliška, z.s.
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ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
9. ročníky navštívily
pevnost Terezín
Dne 6. října 2020 vyrazily 9. třídy na celodenní výlet do Terezína.
V sedm hodin ráno jsme odjeli autobusem
na dlouhou cestu. Jízda trvala zhruba tři hodiny. Z důvodů přísných opatření jsme po celou
dobu jízdy museli mít nasazené roušky, což
nebylo nic příjemného. Do Terezína jsme dorazili mezi desátou a půl jedenáctou. Počasí nebylo zpočátku moc příznivé. Venku sice
nebyla velká zima, ale foukal studený vítr,
takže mnoho studentů drkotalo zuby. Měli
jsme naplánováno, že prohlídku začneme
v ghettu, ale jelikož byly z důvodu koronaviru některé prohlídky zrušeny, šli jsme nejprve do Malé pevnosti. Tam nás čekalo překvapení. Byli jsme rozděleni do tří skupin a každá skupinka dostala svého průvodce. Bylo to
úžasné, protože jsme jako první ze ZŠ Březnice dostali
své vlastní průvodce nejen do Malé pevnosti, ale po celém Terezíně.
Prohlídku jsme začali u kanceláří, kde docházelo ke
třídění vězňů. Mohli jsme nahlédnout do místností, kde
se rozhodovalo o lidských osudech. Následoval průchod
bránou s nápisem „Arbeit macht frei“. Procházeli jsme
různými místnostmi a přemítali jsme nad životem lidí,
kteří zde museli trávit válečné období v malém prostoru,
na malých postelích a třeba i nemocní. Prošli jsme kolem místnosti, kde byl vězněn Gavrilo Princip, atentátník, který zavraždil Františka Ferdinanda d'Este a tím
dal záminku k 1. světové válce. Navštívili jsme koupelny,
ve kterých se muselo umýt velké množství lidí, bez mýdla
a teplé vody. Dokonce jsme pět minut procházeli podzemními chodbami, které nechal spolu s Terezínem vybudovat již Josef II. Viděli jsme popraviště a nehezké sousoší.
Celé místo nás přeneslo do doby 2. světové války a nebyl
to vůbec příjemný pocit. Měli jsme tu možnost zhlédnout
zde i kratičký film natočený v ghettu o šastném žití
zdejších občanů. Což celé byla jenom jedna velká lež.
Prohlídka Malé pevnosti trvala okolo hodiny a půl, ale
to nebylo vše, čekala nás ještě druhá část prohlídky.
Náš průvodce nám na náměstí vyprávěl o tom, jaký zde
byl život lidí a co se v jakém domě nacházelo. Poté jsme
se odebrali do Muzea ghetta, kde jsme mohli vidět dochované obrázky malých dětí. Byly zde seznamy lidí,
kteří prošli koncentračním táborem. Pan průvodce nám
vyprávěl, že lidé z ghetta vůbec neměli ponětí o dění ve
světě, dokonce jim chodily i falešné dopisy z Osvětimi,
na konci kterých bylo německy napsáno: „Zdraví vás
vaše smrt“. Bylo to opravdu strašné.
Jako další jsme navštívili Magdeburské kasárny, kde
se nacházela výstava pokoje a ukázka toho, jak tam
zdejší lidé žili pospolu a za jakých podmínek. Také jsme
si mohli prohlédnout výstavu knih a básní, které zde
napsali umělci.
Na závěr nám zůstala prohlídka márnice a krematoria. Byli jsme v Terezíně přibližně tři hodiny a doléhala
na nás těžká a smutná atmosféra tohoto místa. Z márnice i krematoria jsme se snažili dostat co nejdříve.
To jediné pozitivní na tomto místě byla skupinka nutrií,

z nichž některé nás doprovázely i do Malé pevnosti a dováděly ve valech, které jsou vybudovány okolo celého
Terezína.
Krematoriem skončila naše prohlídka. Po celou dobu
bylo pod mrakem a trochu ironickým se zdálo, že právě
až na konci samotné prohlídky u krematoria a hřbitova
vysvitlo slunce.
Autobusem jsme se přepravili do blízkých Litoměřic,
kde nás čekal zasloužený odpočinek. Tento výlet proběhl
nejen v rámci dějepisu, ale byl spojen též s geologií. Paní
učitelka Ceradská nám vyprávěla o vyvřelých horninách, jako jsou např. čedič, antezit a další.
Domů jsme přijeli unaveni v sedm hodin večer a byli
jsme rádi, že jsme mohli i vzhledem k současné koronavirové situaci Památník Terezín navštívit. I přes náročnost tohoto tématu se vyplatí si udělat čas a vypravit se
po stopách 2. světové války, abychom si uvědomili, že
nechceme a nesmíme dopustit, aby se taková hrůza někdy v budoucnu opakovala.
Chtěla bych za devátý ročník poděkovat paní Vlastě
Forejtové, díky které jsme dostali dotaci od Českého
svazu bojovníků za svobodu v Příbrami na projekt Terezín.
A velké díky patří našim vyučujícím: paní učitelce
Mgr. Janě Čížkové, Mgr. Ivě Ceradské, Mgr. Janě Doulové a Mgr. Marii Hrubé.
Za 9. ročníky Libuše Fořtová

11/2020

VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

BRAMBORY, KUKUŘICE
a 3.AS VOŠ a SOŠ BŘEZNICE
Čtvrteční praxe nebyla úplně obvyklá. Měli jsme možnost seznámit se s novou technikou, o které se te učíme. A naše záda si konečně odpočinula od sběru brambor z předešlých týdnů. Nejprve jsme vyrazili na pole
s bramborami a rozdělili se na dvě skupinky. Jedna skupina počítala výnosy a ztráty u brambor, druhá skupina
se vydala na obhlídku bramborového kombajnu. K mé
velké radosti se mi poštěstilo sednout si za volant traktoru a ovládat kombajn. A víte, co mě překvapilo?
Množství důchodců, kteří nelenili a nahoře na kombajnu vybírali kameny mezi bramborami. Takových důchodců, co mají ještě chu a sílu takhle pracovat, je myslím málo. Po pauze na oběd nás čekala cesta na pole
s kukuřicí, kde jsme opět spočítali ztráty a výnosy. Ukázali nám motor řezačky a její funkci. Někdo se vydal
traktory vyvážet siláž, jiní se svezli řezačkou. Takhle
jsme se postupně měnili. Když jsem si sedla do řezačky
já, tak musím říct, že mě uchvátil ten krásný výhled.
Hezky vidíte, jak dochází ke zpracování kukuřice. No a co
mi udělalo největší radost? Rodinka divočáků. Jediným
škraloupem bylo, že značně poškodili kukuřici. Byla po-

lámaná a polehaná. Zbytky po řezání pak nenápadně
sbírali lidé do svých kárek, nejspíš pro svoje zvířectvo.
Všem se tenhle den líbil. Každý z nás se svezl bu
v traktoru, v rezačce nebo na bramborovém kombajnu
a každý si zkusil něco nového. Co mi říkali spolužáci,
tak všichni byli spokojeni. Klidně bychom si tenhle den
zopakovali. Snad se nám to někdy vyplní.
Lenka Štochlová 3.AS
VOŠ a SOŠ Březnice

ÚTĚK PŘED KORONAVIREM KE VČELÁM
Vzhledem k neustále se zhoršující pandemické situaci
jsme se rozhodli, že opustíme „rizikové“ prostory uzavřené školní budovy a vydáme se na čerstvý vzduch.
Zapátrali jsme tedy po okolí, nabídku protřídili podle
školního vzdělávacího programu a rázem jsme objevili
ideální exkurzi.
Psal se rok 2020, 17. září. Pro všechny ostatní to byl
normální čtvrtek, ovšem pro skupinu žáků čtvrtého ročníku z oboru agropodnikání to byl den, kdy jsme opustili rouškami se hemžící školní budovu a vydali se vstříc
neznámu s čerstvým vzduchem. Po celých šesti minutách
jízdy jsme dorazili do Vševil, konkrétně za Josefem Němcem. Pan Němec má včely, spousty včel, a rozhodl se

s námi sdílet svoje poznatky a svůj příběh. Ke včelám se
dostal už ve dvanácti letech, když pomáhal svému strýci. A od té doby mu koníček vydržel. Získává vlastní
med, vosk, propolis (včelí tmel) či larvy matek. Vše poté
prodává. Rád také pomáhá začínajícím včelařům, kteří
si k němu často chodí pro vosk, jenž potřebují pro výrobu pláství, nebo jen pro prostou radu.
Pan Němec nám ukázal, co to znamená být včelař.
A také víme, že to znamená dostat občas pár bodnutí.
Nezapomněl se také zmínit, že je rád za každé nové včelaře/včelařky z mladé generace. Dalo by se tak říct, že nám
mazal med kolem pusy.
David Vrbský
agropodnikání 4.AS, VOŠ a SOŠ Březnice

TERÉNNÍ CVIČENÍ Z OCHRANY ROSTLIN
Ve středu 23. září 2020 navštívila naši březnickou školu paní Mastná z ÚKZÚZ Vysoká. Ihned po seznámení
s náplní praktického cvičení jsme se přesunuli do školního sadu, kde nám ukázala veškeré druhy chorob, kterými trpí ovocné stromy. Její přednáška nás velice zaujala a hltali jsme každé její slovo. Když nás něco zajímalo, tak nám paní Mastná velmi ochotně odpověděla,
a ještě k tomu přidala pár zkušeností z vlastní praxe.
Když jsme prošli celý školní sad, následoval přesun na
nedaleké pole s řepkou, kde následovala další palba otázek. Dalším zastavením bylo pole s vojtěškou. K naší
velké spokojenosti byl porost čerstvě posečený a mohlo
začít další pozorování škůdců. Po pár metrech jsme viděli nějaké díry a hned jsme začali křičet jeden přes druhého: „Jaká krysa tohle byla?“ Ale paní Mastná nás
velmi rychle vyvedla z našeho omylu, nebo nešlo o žádnou krysu, nýbrž o hraboše. A poté nám ukázala, jaké
díry jsou „živé“ neboli používané, a které zas „mrtvé“.
A závěr? Teda řeknu vám, že tahle přednáška byla jedna z nejlepších, na jaké jsem kdy byl. Všechno bylo sro-

zumitelné, paní Mastná byla velice ochotná a povídavá,
což já cením. Byl bych rád za další setkání. Tak snad se
mi to splní.
Martin Březina
3. ročník oboru agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Říjen s námi sehrál férovou partii, kterou jsme prozatím
ponechali v patu. Něco jsme stihli, něco už ne.
V první polovině jsme se setkávali dle běžného programu, pravda, po zákazu zpěvu jsme si tedy u ničeho nedovolili ani pobrukovat, radosti nám to však neubralo.
S naší novou kolegyní Na ou jsme vyrobili krásná přáníčka, ve druhém kole pak vysypávali barevnými písky
obrázky.
Uzavřeli jsme cyklus tréninku paměti v rámci cestování
po České republice a nyní otevřeme téma jiné.
V lehkém úprku před zavírajícími se dveřmi rukou covidu jsme zrealizovali vydařené setkání s baráčníky pod
vedením Jiřího Bimra a Marie Kocourkové. Ještě jednou
moc děkujeme.
Beseda s MUDr. Beranem bohužel musela být přesunuta
na pozdější termín, který upřesníme.
Malířskou výlohu jsme vyměnili za retro, stále – až do
doby adventní – můžete nosit své poklady k vystavení.
Činnost klubu je nyní tedy ve svých aktivitách – stejně
jako na jaře – přemístěna do Vašich domácností. Každý
týden pro Vás budeme chystat a roznášet listy pro trénink paměti a kreativní balíčky pro domácí tvorbu.
Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické domluvě
na č. 731 554 974, k dispozici formou odnášky a donášky až k vám domů. Stejně tak činnost dobročinného
spolku Paraska, který je vám se svými dobrovolníky
k dispozici – více informací v přiloženém letáku na
stránkách Březnických novin, webových stránkách města Březnice a ve výloze Březnického klubu seniorů.
Stále pokračuje projekt „Když jsem byla malá holka/
malý kluk...“ a „Až budu stará žena/starý muž…“. Každý měsíc je na stránkách Březnických novin jeden pří-

KDYŽ JSEM BYLA MALÁ HOLKA…
Jako všichni moji vrstevníci jsem i já prožívala dětství
dosti jiné, než jaké nyní zažívají naše vnoučata. Byli
jsme vychováváni k mnohem větší skromnosti, úctě ke
starším a učitelům, naše materiální nároky byly výrazně nižší. Pamatuji si, že jsem měla tříkolku, ale hrozně
jsem toužila po šlapacím autě, tak jsem si ji aspoň omotávala dekou. Ve dvanácti letech se mi podařilo maminku uprosit, aby mi koupila kolo - dneska ho dětem rodiče kupují už málem s kočárkem. Zároveň jsme ale byli
svobodnější, rodiče nebyli tak ambiciózní, takže nám nenaplánovali kroužky na každé odpoledne, natož aby nás
na ně vozili autem: hudebka byla za rohem, a jinak jsme
prostě lítali s kamarády venku. Pro mléko jsem chodila
s bandaskou do mlékárny v sousední ulici, do školy v bývalé hospodě. V obchodech věčně něco nebylo k sehnání,
ale to nás děti příliš netrápilo. Nynější dilemata, který
z x nabízených produktů vybrat, prostě neexistovala.
Když jsme chtěli koupit automatickou pračku, čekali
jsme na ni celou noc frontu - te si objednáte jakoukoliv na internetu na pár kliknutí. Také dnešní mladí odkojení mobily si již neumějí představit, že chtěl-li člověk
někam zavolat, musel se vydat k telefonní budce, tam
případně odstát frontu a pak se - snad - dovolat. Doba
rozhodně nebyla lehká, ale svým způsobem jednodušší.
A hlavně - měli jsme život před sebou.
Hana, 69 let

běh pamětníka a jeden příběh mládežníka. Pokud by se
kdokoliv z Vás chtěl přidat svým povídáním, kontaktujte mě.
Děkujeme za podporu a pomoc všem, kteří jsou s námi
v kontaktu. I nadále se snažíme udržet provoz klubu
v minimálních nákladech, s maximálním užitkem a radostí.
Vážení čtenáři, naši milí návštěvníci, přeji Vám pevné
zdraví a mnoho sil při zvládání nelehké situace, která
nás nyní rozděluje, ale v konečném součtu dozajista spojí. Odvahu, radost, úsměv pro každý den.
Těšíme 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 h t t p s : / / d o b r o c i n n y - s p o l e k - s v - m a r i 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.

DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA NABÍZÍ MOŽNOST
TELEFONICKÉHO HOVORU PRO SENIORY, KTEŘÍ:
• SI NEMAJÍ S KÝM POPOVÍDAT
• MAJÍ STRACH
• NEROZUMÍ SOUČASNÝM OPATŘENÍM
• NEVĚDÍ, KDE SEHNAT POMOC
• POTŘEBUJÍ POSLAT VZKAZ

KAŽDÝ DEN OD 10 DO 12 HODIN
MŮŽETE POSLAT SMS S ŽÁDOSTÍ O ZPĚTNÉ
ZAVOLÁNÍ ČI ROVNOU ZAVOLAT

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

AŽ BUDU STARÁ ŽENA...
Vždy, když koukám na hvězdy, myslím na budoucnost... Myslím na to, kolik toho tyto hvězdy už viděly a
kolik toho ještě uvidí. Já si myslím, že za šedesát let
bude svět úplně jiný.
Myslím si, že nemoci jako rakovina nebo HIV budou
jako bolesti hlavy - dáte si prášek a bude vám dobře.
Naše příroda si myslím, že bude úplně zničená, ale nejchytřejší vědci vymyslí nový obal atmosféry a znovu se
vše vysadí. Zvířata budou různě vyšlechtěna a ta, která
vidíme dnes, budou hrozně vzácná a budou třeba v zoo
anebo v safari, kam se my dneska jezdíme koukat na
antilopy a na různá jiná, pro nás tak cizí zvířátka. Ale
co bude s námi? Myslím si, že nás pohltí internet, že
už nebude pomalu žádný fyzický anebo oční kontakt,
že už nebudeme chodit do krámu a platit papírovými penězi, ale vše si objednáme domu před barák. Ale i přes
to všechno se těším na to, až budu stará žena a uvidím
svět úplně jinak.
Adriana, 17 let
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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
• NÁKUP LÉKŮ, POTRAVIN - odnos domů
• donáška knih z knihovny březnického
klubu seniorů
• roušky, rukavice, desinfekce
• informace

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

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

O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ VE STÁŘÍ
Stáří se nevyhýbají jen neduhy tělesné, ale přicházívají
také ty duševní. Ne každému je přáno, aby prožil stáří
v duševní svěžesti a vnitřním klidu. Pokud to někomu přeci jen vyjde a mohl by být po stránce duševní v pohodě,
pak mu ji nejednou kazí něco kolem… Ve stáří se často
hlásí špatná pamě. Není divu, kdo si má pamatovat,
všechno, co za ta léta prožil. To by nebyl žádný problém.
Ten nastává, když pamě selhává docela často, a to i tehdy,
jedná-li se o události zcela nedávné a možná i dost důležité. Člověk má dojem, že to, co hledá, uložil na určitém
místě, ale najednou neví, kam. Stáří se mimo jiné vyznačuje stálým hledáním toho či onoho. Jen si vzpomenout…
Ještě nedávno se zapomínání ve stáří říkalo skleróza.
Stěžoval si na ni kde kdo. Nyní se v této souvislosti říká
„mám toho Alzheimra“. Alzheimer byl německý lékař,
který jako první popsal stařeckou demenci. Ovšem skleróza nebo Alzheimer, vyjde to nastejno. Začíná to v různém věku. Někdo už zapomíná dost v šedesáti, jiný až
kolem devadesátky. Na nějaké slovo si sem tam nevzpomenou ani mladí. To ale nic neznamená. Problém je,
když někdo zapomíná pořád a skoro vše. Chybí mu slova a plete páté přes deváté. Nebezpečné to začíná být,
když zapomíná vypnout vařič nebo netrefí zpět domů.
To už musí mít na blízku někoho, kdo se o něj postará
nebo péči zajistí. Potíž je v tom, že se ubývání paměti

nedá ani předejít ani zabránit. Příznivé je mozek zaměstnávat, být pokud možno všestranně aktivní tělesně i duševně. Tím lze celý proces zpomalit, ale bohužel nikoli
odvrátit. Ani léky to nezvládnou.
Někdy může nastat zmatenost. Dotyčný neví, kde je,
nepoznává své prostředí, neví, co má dělat. Má ale pocit,
že něco udělat musí. Je neklidný, rozumné pořízení
s ním není. Někdy ke zmatenosti dojde při náhlém zhoršení tělesného stavu, může být horečka. Často je příčnou dehydratace. Staří lidé málo pijí. Tvrdí, že nemají
žízeň a jsou přesvědčeni, že pijí dost. Sklenice vody udělá divy! Smysly se navrátí! Když to nepomůže, musí se
honem k lékaři. Tento stav se nazývá delirium. Někdy
jsou tzv. „hlasy“ nebo „vidiny“, může jít o různá bludná
přesvědčení. Takového člověka nelze nechat bez dozoru
a bez léčby. Kdyby se například vydal z bytu, je pravděpodobné, že netrefí zpátky.
Další dnes velmi časté slovo je „deprese“. S nadsázkou
lze říci že „tu má dnes každý“. K takové depresi není důvod, nic špatného se nepřihodilo. Dobrá nálada je po dny
a týdny ztracena. Chybí radost ze života a vůle k jakékoli aktivitě. Všechno je to jen z toho, že mozku se nedostává dostatek určitých látek. Taková deprese je důvodem k léčbě, by sám postižený depresí si to nemyslí.
Stačí jedna pilulka denně…
MUDr. Jiří Beran
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PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRACUJE I V DOBĚ
ROUŠKOVÉ
Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, na kterém pracuje tým složený ze zástupců
města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní
akční skupiny Podbrdsko, zrealizoval od května do konce září díky uvolnění vládních opatření několik plánovaných aktivit. Jsme za to moc rádi!
V květnu proběhly v Milíně semináře na téma „Syndrom vyhoření a motivace“ pod vedením lektorky
Aleny Zborníkové. O semináře byl velký zájem a účastnili se jej pedagogové základních a mateřských škol
z Příbramska. Lektorka Alena Zborníková vtáhla všechny zúčastněné do jednotlivých bodů semináře zajímavou
formou. A protože byl o tento seminář velký zájem, proběhl ještě jednou pro další zájemce 7. října v Obecnici.
V letních měsících probíhala aktualizace Strategického
rámce. Výsledek byl schválen na zasedání Řídícího
výboru MAP 14. září. V současné době je ve Strategickém rámci 270 projektových záměrů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním,
které spadají do území Příbramska. Nových projektových záměrů bylo zapsáno 14. Od poslední aktualizace
tohoto dokumentu v prosinci 2019 bylo ukončeno dalších devět projektů. Celkem již bylo realizováno 36 projektů za cca 217 mil. Kč, tj. jedná se o hotové projekty
realizované z vlastních zdrojů, evropských fondů či
z výzev místních akčních skupin.

V úterý 29. září se podařilo ve velkém sále zastupitelstva města Příbram uspořádat krásnou akci pro žáky
8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče - VELETRH
STŘEDNÍCH ŠKOL. Byly pozvány všechny střední
školy z Příbrami a okolí a většina pozvání přijala - moc
děkujeme za účast všem zástupcům středních škol s pěknými prezentacemi a také děkujeme za hojnou účast
všech žáků, jejich rodičů a učitelů. Podařilo se také
v rámci akce zrealizovat semináře pro žáky a rodiče
„Adaptace žáků na nové prostředí střední školy“ a „Volba střední školy“. Po celý den byl k dispozici všem návštěvníkům zástupce Pedagogicko psychologické poradny. V této nejisté době je riziko plánovat jakékoli akce,
a proto jsme vděčni, že se tento den mohl uskutečnit
a že jej navštívilo mnoho návštěvníků. Brdská káva tekla proudem a my prožili hezký den...
Všechny podrobnosti o projektu Místní akční plán
vzdělávání jsou průběžně uveřejňovány na webu
www.mappribram.cz nebo na Facebookové stránce MAP
ORP Příbram.
Tým projektu MAP ORP Příbram

Dechová kapela V Originál, z. s. děkuje městu Březnice
za finanční podporu na činnost spolku.

Sportovec města Březnice

NOVÝ KROUŽEK FLORBALU
TC Vitality Březnice z.s. pořádá nový kroužek FLORBALU,
který je určen pro chlapce a děvčata ve věku 10–15 let.
Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Každé pondělí 14.00 – 14.45 hod.
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746, 262 72
Březnice
Přihlášky: tel. 776 634 047, 777 161 922 nebo na
e-mailu: info@tenisova-skola.cz
Poznámka: každé dítě potřebuje pouze sportovní oblečení a čistou obuv a hokejku.
Více informací naleznete na www.tenisova-skola.cz
Jiří Veselý, předseda TC Vitality Březnice z.s.

Rada spolku V Originál, z. s.

ROZVOJ SPORTOVNÍCH
A POHYBOVÝCH AKTIVIT
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tenisový klub TC Vitality Březnice z.s. nabízí projekt
„Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí
a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata
ve věku 4–15 let, je zaměřen na sportovní míčové hry
(tenis, fotbal, florbal, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Každý čtvrtek 14.45 – 15.45 (děti 4–8 let)
15.45 – 16.45 (děti 9–15 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky:
na tel. 776 634 047, 777 161 922
nebo na
e-mailu: info@tenisova-skola.cz
Poznámka: každé dítě potřebuje pouze sportovní
oblečení a čistou obuv.
Tento projekt se uskuteční
za finanční podpory TC Vitality
Březnice z.s., Tenisové školy Jiřího
Veselého, Českého tenisového svazu
a města Březnice.
Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice z.s.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Okresní pohár žen
a Okresní postupové kolo do kraje

POOD 2021

12. září proběhlo v Hříměždicích postupové
kolo do krajského poháru v požárním útoku.
Soutěže se účastnili ženy Březnice a muži Březnice „B“,
muži v prvním pokusu pro ulitý start dostali neplatný
pokus a čas druhého pokusu stačil na šesté místo. Ženy
si vedly o něco lépe a obsadily místo třetí. Ženy ještě
startovaly i v okresním poháru žen kde nedokončily pro
úraz první pokus, a i z toho důvodu do druhého pokusu
nenastoupily.

Šedesátky Zaječov
Závody v běhu na 60 metrů s překážkami
v Zaječově proběhly 19. září. I zde naši svěřenci brali cenné kovy a body. Bohužel poslední soutěž, která se měla konat u nás v Březnici,
a která by několika našim svěřencům podstatně pomohla
v celkovém hodnocení v seriálu se z důvodů COVID-19
nekonala. Soutěž, která se měla konat v Březnici bude
odložena na jarní měsíce, kdy snad bude situace klidnější. Celkové výsledky si můžete prohlédnout na stránkách Brdsko-vltavských šedesátek.

POOD 2020

Kolo okresní
Umístění
Jméno

Název školy,
SDH, ZUŠ
a jiné

M 1

2

Markéta Břendová

M 2

1

Nikola Fořtová

M 2

2

Jan Svoboda

M 2

3

Ladislav Lajbner

ZŠ 1

1

Eliška J.

ZŠ 1

2

Lucie Lajbnerová

1

Julie Kocíková

ZUŠ 1
ZUŠ 1

2

Eliška Pechová

ZUŠ 1

3

Barbora Sinkulová

ZUŠ 2

1

Zuzana Kasíková

ZUŠ 2

2

Jana Drobníková

ZUŠ 2

3

Tereza Sinkulová

Okres

MŠ Březnice

SDH Březnice
ZŠ Březnice
SDH Březnice
Příbram

ZUŠ Březnice

Kolo krajské
M 2

1

Topná sezóna před námi.
Nezapomeňte zkontrolovat komíny!
S příchodem podzimních chladů se v našich domácnostech pomalu začíná přitápět. Pohodlí domova a teplo
krbu či ústředního topení z kotle dává zapomenout na
podzimní plískanice. Jenže – častokrát zapomeneme na
velice důležitou věc: Máme zkontrolovaný komín? Není
zanesený sazemi nebo jinými překážkami, které mohou
správnou funkci odvodu kouře ztížit, nebo dokonce způsobit katastrofu? „Odvod spalin je věc, na kterou mnoho lidí zapomíná, nebo jí přechází jako nedůležitou.
Co by se přece mohlo stát? Maximálně kamna hůř potáhnou…“ Opak je pravdou. Špatně udržovaný komín,
který neprošel pravidelnou revizí, nejednou zapříčinil
tragédii, která vyústila v požár domu, ztrátu majetku,
ohrožení zdraví a bohužel i životů.

Nejen požár, ale i pokuta

I v letošním roce proběhla soutěž „Požární
ochrana očima dětí“. Pro opatření, které
nastalo vinou nákazy COVID-19, se výsledky soutěže
dostaly do našich rukou až v měsíci září, a to jen okresní a krajské kolo. Ale opět březnickým účastníkům štěstí přálo, a ještě se budeme těšit na republikové kolo,
které proběhne v měsíci listopadu a kde máme ještě jedno želízko v ohni. V polovině října jsme obdrželi ceny
pro vítěze okresního a krajského kola. Předání by se
mělo uskutečnit v listopadu, ale záleží na situaci, jaká
bude ohledně COVID-19. V případě, že bychom nemohli
předat hromadně, budou ceny předány osobně. O předání se dotyční včas dozvědí.

Kat.

Již dnes jsou k dispozici propozice soutěže
na příští rok. Děti tak mohou využít času
v nouzovém stavu a zpříjemnit si ho malbou,
povídkou či 3D technologií a pokusit se tak vybojovat
nějaké hezké místo v příštím roce. Více informací na
webu mladých hasičů SDH Březnice a dh.cz.

Nikola Fořtová

MŠ Březnice

Příbram

Hořet často začne také kvůli samotným topidlům, tedy
při špatné manipulaci s kamny nebo kvůli nepořádku
kolem nich nebo vinou komínů. Podle zákona by váš
komín měl alespoň jednou ročně prohlédnout kominík.
U spotřebičů na pevná paliva byste pak revizi měli provést třikrát ročně. Jinak vám hrozí až desetitisícová
pokuta. Ale v případě vznícení například od sazí ze špatně udržovaného a nekontrolovaného komína je to asi
nejmenší, co by vás mohlo potkat. Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR mezi nejčastější příčiny
vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla,
manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace
topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou
vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení
sazí.

Základní pravidla
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste
i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase
hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je
navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
A nezapomeňte to nejdůležitější – jste povinni zajistit
pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů
nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů
tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů
můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry,
zásuvky) pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů
na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.
Dokončení v příštím čísle BN.

Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

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

již
již

+
Al. disky 16, 17, 18

již

+
Dodávka, MPV, 4x4

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

již od

již

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

PRONAJMU byt 1+1 v Březnici, tel. 721 803 927

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA prosincového čísla BN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ve čtvrtek 19. 11. 2020 ve 12 hodin
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
budou zveřejněny v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny v barevné verzi na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123

ZEDNICKÉ
a STAVEBNÍ PRÁCE
Rekonstrukce domů a bytů
Zdivo | Omítky
Obklady, dlažby | Podlahy
Zateplení fasád
Opěrné zdi, kamenné podezdívky
Ploty | Sádrokartony
Komíny | Zámková dlažba

TOMÁŠ BAJKO | 723 061 223
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Rádi bychom Vás pozvali
do

RESTAURACE KARLŮV TÝN,
kde Vám rády uvaří naše skvělé kuchařky
Jitka Řezáčová a Iveta Hrochová.

Malá ochutnávka z naší stálé nabídky:
130 g Burger z hovězího masa se slaninou, rajčetem,
ledovým salátkem, cheddarem, nakládaným okurkem
a pikantní majonézou v domácí housce a hranolkami
s naší tatarkou
200 g Vepřová krkovice na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
200 g Vepřová panenka na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
100 g Smažený hermelín s hranolkami a naší tatarkou
Pizza GLADIÁTOR – více druhů
a jiné minutky...
Čepujeme Gambrinus 10°, Herold 11° a Pilsner Urquell 12°
Denní nabídku obědů naleznete na našich stránkách
www.restauracekarluvtyn.cz nebo
na facebooku Restaurace Karlův Týn.
Jídlo i rádi zavezeme. Stačí zavolat na 720 445 578.

OBĚDY,
VEČEŘE,
HOSTINY,
SETKÁNÍ,
TERASA

Těšíme se
na Vaši
návštěvu!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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.
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

PLACENÁ INZERCE
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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

PEČEME na objednávku
Domácí dezert s ovocem
Mini Pavlová
/Cheesecake/různé druhy/
Domácí těstoviny
Plněné ravioly s mletým masem
Případné objednávky
volejte 608 662 113
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SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOV

Ě

Výškové práce,
rizikové kácení
stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287

INSTALATERSKÉ
SLUŽBY
Ráž
Tel. 737 926 853
Provádíme veškeré
instalatérské práce:

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

• Instalatérské rozvody
• Realizace bytových vodovodních
rozvodů
• Montáže a výměny vodoměrů
• Topenářské práce

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

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287

19

20

BŘEZNICKÉ NOVINY

PLACENÁ INZERCE

11/2020

RODINNÝ FOTOGRAF
Příbram
Studio MBaby photo se zaměřuje
na budoucí maminky,
malá miminka, děti a rodiny.
Nabízí řadu těhotenských šatů vlastní tvorby,
které jsou součástí focení i mnoho oblečků
a rekvizit pro miminka a malé děti.
Focení v ateliéru i exteriéru.
Veškeré informace o focení a mé portfolio naleznete
na www.mbabyphoto.cz nebo facebooku
MBaby photo by Michaela Bayová
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle 722 649 932

