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z města  historie  RC Pampeliška  MŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas
knihovna  kultura  sport  z redakční pošty  region  inzerce

Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy jsme měli příležitost v kruhu svých nejbližších
alespoň na chvíli zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a už je tu
rok nový. Není to jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si cílů, kterých bychom chtěli během nastávajícího roku dosáhnout v pracovním
i soukromém životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili,
vykonali, nebo naopak nestihli udělat. Život každého z nás je sám o sobě velmi pestrý, prožili jsme
dny špatné, naplněné možná smutkem či strachem, ale také dny dobré, veselé, radostné a šastné.
A na tom dobrém je třeba stavět, nebát se, ale respektovat, rozvíjet započaté a překonávat překážky.
Rok 2020 je definitivně za námi, byl to rok výjimečný a já věřím, že nebyl jen špatný. Pokud se ohlédneme zpět a máme možnost si říci, že jsme v dané situaci udělali maximum pro své blízké, pro svoji
rodinu a přátele, pro své místo, kde žijeme, pak to byl rok dobrý. Společně si přejme, aby rok 2021 byl
rokem lepším, aby byl rokem návratu k běžnému životu.
Dovolte mi, abych Vám i Vašim rodinám, popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Petr Procházka, starosta

Novoroční výstup na Stráž
1. ledna
se tradičně potkáváme
na vrcholu březnické Stráže
a společně vítáme příchod
Nového roku.
Letos se setkání nebude
moci uskutečnit, aktuální
epidemiologická situace
to s velkou pravděpodobností nedovolí.

Vystoupejte o vánočních svátcích nad Březnici sami
a potěšte se pohledem na naše město a malebný kraj, ve kterém leží.
Všichni si budeme upřímně přát, abychom se napřesrok mohli ve zdraví k některým tradicím
vrátit.
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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: 8
Datum: 10. 11. 2020
ZM8-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. 10. 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
13. 10. 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM8-2020/2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Infrastruktura Hluboká cesta - vodovod, kanalizace
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 10/2020 na provedení stavby „Infrastruktura Hluboká cesta - vodovod, kanalizace” včetně změnového listu, mezi městem Březnice a firmou Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.
pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 včetně změnového listu.
ukládá
FO zařadit částku do rozpočtu města na rok 2020 formou rozpočtového opatření.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/3 Program regenerace městské památkové zóny Březnice 2021-2027
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program regenerace městské památkové zóny Březnice
2021–2027, zpracovaný Bc. Ing. Martinou Somerovou
a Karolínou Somerovou v září 2020.
pověřuje
starostu města podpisem schvalovací doložky.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březnice č. 1/2020 program Regenerace
MPR a MPZ na rok 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březnice
č. 1/2020 mezi městem Březnice, „poskytovatel” na straně jedné a Pivovarem Herold Březnice, a.s. Březnice, na
straně druhé. Výše účelové dotace činí 60.000 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/5 Návrh plánu investic VAK Beroun
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předložený plán investic spol. VAK Beroun do vodohospodářského infrastrukturního majetku města Březnice.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města Březnice na rok 2021
na kanalizaci částku 1.000.000 Kč a částku 1.000.000 Kč
na vodovod s úpravnou vody.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/6 Návrh kalkulace vodného a stočného
na rok 2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
cenu vodného a stočného na rok 2021 ve výši: vodné
44,25 Kč/m3 a stočné 32,60 Kč/m3 bez DPH.
pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy o pronájmu
a komplexním provozování infrastrukturního majetku
města Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/7 Navýšení kapacity 1.MŠ Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat akci „Navýšení kapacity 1.MŠ Březnice“ firmě
PILA MARTINICE s.r.o., za cenu 4.915.305 Kč bez DPH
tj. 5.947.519 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
u k l á d á
FO zařadit částku do rozpočtu města na rok 2021.
schvaluje
zajištění finančního krytí z rozpočtu města a podání žádosti o dotaci do programu výzvy MAS Podbrdsko 4. výzva MAS PODBRDSKO – IROP - Infrastruktura pro
vzdělávání 2 na akci „Navýšení kapacity 1.MŠ Březnice“.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/8 Kupní smlouva o převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem - lokalita bývalé KOVO
Zastupitelstvo města
schvaluje
odkoupení pozemků č. p. 977/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 486 m 2 , jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e., výroba, p. p. č. 980/1 – manipulační plocha,
ostatní plocha, o výměře 2.418 m2, p. p. č. 980/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 366 m2, jehož součástí
je stavba bez č. p./č. e., obč. vybavenost, p. p. č. 980/4 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba, p. p. č. 980/5 –
manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 333 m 2,
p. p. č. 981 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 449 m2,
jehož součástí je budova č. p. 333, bydlení, p. p. č. 982/1
- manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 438 m2,
p. p. č. 982/20 - manipulační plocha, ostatní plocha,
o výměře 64 m2 vše zapsané na LV č. 1309, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
(pokračování na straně 3)
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ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
(dokončení ze strany 2)

pracoviště Příbram, pro katastrální území Březnice,
obec Březnice za celkovou cenu 6.500.000 Kč od stávajícího vlastníka Net Balance a.s., Březnice.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Návrh usnesení nebyl přijat.
ZM8-2020/9 Smlouva o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě - lokalita Hlubyňská
Zastupitelstvo města
schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě číslo:
20_SOBS01_4121711576 ze dne 15. 10. 2020 mezi ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, na základě pověření ze dne 23. 1.
2015 zastoupené Tiborem Brezinou a městem Březnice.
schvaluje
uhradit podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného výkonu ve výši 375.000 Kč.
souhlasí
s umístěním zařízení nové trafostanice na pozemku
1512/27 a vybudováním nového kabelového vedení NN
(2xAYKY 3x240+120), které bude zasmyčkováno do
plastových pilířů umístěných na rozhraní dvou sousedních pozemků dané lokality.
p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
u k l á d á

FO zařadit částku 375.000 Kč do rozpočtu města na rok
2020 formou rozpočtového opatření.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM8-2020/10 Rozpočtové opatření č. 8-2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8–2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM8-2020/11 Převod pozemku p. č. 1195/2 v k. ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
neschvaluje
uzavření darovací smlouvy či směnné s žadateli Ing. J. K.
a MUDr. B. Š., jejímž předmětem by byl bezúplatný převod pozemku p. č. 1195/2, orná půda, o výměře 101 m2,
katastrální území Březnice, z vlastnictví města Březnice
do podílového spoluvlastnictví žadatelů.
ukládá
Odboru správy majetku, aby vstoupilo v jednání s výše
uvedenými žadateli za účelem projednání možnosti uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem by byl úplatný
převod pozemku p. č. 1195/2, orná půda, o výměře 101 m2,
katastrální území Březnice, do podílového spoluvlastnictví žadatelů, za cenu 100 Kč/m2.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Krajmerová Jana v.r.
Ing. Nepivoda Jiří v.r.

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021
zastupitelstvo
zastupitelstvo

leden

únor

březen

duben

květen

červen

/

9.

16.

13.

11.

15.

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

/

17.

7.

12.

9.

7.

Děkujeme Ti, maminko a babičko,
čím jsi pro nás v životě byla,
za každý den, jež jsi pro nás žila.
Však osud byl tak krutý a musela jsi odejít.
V našich srdcích navždy zůstaneš.

Tam na druhém břehu je člověk našemu srdci milý,
co dal nám svou lásku a něhu v nejednu těžkou chvíli.

Dne 29. ledna 2021 to bude 9 let, kdy nás navždy
opustila paní Marie Dušková z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují děti a sourozenci s rodinami.

Dne 27. ledna uplyne již šestý smutný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička

Milena Černá.

S velkou bolestí v srdci vzpomínají
a nikdy nezapomenou syn Standa s Janinou
a vnoučky Lukášem, Kubíkem a Matyáškem.
Ti, kteří ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 21. ledna 2021 uplynou
čtyři roky od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Ladislav Staněk,
dlouholetý ředitel Základní umělecké
školy Březnice.
Vzpomínají kolegové a žáci.
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MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice
č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
8. 12. 2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „tato vyhláška“):
Článek 1
Touto vyhláškou se mění Obecně závazná vyhláška
města Březnice číslo 6/2019 – o místním poplatku za
provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
Článek 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena: z částky 170 Kč
za kalendářní rok a z částky 330 Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 2
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2021.
Roman Vácha, v.r., místostarosta
Ing. Petr Procházka, v.r., starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
číslo 2/2020
Výpočet sazby poplatku dle článku 4, odstavec 1
písmeno b)
počet obyvatel
3 499
počet neobydlených objektů
189
celkem poplatníků
3 688
náklady na likvidaci netříděného
odpadu 2018 Kč
1 828 493,56
náklad na 1 poplatníka
495,80
možná sazba poplatku
750,00
z § 10b. odst. 5 písmeno b) zákona 565/1990 Sb.
o místních poplatcích v platném znění:
částka stanovená na základě skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu až 750,00 Kč za osobu a kalendářní rok.
V Březnici dne 27. 11. 2020
Zpracovala: Kozubíková

NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
V letošním roce se z rozpočtu města podařilo investicí,
přesahující 4 miliony korun, zrealizovat rekonstrukci
málo využívaného tenisového antukového hřiště v areálu
stadionu Sadová č. p. 513, na víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je určeno zejména pro míčové sporty
- malou kopanou, basketbal, volejbal, nohejbal a tenis.
Nové je také oplocení včetně antukového volejbalového
hřiště a hřiště pro ty nejmenší (pískoviště, kolotoč, trampolína). Celý prostor je osvětlen pomocí osmi stožárů
s ledkovými světlomety. Vzniklo tak nové, moderní spor-

toviště s možností celoročního využití. Podmínky provozování víceúčelového hřiště se budou řídit schváleným
provozním řádem. Provozní řád bude zveřejněn přímo na
sportovišti a také na internetových stránkách provozovatele hřiště SK Březnice 1918 - www.skbreznice1918.cz v sekci víceúčelové hřiště. Hřiště je určené pro širokou
veřejnost a pronájem je bez finanční náhrady. Ve dnech
školního vyučování bude v dopoledních hodinách přednostně vyhrazeno pro žáky ZŠ, popřípadě MŠ. Pro využití a rezervaci je vždy nutná dohoda se správcem.
Roman Teska
za odbor správy majetku
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 21. října odpoledne došlo na 13,2 km silnice II/174
k dopravní nehodě vozidla značky Audi. Devatenáctiletý
řidič jedoucí ve směru Hudčice – Březnice sjel po projetí
levotočivé zatáčky vpravo mimo komunikaci, kde se
auto otočilo na pravý bok a čelně pak narazilo do kamenného mostku. Dva spolucestující převezla sanitka
k ošetření do nemocnice. Hmotná škoda byla vyčíslena
na 20 tisíc korun.
Policisté při silniční kontrole zastavili dne 31. října odpoledne v Březnici 18letého motoristu. Dechová zkouška
u něj byla negativní, pozitivní byl však test na drogy. Další

jízda byla muži zakázána a nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dne 11. listopadu kontrolovali policisté v Třebsku 31letého řidiče. Test
byl u něj také pozitivní, konkrétně na metamfetamin.
Na protialkoholní záchytnou stanici převážela policejní
hlídka dne 6. listopadu 59letého muže. Ten se nacházel
na autobusové zastávce v Březnici, neudržel se na nohou
a nebyl ani schopen mluvit. V dechu mu hlídka následně
naměřila téměř tři promile alkoholu.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Do nového roku přejeme

našim spoluobčanům hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů.

Děkuji nadačnímu fondu „Nadace pro Březnici“
za finanční příspěvek na zakoupení
přepravních košů na termojídlonosiče.

Kolektiv pečovatelské služby

Lenka Labudová, pečovatelská služba

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené se bude konat ve
středu 3. února 2021 v domečku na náměstí od 10.45
do 12.30 hodin za účasti paní Marie Fišerové z OV
CNN Příbram a paní Hany Krejčíkové z MO STP Březnice. Proběhne výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, nové hadičky, zajištění větších oprav, konzultace, rady pro sluchově postižené občany aj. Příští
poradna bude 7. dubna 2021.

PŘIPRAVUJEME
Schůze výboru MO STP v roce 2021: 11x v domečku na náměstí (6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.,
4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.)
Členské schůze MO STP v roce 2021: 2x Kulturní
dům Březnice (13. 4., 12. 10.)
Ozdravné pobyty v roce 2021
MO STP Březnice: celkem dva pobyty, jsou ideálním místem pro rekreaci a odpočinek. Bližší informace v novém roce, předběžně: měsíc červen –
Horský hotel SÁDEK, Díly u Domažlic
Hotel poskytuje svým hostům individuální turistiku,
perličkové koupele, podvodní masáže, různé zábaly, infra
saunu, solárium a fitness.
na podzim - Hotel SUMÓ, Jilemnice
Tříhvězdičkový hotel nabízí krytý bazén, saunu, solárium, tenisové kurty, kuželkové dráhy či tělocvičnu.
OkO STP Příbram nabízí relaxační a rekondiční
pobyty pro rok 2021:
Mariánské Lázně, Hotel Flora - 20. – 25. dubna 2021
Sezimovo Ústí - 8. – 13. června 2021
Soběšice, Hotel pod Hořicí - 28. srpna – 4. září 2021

INFORMUJEME
Vzhledem k mimořádné situaci kvůli COVID-19 a k navrženým změnám, ke kterým dochází ve výboru MO,
proběhlo dle stanov STP v ČR z.s., v době od 21. 11. do
5. 12. 2020, prostřednictvím úsekářek, korespondenční
hlasování (per rollam).

Navržené změny ve výboru byly našimi členy MO STP
Březnice schváleny. Platí od 1. ledna 2021. Tímto výbor
děkuje všem úsekářkám, které obešly členy naší organizace.

Předběžný plán kulturních a poznávacích
akcí na rok 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci v našem státě
je uskutečňování plánovaných akcí závislé na
možnosti volného pohybu osob.
Počítáme s návštěvou divadel J. K. Tyla, Velké divadlo
a Nová scéna v Plzni, divadla Antonína Dvořáka v Příbrami a s návštěvou hostujících divadelních společností
v Tochovicích, Svučicích a v Týně nad Vltavou.
V letních a podzimních měsících plánujeme návštěvy povrchových dolů v Mostě, exkurze do hydrometeorologické stanice v Komořanech, návštěvu mlýna v Hoslovicích. Dále chceme navštívit akce ve Hvož anech, Horažovicích, Lnářích a Bělčicích. Na podzim chceme opět
navštívit termální lázně v německém Bad Füssingu. Pokud se uskuteční zahrádkářské výstavy, nabídneme
účast i našim členům.
Na měsíce červen a září plánujeme pro naše členy
2 ozdravné pobyty.
Rádi podpoříme svou účastí i akce na zámku v Březnici
a ostatní akce v místě. Chceme pokračovat v zájezdech
na Šumavu – Dostupná Šumava.
Každoročně uskutečňujeme besedy s různým zaměřením,
např. na bezpečnost a ochranu zdraví našich občanů aj.
Bližší informace o akcích našeho svazu budete i nadále dostávat prostřednictvím Březnických novin,
formou nástěnky na domečku a letáků. Doufáme, že
se sejdeme spolu i na našich členských schůzích.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace na kulturní a společenské akce naší MO STP si vyžádejte
u kulturní referentky paní Ludmily Feitové osobně v lékárně v Březnici, nebo na tel. č. 318 682 050, 721 603 455,
večer na tel. č. 318 682 483.
Jana Štefanová
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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Leden 2021

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 1. 1931 před 90 lety byla expozitura Zemědělské nemocenské pojišovny osamostatněna. Tímto dnem byla odloučena od Zemědělské nemocniční pojišovny ve Strakonicích jako samostatný ústav se sídlem v Březnici. Obvod pojišovny vztahoval se na oba soudní okresy – Březnici i Blatnou.
2. 1. 1991 před 30 lety se po celkové adaptaci, která trvala 3/ 4 roku, otevřela městská knihovna. V tomto roce
ještě sídlila v domě čp. 2 na náměstí.
28. 1. 1981 před 40 lety zemřel ve věku 92 let Jan Rafael Schuster – březnický rodák, čestný občan města a nestor
jihočeských výtvarných umělců, který daroval svá výtvarná díla Březnici. Jeho pohřbu 5. února 1981
v Českých Budějovicích se zúčastnili zástupci MěstNV s. Václav Tuháček a Jan Kovář a zástupce
městské obrazárny Josef Krejčí.
Před 110 lety
Ctěnému obyvatelstvu okresu Březnického!
Dne 15. 1. 1911 ustavil se v Březnici Osvětový sbor pro okres Březnický.
Účelem jeho jest šířiti vzdělání ve všech vrstvách lidu, a to jak podporováním vědomostí, tak zvláště
snahou pěstovati a zušlechovati cit jednotlivce, nebo zušlechování citu jest pevným základem spokojenosti člověka a napomáhá ku blahu jeho i celého okolí. – Práce tato vyžaduje součinnost všech spolků, sledujících poučení a povznesení lidu, ale i všech jednotlivců, jimž záleží na duševní vyspělosti lidu
českého vůbec, v okrese našem zvláště. Každý – nech přináleží stavu kterémukoliv – a je to dělník
nebo úředník, a rolník nebo živnostník, staniž se členem Osvětového sboru, celoroční příspěvek obnáší pouze 1K. – Jedině za všestranné podpory dosíci můžeme zvýšení všeobecné vzdělanosti. Budeme
pořádati nejen v městech okresu našeho, ale i na venkově, vhodné přednášky a výstavy, zařizovati
knihovny a vůbec podporovati v každém směru povzbuzení duševní a hmotné úrovně lidu ve svém
okolí. Příspěvkem, tak nepatrným, může každý jednotlivec podporovati snahy tak vznešené, a proto
nech každý přihlásí se za člena.
Za výbor Osvětového sboru pro okres Březnický – JUDr. Bedřich kníže ze Schwarzenberga.
1981 před 40 lety
Pořádat velké společenské akce v roce 1981 nebylo ještě v Březnici možné, protože v roce 1978 byla
provedena demolice starého sálu při hotelu Vlčava a výstavba nového sálu nebyla dokončena. Plesy
a velké taneční zábavy se konaly v kulturních domech v Kozárovicích nebo v Chrástu, pro menší akce
byl využíván prostor v Sokolovně a koncerty se pořádaly ve společenském sále v SZTŠ.
1991 před 30 lety
- novým kronikářem městské kroniky se stal pan PhDr. Jaroslav Kozlík
- rada městského zastupitelstva jednala s pracovníky pražské pobočky B NAI B RITH (nejstarší
a největší světové židovské kulturní a sociální organizace) o pomoci při úpravě židovských památek
ve městě
- mezi náměstím a Lokšany se obnovila branka.
Čerpáno z Březnických zpravodajů, z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Adresáře Městské spořitelny v Březnici a z Bozeňska.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice

INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
tel. 326 531 595 | info@breznice.cz | www.breznice.cz

otevírací doba

po – pá

8.00 – 11.30

12.00 – 16.00 hodin

KAVÁRNA v Koleji
Zveme Vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské koleje na šálek dobré kávy.
Vaříme pro Vás kávu produkovanou pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
Možnost nákupu zrnkové kávy.

otevírací doba v lednu
po – pá
8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hodin
so – ne
10.00 – 17.00 hodin
Otevření kavárny se řídí aktuálními hygienickými opatřeními.
Prodej z improvizovaného okénka.

1/2021
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BŘEZNICKÉ NOVINY

VÝSTAVA OBRAZÙ
Josef Krejèí
110 let od narození a 30 let od úmrtí

do 02/2021
Kavárna v Koleji
na námìstí vedle hlavního kostela
pøístupná v otevírací dobì kavárny
poøádá Odbor kultury mìsta Bøeznice
Dìkujeme za zapùjèení obrazù paní Ludmile Soukupové,
paní Blance Koubové, paní Petøe Bartoníèkové a panu Zdeòku Seibertovi.
¡
Zimní kresby a PFka darovali bøeznickému muzeu a galerii manzelé
Vlasovi.
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Městská knihovna

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

■

do 22. 12. 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 – Čtení pro zahřátí

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
Aktuální akce na dětském oddělení - Facebook: dětská
knihovna Březnice - Instagram: detska_knihovna_breznice
Kateřina Štěrbová, Martina Rejzlová
knihovnice

KNIHOVNA

Ráda bych za městskou knihovnu poděkovala
Vám všem, kdo jste v loňském roce věnovali
tituly do knižního fondu.
Knihovna by uvítala do svého fondu tituly
pro studenty, tzv. povinnou četbu,
a bohužel některé již nejsou k zakoupení:

Honoré de Balzac – Evženie Grandetová;
Otec Goriot
Josef Svátek – Paměti kata Mydláře
Alexandre Dumas – Královna Margot
Václav Kaplický – Kladivo na čarodějnice
Alberto Moravia – Římanka; Horalka
Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník

Kdo máte tyto knihy ve svém vlastnictví
a můžete je postrádat, věnujete je, prosím,
do fondu březnické knihovny.
Kateřina Štěrbová
Městská knihovna Březnice

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

„Výstavu betlémů“
prostory Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby
- bývalá jezuitská kolej na náměstí vedle kostela -

do 10. ledna 2021
10 – 17 hodin
výstava není přístupná:
1. 1. 2021

1/2021

1/2021
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Eklund Sigge – Labyrint – vzájemný vztah manželů Asy
a Martina Hornových poznamená tragická událost, jedenáctiletá dcera Magda zmizí z domova, zatímco oni jsou v nedaleké
restauraci…
Griffith Mari – Kořeny růže Tudorovců – příběh vášnivé
lásky, která vyústila do tajně uzavřeného manželství, z něhož
vzešlo jméno nejznámější královské dynastie v dějinách Velké
Británie – Tudorovců
Cole Daniel – Hadrový panák – mrtvola sešitá ze šesti různých částí těl a nalezená v jednom londýnském bytě okamžitě
vyvolá paniku a strach…
Cole Daniel – Loutkář – detektiv, který nemá komu věřit
a vrah, který nemá co ztratit
Flori Jean – Eleonora Akvitánská, vzpurná královna –
životopis dědičky akvitánského vévodství a dvojnásobné královny Eleonory Akvitánské
Weaver Tim – Údolí mrtvých – její dokonalý život byl jedna
velká lež…
Martin-Lugand Agnes – Štěstí mi uniká mezi prsty –
příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání…
Theilsová Lone – Žena, po které se slehla zem – Nora
Sandová pátrá po ženě íránského básníka, která zmizela v Londýně během útěku z Íránu
Moyesová Jojo – Zakázané ovoce – lavina událostí, jejíž
tragické následky přetrvávají i po padesáti letech a které vyvolávají neodbytnou otázku, zda lze vůbec vlastní minulost nechat jednou provždy za zády…
Smith Kathy – Manželky s.r.o. – humorné i vážné příběhy
inspirované skutečným životem
Hooks S. J. – Milostná aféra – jedné noci se náhodou ocitne
v jeho posteli a role učitele a žáka se vyměňují…
Perryová Sarah – Nestvůra z Essexu – román o svobodě,
poznání, přátelství a lásce, o ideálech a vysokých cílech i o protikladech, které se přitahují
Hanibal Jiří – Hon na motýli – jsou mladé, bohaté a některé i krásné, a přesto nejsou šastné, na poslední chvíli by chtěly
chytit svého vysněného motýla – sňatek, dítě, lásku…
Andrews Ivana – Křehký slib – Jak vysokou cenu dokáží za
lásku zaplatit Karin a Max?
Careyová Ella – Dům na jezeře – napínavý příběh plný starých křivd, které jsou tak kruté, než aby je bylo možné odpustit…
Ostbyová Anne Ch. – Kousky štěstí – román o přátelství,
naději a čokoládě a o tom, jak je důležité si zamlsat
Patterson James – Pastýř – další napínavý příběh známého
amerického autora
Moyesová Jojo – Než jsem tě poznala – neobyčejně citlivý
romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají nic společného,
dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět…
Moyesová Jojo – Život po tobě – pokračování světového
bestselleru Než jsem tě poznala
Bley Mikaela – Příliš horké léto – Dokáže Ellen odhalit
vraha a objasnit záhadnou smrt své sestry?
Hartová Megan – Na dně – trojúhelník plný vášní, sexu
a nečekaných souvislostí
Šitinová Lucie – Kacířka – Alžběta má zemřít jako kdysi
její děda a matka v plamenech hranice, a to jen z pomsty rychtáře Hynka…
Watt Peter – Daleko za obzorem – George zuří, protože
se dozvěděl, že o majetek se do jeho plnoletosti má starat jeho
matka…

Austenová Jane – Lady Susan – novela v dopisech nazvaná
podle hlavní postavy, se v mnohém vymyká další tvorbě Jane
Austenové
Chalupová Lenka – Ptačí žena – psychologický román
Pevel Pierre – Vznešené království – Rytíř – příběh rytíře Lorna Askariana
Gortner C. W. – Božská Coco – po smrti matky dal otec
všechny děti do sirotčince a tam se malá Coco Chanel dostala
k profesi švadlenky a vysnila si sen o slávě…
Wurmová Monika – Pákistánská princezna – překrásná
Slovenka odletí pracovně do Pákistánu a tam je unesena a proti své vůli přinucena vdát se…
Poncarová Petra – Deník vydržované ženy – román ze
současnosti určený ženám všech generací
Ludvíková Jitka – Můj manžel má jinou, no a co? – strhující příběh Evy Fialové, jejíž iluzi dokonalého světa během
okamžiku rozboří manželova nevěra…
Worth Sandra – Koruna osudu – historický román z období
války růží
Scarling Alice – Lacrimosa – rekviem pro Saschu – sirotek, jeptiška, koketa, lovkyně upírů… má schopnost ovládnout
tělo každého, koho se dotkne
Hallo Ruth – Utěšitelky – pravdivé osudy čínských dívek,
které Japonci po okupaci zavřeli do bordelů a nutili poskytovat
sexuální služby japonským vojákům
Jackson Vina – 80 dní barvy naplnění – barvitý provokativní příběh erotické touhy, smyslnosti a naplnění
Thomas Sam – Zločin v Yorku – historická krimi z Anglie
roku 1644
Johnson Jane – Sultánova žena – poutavý historický román se odehrává v Maroku v 17. století
Erskinová Barbara – Dům ozvěn – tajemství historie rodu,
na němž ulpělo prokletí…
Erskinová Barbara – Půlnoc je osamělé místo – náhodný
objev antického hrobu v přímořských dunách vyvolá duchy pohřbených
Lönnaeus Olle – Osudový dluh – detektivní román plný
napětí, zvratů a postav, jejichž příběhy dokazují, že i sebelepší
člověk může udělat životní chybu
Iris Anna – Nezvěstná – detektivní drama plné intrik, tajemství, vypočítavosti a křivd
Adrian Lara – Popel půlnoci – milostný upírský román
Kalogridis Jeanne – Nevěsta Borgiů – vztahy utkané
z chorobné ctižádosti, touhy po moci, žárlivosti, zrady a zvrhlosti
Denková Melita – Jitka Lucemburská – sestra Karla IV.
dobývá Francii
Dawson Mark – Samotář – profesionální zabiják a nejnebezpečnější agent zvláštní skupiny, se rozhodl, že se zabíjením končí…
Patterson James – Provinilé manželky – čtyři kamarádky
v Monte Carlu jsou obviněny z vraždy
Jäckel Karin – Isis, kněžka noci – pravdivý příběh o životě ve spárech satanské sekty
Jindra Jaromír – Spiklenci z lásky – historický román plný
intrik, citových vazeb, touze po lásce, spravedlnosti a svobodě
Kumar Raj – Šaraf – začarovaný kruh tradice, cti a lásky
v islámu
Moran Michelle – Královna rebelka – Indie v 19. století
a příběh venkovské dívky, jež se stala společnicí královny
Lakšmi
(pokračování na straně 10)

10

BŘEZNICKÉ NOVINY

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY

KNIHOVNA

1/2021

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

(dokončení ze strany 9)

Svobodová Blanka – Můj miláček cizopasník – konečně
Johana potkala toho pravého, ovšem má to háček… tento pan
dokonalý je zadaný
Lagercrantz David – Přiznání Alana Turinga – faktograficky podložené vyprávění o životě a díle počítačového vizionáře
Robinsonová Marilynne – Lila – hrdinka románu naplňuje
vzkaz vepsaný do americké Ústavy, který člověka ponouká hledat štěstí, přestože k němu vede cesta klikatá
Schröder, Rainer M. – Kronika rodu Medicejů; dědictví klanu – úpadek a pád mocného rodu Medicejů
Adrian Lara – Závoj půlnoci – strhující erotický román
Schejbalová Thea – Zoufalec – román mapuje skutečný životní příběh čerstvého padesátníka žijícího na ulici
Körnerová, Hana Marie – Druhý břeh – příběh z přelomu
18. a 19. století; sestry, které po revoluci uprchly z Francie, nacházejí po dlouhé a dobrodružné cestě Evropou nový domov
v Čechách
Rampichová Zuzana – Ve znamení zvěrokruhu – edice
Původní česká detektivka; při teambuildingových outdoorových cvičeních vyjdou najevo mnohé neshody mezi kolegy a jeden z účastníků semináře je nalezen mrtvý
Rottová Inna – Případ andělské košile – edice Původní
česká detektivka; na tchyni majitele detektivní kanceláře se
obrátí členka symfonického orchestru, kterou příbuzní podezírají, že zabila svého manžela
Ku ák Jaroslav – Když zraje tráva – Kdo měl zájem připravit o život dva devadesátileté stařečky?
Horáková Na a – Vejce podle Stroganova – edice Původní česká detektivka; do pátrání po vrahovi spolumajitele prestižního hotelového řetězce se pustí redaktorka gastronomického časopisu Taána Krempová
Persson Leif GW – Ten, který zabil draka – severský krimi román; případ pro komisaře Everta Bäckströma
Bauer Jan – Císař táhne do války – V tajných službách
otce vlasti – historický román s detektivní zápletkou
Diamantová Anita – Červený stan – syrové erotické drama
o lásce, zradě a ženské touze
Enger Thomas – Horká půda – hluboko ve švédských lesích
je první den podzimních honů zastřelen starší muž a není to
náhoda…
Dvořák Otomar – Hořící lilie – historický román
Andrewsová Virginia C. – Svítání; Tajemství rána – dramatický životní příběh nezdolné dívky Dawn je plný smutku,
zklamání, ale také nesmrtelné naděje
Highsmith Patricia – Carol – psychologické drama
Petráčková Zuzana – Hledám tě – čtyři silné příběhy
o tom, že najít spřízněnou duši nebylo nikdy jednoduché
Sheldon Sydney – Věř ve svého boha – detektivní román
Taylor Patrick – Doktore, poplach, jde o všechno! – prostřednictvím této knihy znovu zavítáte do malebného irského
městečka Ballybucklebo mezi jeho bodré obyvatele
Wilson Steven – Čluny útočí – válečný román; na jaře roku
1944 připravují spojenci největší invazi, jakou svět kdy spatřil
Wagner Jan Costin – Mlčení – psychothriller; strhující příběh o zločinu, vině a trestu
Češka Stanislav – Případ zrazeného krále – kniha zachycuje rok 870 a skutečný příběh zrady velkomoravského vládce
Rastislava jeho synovcem Svatoplukem
Weber Michael – Zpově inkvizitora – Mezi lidi vstoupil ábel – ponurý příběh na pozadí šumpersko-losinských
inkvizičních procesů na konci temného 17. století

Jedlička I. M. – Červený mustang se nevrátil – edice
Původní česká detektivka; nejzajímavější kriminální případy
z celé republiky, které spisovateli vyprávěli sami detektivové
Velvet – Za černými dveřmi – erotický román; Ariel se dostane do tajného erotického klubu, kde všichni nosí masky, ale
ona zjistí, kdo se pod maskou jejího náruživého milence skrývá
Přibyl Tomáš – Smutný žhář – edice Původní česká detektivka; čtyři zločiny, čtyři překvapivá rozuzlení
Beran Ladislav – Rendez-vous s vrahem – edice Původní
česká detektivka; u otavské loděnice je nalezeno mrtvé tělo
mladé ženy…
Jareš Vítězslav – Vor v zakone – Hlava mafie – Karel
Krol a jeho kolegové z Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu řeší ošemetný případ
Coben Harlan – Nenech to být – velká tajemství a malé lži
mohou zničit vztahy nejen v jedné rodině, ale v celém městě
Parks Alan – Krvavý Eden – temná, drsná detektivka ohlašuje nový talent skotské noir krimi
Marsonsová Angela – Pokrevní pouta – … počet obětí narůstá a Kim a její tým se po krůčcích přibližují k pachateli…
Málková Martina – Závity ulit – To nejlepší teprve přijde! – je čas na pořádnou jízdu, rázně s vtipem a poetikou
v srdci
Mortonová Kate – Ztracený slib – otázky na minulost probouzí k životu složitý propletenec tajemství…
Kelková Lindsey – Zbožňuju navždycky – zimní Manhattan a někdo tu něco tají…
Bourdin Francoise – Clařino dědictví – Dokáží se Clařini
vnuci vypořádat s rodinným odkazem?
Husemann Dirk – Ledoví piráti – příběh odehrávající se
r. 828 o nejrychlejších mořeplavcích Středozemního moře a pokladu netušené hodnoty
Picoultová Jodi – Prostá pravda – strhující soudní drama
a zajímavá sonda do života Amišů
Frasierová Anne – Nejsem mrtvá – napínavý detektivní román
Kinsey T. E. – Záhadná smrt na venkově – Případy lady
Hardcastleové – první díl ze série brilantních detektivních románů, odehrávajících se na začátku 20. století na anglickém
venkově
Gabaldon Diana – Lord John a Bratrstvo čepele – historický příběh, odehrávající se roku 1758, kdy je sedmiletá válka
v plném proudu a Anglie bojuje v Porýní na straně Prusů
Matoušek Vladimír – Vraždy psané životem – edice Maxi
krimi; skutečné kriminální případy
Bryndza Robert – Temné hlubiny – některá tajemství mají
raději zůstat hluboko skryta…
Bryndza Robert – Do posledního dechu – mělo to být
vysněné rande, ale…
Daily Lisa – Ve třiceti poprvé single – když se vám manžel přizná, že je gay, musíte se ve třiceti znovu naučit randit
Corryová Jane – Pokrevní sestra – tři dívky… jedna hodná, druhá zlobivá, třetí mrtvá…
Fojtová Věra – Pachatelé dobra – edice Původní česká detektivka; lesník Hryc najde mezi stromy v lese mrtvé tělo mladé dívky
Pagánová Camille – Žij, dokud to jde – jak milovat ženu,
nejlepšího přítele a neumřít láskou
James Peter – Hodinky smrti – na příležitost k pomstě čekají někteří lidé celý život…
Bomannová Corina – Čas vlčích máků – román pro ženy
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice

1/2021

MŠ / RC / VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

Rodinné centrum Pampeliška 2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE
Březnice , z.s. Děkujeme všem rodičům, organizacím
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz
Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. bude otevřeno
od 4. 1. 2021, od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin.
Každý pátek od 10 hodin můžete navštěvovat výtvarný
kroužek pro nejmenší děti.
Mimořádné akce:
středa 13. 1. od 10.00 hodin a 16.00 hodin – JUST –
přednáška o imunitě
úterý 19. 1. od 17.00 hodin – VALNÁ HROMADA
Nový rok je spojován s očekáváním, nadšeným plánováním, nadějí a novým začátkem. Je ale i pokračováním
roku právě uplynulého. Pampeliška prožila významný
rok, protože oslavila 20 let své existence, svépomocí prošla renovací herny, zároveň se ale musela vyrovnat
s komplikacemi, které zapříčinil všudypřítomný virus.
Přesto se díky rodinnému centru Pampeliška uskutečnila řada krásných akcí, které rozsvítily oči těch, na kterých nám nejvíce záleží. Právě pro ně budeme i roce
2021 s láskou a nadšením chystat pestrý program a budeme velice rádi, pokud se v herně opět setkáme.
O všech nastávajících akcích Vás budeme s předstihem
informovat.
S potěšením přivítáme i nové členy, Pampeliška je ideálním místem pro navázání přátelství!
Přejeme všem úspěšný nový rok plný zdraví a radosti!
RC Pampeliška

Chcete podpořit odolnost a imunitu před sychravým
podzimem? Dozvědět se zkušenosti, jak to udělat?
Přijte si poslechnout přednášku o imunitě a vyzkoušet
výrobky švýcarské společnosti J U S T
T. Ve středu
13. ledna 2021 od 10.00 nebo od 16.00 hodin v RC
Pampeliška.
Těším se na Vás Jana Pobříslová

a spolupracovníkům, kteří se v roce 2020 podíleli na zdárném chodu MŠ. V čase letních
prázdnin se u nás pilně pracovalo na rekonstrukci a zvelebování školní zahrady. Byla vybudována
sportovní plocha s mlhovištěm, zakoupeny zahradní
domky, houpačky a herní prvky, které umožňují širokou
škálu herních aktivit. Dále budeme pokračovat na úpravách školní zahrady v roce 2021. Za vstřícnost děkujeme představitelům města Březnice, za spolupráci Technickým službám města Březnice a za sponzorský dar
Nadačnímu fondu pro Březnici.
Začátkem školního roku jsme pro děti objednali celou
řadu kulturních akcí. V MŠ děti shlédly ukázku výcviku
psů, vzdělávací program s názvem „Život včel“, při kterém se dozvěděly mnoho zajímavostí a společně si zahrály různé hry. Nechyběl ani tradiční výlet do Čechovy stodoly na téma „Dýňování“, který byl plný tvoření a zábavy. Ve školce nás také navštívil náš oblíbený pan Urbánek, a to hned dvakrát, s hudebním pořadem „Já nic, já
muzikant“, kde si děti vyzkoušely hru na různé hudební
nástroje doplněné zpěvem a dále si pro nás připravil
vzdělávací program s názvem „Ekologie“, při kterém se
děti učily, jak správně třídit odpad. Dodrželi jsme tradici
spojenou s Posvícením a děti si společně upekly a ozdobily hnětýnky. O první pomoci nám přijeli povídat záchranáři a děti si prohlédly opravdovou sanitku. Ostatní naplánované akce nám bohužel přerušil COVID-19.
Po zlepšení epidemiologické situace jsme navštívili Vánoční stodolu, která nás naladila na tu správnou vánoční atmosféru. Ani letos na nás nezapomněl Mikuláš
s čertem a andělem, kteří za námi přišli do MŠ. Než
jsme odešli na vánoční prázdniny, potěšili jsme se dárky,
které nám ve školce nadělil Ježíšek, finančně přispělo na
dárky i SRPŠ při mateřské škole.
Pokud to aktuální situace dovolí, čeká nás Sněhulákový týden, dále také pořad „O pejskovi a kočičce“, Divadlo Letadlo, velký karnevalový rej a pravidelné měsíční
akce – pásmo animovaných filmů v kině a sportování
v tenisovém centru Vitality.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěšný
celý rok 2021.
kolektiv 2.MŠ Březnice
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MASOPUST
v Březnici
sobota 13. února 2021
Konání akce záleží na aktuálních
hygienických nařízeních.
Další informace
přineseme
v únovorovém
čísle
Březnických
novin.

KULTURA / VOLNÝ ČAS

1/2021

Taneční kurz 2021
Vážení účastníci letošního tanečního
kurzu.
Uzávěrka lednového čísla Březnických
novin je příliš brzy na to, abychom
odhadli, jak se situace s epidemií
v lednu vyvine.
Po novém roce se s Vámi
spojíme a upřesníme,
kterou z připravených
náhradních variant
budeme moci spustit.
Odbor kultury

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Praktické rady do kuchyně
Vaříme-li brambory ve slupce, vodu vždy
osolíme, aby slupka nepopraskala.
Bramboráky budou krásně křupat, když
do těsta vmícháme jeden netučný tvaroh.
Smažená cibulka do zásoby: pokrájíme ji nadrobno, vsypeme do zahřátého tuku a smažíme do zlatova. Poté ji
uložíme v kameninové nádobě a zalijeme tukem. Až ji
budeme potřebovat, jen jednoduše odloupneme kousek
i s omastkem.
Šípkový čaj bude chutnější, když ho osladíme ovocným
sirupem.
Šalvějový čaj kloktáme při bolestech v krku.
Majoránku přidáváme do již hotového pokrmu a dlouho
nevaříme, protože potom ztratí chu a vůni a je nahořklá.

Brynzové halušky podle Honzíka
Ingredience: 70 g hladké mouky, 150 g hrubé mouky,
500 g brambor, sůl, brynza, 200 g slaniny
Postup: Syrové brambory nastrouháme najemno a vymačkáme z nich vodu. Přidáme obě mouky a uděláme
těsto. Těsto nesmí téct, ale musí jít snadno pasírovat
přes haluškové síto. Přivedeme k varu osolenou vodu
a těsto do ní protlačíme přes síto. Promícháme, počkáme, až vyplavou na povrch a scedíme. Vmícháme rozdrobenou brynzu. Slaninu nakrájíme na kostičky, opražíme
na pánvi a při podávání jí posypeme halušky.

Žemlovka s jablky, brusinkami a bílou
peřinkou od Míši
Jestli i Vám zbyla po vánočních svátcích vánočka, tady
je recept jak ji využít.

Ingredience: 1 střední vánočka, 6 ks jablek, 2 polévkové lžíce cukru, 6 polévkových lžic meruňkové marmelády, 100 g sušených brusinek
Vanilkový krém: 300 ml mléka, 3 žloutky, 2 polévkové
lžíce cukru, 1 lžička vanilkové esence
Pěna: bílky z 3 vajec, 1 polévková lžíce cukru, 1 polévková lžíce meruňkové marmelády
Postup: Připravíme si kulatou formu na pečení o průměru 24 cm. Dno vyložíme pečícím papírem a troubu
předehřejeme na 180 stupňů. Jablka oloupeme, odstraníme jadérka a nakrájíme na tenké plátky. Mléko se žloutky, s cukrem a s vanilkou, za občasného míchání, ohřejeme. Nevaříme krém, pouze ohříváme na horké vanilkové mléko. Vánočku nakrájíme na plátky (asi půl cm
široké), poklademe na dno formy, polijeme vanilkovým
mlékem, potřeme marmeládou, poklademe nakrájená jablka, posypeme lžící cukru a posypeme brusinkami. Tento postup opakujeme, dokud máme suroviny. Dáme
do vyhřáté trouby a pečeme 20-25 minut. Zatímco se
žemlovka peče, připravíme si bílkovou pěnu. Bílky vyšleháme s cukrem do tuhé pěny, přimícháme marmeládu
a přidáme navrch na žemlovku. Dáme ještě na chvíli zapéct do trouby.

Bramborové nudličky do polévky podle Věrky
Ingredience: 1 střední brambora, 1 vejce
Postup : Syrovou bramboru nastrouháme na jemném
struhadle na delší nudličky. Z nudliček vymačkáme přebytečnou šávu, kterou slijeme. V misce rozšleháme jedno vejce, vmícháme nastrouhanou bramboru a necháme
půl hodiny odležet. Poté zavaříme do polévky.
Kateřina Štěrbová
Městská knihovna Březnice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v Březnici 2021
Na začátku měsíce ledna některé domácnosti již tradičně
navštěvují tříkráloví koledníci. Pokud je v ulicích nepotkáte
a chtěli byste přispět v celorepublikové charitativní sbírce,
můžete je i s kasičkou zastihnout:

v sobotu 9. 1. 2021
15.00 - 16.00 na nádvoří koleje

v neděli 10. 1. 2021
v 10.30 po mši svaté v kostele sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Františka Xaverského

Radostnou zvěst Tři králové nesou…
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KULTURA
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Odbor kultury města Březnice zve na cyklus přednášek
s paní

HANOU BLOCHOVOU

MYSTERIUM KARLŠTEJNA
(templáři a posvátná geometrie hradu Karlštejna,
malířství, alchymie a mystika Magistra Theodorika,
chrám Božího hrobu a hrad Svatého grálu,
Karel IV. a rituály středověku)

28. ledna 2021 od 17 hodin

KAREL IV.
místo konání –

sál Kulturního domu v Březnici
vstupné 60 Kč

Konání přednášky závisí na aktuálních nařízeních.
Místa k sezení budou připravena u samostatných stolů v dostatečných rozestupech.

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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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
máme za sebou rok, který byl tak trochu pohádkovým
příběhem o naději… Nepostrádal po vílách vzletný úvod,
čertovsky vyhřátou zápletku a troufnu si říci, že dobrý
konec. Ve vzájemné spolupráci jsme (si) dokázali, že ty
nejcennější věci nejsou na prodej a nedají se koupit…
Snad nebudu příliš smělá, když napíši, že naše malé
město má ve své (nejen) seniorské základně veliký potenciál.
Vypisovat v číslech, kolikrát jsme se za rok sešli, kolik
jsme uspořádali besed a jaké množství vyrobených věcí
máme v depozitu asi není podstatné. Důležité je, že
máme místo, kde se můžeme scházet ve vzájemné důvěře
a radosti.
Ani v době nouzových opatření jsme na sebe nezapomněli a z mnoha lidí, co o sobě věděli jen zběžně z dob minulých, se stali přátelé. Jsem vděčná všem, kteří v době
vzniku, záběhu a již běžného provozu klubu, podali pomocnou ruku a pomohli udržet nit naší činnosti nepřetrženou. Je vás hodně a jmenovat jen některé by asi nebylo fér vůči ostatním. Pomoc se nedá měřit na malou a
velkou, každá je důležitá, každá podaná ruka byla podanou rukou někomu dalšímu…
Děkuji všem svým kolegům, dobrovolníkům, dárcům
i návštěvníkům.
Věřím, že klub bude i v roce 2021 poskytovat bezpečné
prostředí všem, kteří nechtějí být sami.
Letošní rok bychom chtěli klub otevřít i zbývající dny –
být prostorem pro posezení s knihou pro ty, kteří nevyhledávají kolektiv, ale rádi by občas byli jinde než jen
doma. Klub bude dva dny v týdnu k dispozici jako volná
klubovna pro využití velikého depozitu knih, bude možné si u nás číst, dát kávu, čaj, přivést přátele…

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA
DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá,
povídá, pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc
• NÁKUP LÉKŮ, POTRAVIN - odnos domů
• DONÁŠKA KNIH z knihovny březnického klubu
seniorů
• ROUŠKY, RUKAVICE, DESINFEKCE
• informace

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o pomoc dobrovolníka či víte
o někom z Vašeho okolí, kdo by jeho společnost
ocenil, kontaktujte Petru Michvocíkovou
na tel. 731 554 974 či zašlete mail:
petramatysova21@seznam.cz

Snad se podaří znovu uvést do života projekt Povídám,
povídám pohádku pro dědečka a babičku, který má spojovat ty nejmladší s nejstaršími… Také bychom rádi ve
spolupráci s místním pivovarem zařídili vzpomínací
místnost, která v příbězích dob minulých dokáže udržet
v bdělosti naši budoucnost… Nápadů máme hodně, trochu zápasíme s malým prostorem, trochu s financemi,
ale to nejdůležitější nám nechybí. Naděje, víra a láska.
A to je i mé novoroční přání pro nás všechny… a tato
tři slova jsou v roce 2021 tím, co nám nechybí a o přebytek se dokážeme podělit.

S úctou

Petra Michvocíková
předsedkyně
Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s.
– provozovatele Březnického klubu seniorů

Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické domluvě na
telefonu 731 554 974, k dispozici formou odnášky a donášky až k Vám domů. Stejně tak činnost dobročinného
spolku Paraska, který je zde se svými dobrovolníky pro
Vás, nebyla přerušena – více informací v přiloženém
letáku na stránkách Březnických novin, webových
stránkách města Březnice a ve výloze 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.

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 HOD.
MŮŽETE POSLAT SMS S ŽÁDOSTÍ
O ZPĚTNÉ ZAVOLÁNÍ ČI ROVNOU
ZAVOLAT

731 554 974, 776 202 657,
728 971 776
NIKDO NEMUSÍ BÝT SÁM…
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OČKOVÁNÍ V DOBĚ KOVIDU
V době epidemie je očkování zcela zásadním krokem.
Ale najednou se ukazuje, že někdo nad očkováním ohrnuje nos a myslí si, že očkování by mu mohlo nějak
ublížit. V této souvislosti je třeba připomenout, že očkování bylo v naší nedávné historii velkým přínosem. Bez
očkování by se umíralo na řadu nemocí, což se nyní jaksi nebere na vědomí.
Už se zapomnělo, kolik úmrtí bylo zhruba do poloviny
minulého století na tuberkulózu. Byla to nemoc chudých
i bohatých, tehdy téměř v každé rodině na tuberkulózu
někdo umřel. Tuberkulóza probíhala zdlouhavě, začalo
se stonat v mladém věku. Léčení nebylo zrovna účinné,
byla různá sanatoria, kde se léčilo ležením na slunci
a zdravém vzduchu, proto byla třeba v brdských lesích.
Bohužel zdravý vzduch a tělesný klid na vyléčení nestačil. Pomohlo až očkování proti tuberkulóze. Díky němu
už tuberkulózu v současné době, až na pár výjimek, neznáme. Takže zde máme příklad velice úspěšného zvládání v podstatě nevyléčitelné infekční nemoci. Jiným příkladem jsou neštovice, ty už také neznáme. Dříve na
neštovice umíraly děti v mnoha rodinách. Pomoc nebyla
žádná. Bylo to velice nakažlivé onemocnění, takže náhlé
úmrtí několika dětí v rodině nebylo nic mimořádného.
V současné době se ve světě neštovice nevyskytují. K celosvětovému vymýcení neštovic přispěl český lékař prof.
Raška. Je to velký příklad úspěšnosti medicíny. Příkladů smrtelných infekčních nemocí je ještě víc, patří mezi
ně černý kašel, záškrt, dětská obrna (poliomyelitida).
Dětská obrna postihovala svaly a dítě pak od malička
mělo problémy s pohyblivostí. Vyrůst se z toho nedalo.

Byly následky na celý život. Spalničky také nejsou bez
rizika a očkování proti nim má proto svůj význam.
Úmrtí na zmíněné infekční nemoci už v současnosti
z vlastní zkušenosti díky očkování vůbec neznáme. Mnozí už o něčem takovém, co bylo ještě celkem nedávno příčinou rodinných tragedií, nemají ani potuchy. Očkování
proti infekčním nemocem není jen záležitostí dětského
věku. V dospělosti se můžeme dát očkovat proti klíšové
encefalitidě, chřipce a pneumokokové pneumonii, to je
vhodné zejména pro seniory.
Nyní, když očkování proti koronaviru je na dosah,
množí se různé námitky a obavy z toho, jaká rizika by
to mohlo znamenat. Takhle ještě nedávno nikdo neuvažoval a dal sebe nebo své děti očkovat. Kovid-19 není
nemocí, na kterou by každý nakažený musel zemřít.
Je to onemocnění s lehčím, ale i s těžším průběhem. Očkování nebude povinné, ale čím víc lidí bude očkováno,
tím lépe pro všechny. Ohrožených skupin obyvatelstva
je několik, patří mezi ně třeba senioři.
Laik neví, že každý lék nebo očkovací látka je zkoušena nejprve v laboratořích, pak v klinických podmínkách, že je to složitý proces, který má za cíl minimalizovat rizika, aby očkování bylo bezpečné. Je zvláštní,
že někteří před očkováním zrazují. A je velmi zvláštní,
že někteří tomu věří. Z uvedeného je patrné, že očkování je dobrodiním pro lidstvo. Nebýt očkování, měli bychom v životě mnohem víc utrpení. Kdo nebude proti koronaviru očkován, bude mít větší riziko, že onemocní.
Přeji dobrá rozhodnutí v roce 2021!
MUDr. Jiří Beran

Místní organizace Českého rybářského svazu Březnice
MO ČRS Březnice si dovoluje poděkovat i touto cestou za spolupráci v roce 2020 městu Březnice
a samozřejmě i za příspěvek na naší činnost. Zároveň vyjadřuje přesvědčení o tom, že spolupráce
i v roce 2021 bude probíhat opět ke spokojenosti celé, nejen rybářské veřejnosti.
Pro zajímavost i několik čísel o naší organizaci. K 31. 12. 2020 je našimi členy 374 dospělých rybářů, 10 členů
patří do kategorie 16–18 let a sdružujeme také 47 dětí ve věku do 15 let. Z uvedených 374 dospělých členů je pak
18 žen a 126 členů již dosáhlo věku důchodového. Pro všechny pak na rok 2021 připravujeme i velice oblíbené rybářské závody (1. května pro dospělé, 2. května pro děti a 18. září závody podzimní), pro děti z MŠ poznávací akci
„Ve vodě nežijí jenom vodníci“ atd. Prodeje povolenek jsou určeny na 16. 1., 14. 2., 13. 3 a 17. 4. 2021.
Vše důležité najdou zájemci nejen na nástěnce MO, ale i na webu po zadání „rybaribreznice“.
Viktor Rejzl, jednatel, za MO ČRS Březnice

Školení trenérů požárního sportu
III. stupně
O víkendu 5. 12. – 6. 12. 2020 proběhlo on-line školení trenérů III. stupně požárního sportu. Požární sport
byl dříve sportem zájmovým, a to je u nás již minulostí
a dnešní účastníci požárního sportu jsou registrovaní
sportovci jako každí jiní. Proto i vedoucí musí projít
školením České unie sportu, aby byli akreditovanými
trenéry, bez kterých by sportovní klub nemohl existovat.
To ovšem neznamená, že by mladí hasiči skončili, to ne,
ale opět bychom byli jen zájmový kroužek, který by ne-

měl nárok na dotace od MŠMT. Přišli bychom o hodně
peněz, ze kterých nakupujeme sportovní materiál a organizujeme volnočasové aktivity. Teoretickou část máme
již zdárně zvládnutou a již jen budeme čekat, až se uvolní vládní opatření a budeme moci podstoupit část praktickou. Na praktickou část se velmi těšíme, jelikož instruktory budou trenéři České reprezentace a bude se
konat v Ostravě.
Svatopluk Koňas, starosta SDH Březnice
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ZPRÁVY Z TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE, z.s.
Tenis v Březnici žije. Žil a bude žít. Žil za časů Jana Palffyho
v prvních desetiletích 20. století, žil ve dvacátých a třicátých
letech minulého století, kdy v roce 1933 stavitel František
Bierhanzl postavil dva antukové kurty u řeky Vlčavy, žil v poválečném období, žil v 80. letech 20. století, kdy byly dobrovolnicky a za finanční podpory Městského národního výboru
v Březnici vybudovány tři další tenisové kurty, které jsou součástí celého nynějšího tenisového areálu.
Rozvoji tenisového sportu významně pomohla výstavba soukromého areálu Tenisového a sportovního klubu Vitality z.s.,
sloužícího veřejnosti od roku 2006. Tenisový klub Březnice,
z.s., žije díky dlouholeté podpoře města Březnice, díky dlouholeté práci s mládeží, díky dlouholeté podpoře svých členů, závodních i rekreačních hráčů, díky své dlouholeté tradici.
Podpora sportovního i lidského rozvoje svých členů je závazkem pro současné vedení Tenisového klubu Březnice, které
bylo zvoleno na jaře roku 2020 Valnou hromadou TK Březnice,
z.s ve složení: Robert Barták - předseda, Tomáš Doul, Václav
Kasík, Adam Nusl, Lenka Petráňová, Vlasta Stulíková, Karel
Tetaur – členové výboru.
Nový Výbor Tenisového klubu Březnice se bude snažit udržet i nadále sportovně-závodní úroveň družstev úměrnou finančním a lidským možnostem klubu, tréninkový proces mládeže, potenciál rekreačního hraní i další společensko-sportovní
aktivity. Zároveň se výbor tenisového klubu zavazuje, v duchu
tradice, komplexně pečovat o městský tenisový areál, včetně
budovy klubovny.
Ke sportovně-závodní činnosti TK Březnice patřila v roce
2020 zejména účast v mistrovských soutěžích družstev ČR
(zpracoval Václav Kasík).
Mladší žáci – krajský přebor III. třída E – 1x vítězství a 2x
porážka
Starší žáci – krajský přebor III. třída E – 2x vítězství a 1x porážka
Dorost - krajský přebor II. třída A – 3x porážka
Družstva dospělých:
A. krajský přebor I. třída - 2x vítězství 1x porážka
B. krajský přebor II. třída - 2x vítězství 1x porážka
C. krajský přebor IV. třída E - 2x vítězství 1x porážka
D. krajský přebor IV. třída E - 3x porážka

Dále bylo uspořádáno 14 turnajů jednotlivců v různých věkových kategoriích. Během prázdnin proběhla dvě týdenní soustředění mládeže.
Ke společensko-sportovním aktivitám tenisového klubu
v roce 2020 patřily zejména následující akce (zpracoval Adam
Nusl).
Jako každý rok bylo na kurtech odehráno několik tenisových
turnajů. Z pořadatelského hlediska je lze všechny zařadit do
kolonky vydařené, a to jak účastí, tak i herním projevem zúčastněných hráčů. Turnajovou sezonu na kurtech TK Březnice
již tradičně otevřel singlový turnaj Březnický Grand Slam hraný na tři vítězné sety. Tento náročný turnaj letos slavil jubilejní
10. ročník. Z celkového vítězství se radoval Robert Barták, který tak obhájil vítězství z loňského roku. V červnu se také odehrál 2. ročník deblového turnaje mužů a mixů s názvem Březnický Wimbledon, který se již tradičně hraje pouze v bílém
oblečení.
Na začátku září vyvrcholil prázdninový deblový turnaj s názvem Vlčavský pohár. Jednalo se o deblový turnaj mužů a mixů.
Z celkového počtu 15 zúčastněných deblových dvojic byla nejúspěšnější dvojice Tomáš Doul s Oldřichem Kofroněm. V mixech
byla nejúspěšnější rodinná dvojice Lenka Petráňová s Matějem
Petráněm. V polovině září proběhl také jeden z mála singlových
tenisových turnajů v širokém okolí. Na turnaj s názvem Roubicup se přihlásilo celkem 15 singlistů. Finálový zápas ovládl
Robert Barták, který porazil Adama Nusla výsledkem 6:2.
Tímto výsledkem Robert Barták obhájil prvenství z loňského
roku. Na konci září nesměl chybět ani tradiční Deblový turnaj
mužů, který tak trochu ukončuje turnajovou tenisovou sezonu
v Březnici. Jako každý rok byla na tomto turnaji účast hojná.
Na tento turnaj našli cestu jak domácí borci, tak i hráči z Blatné, Mirovic, Písku či z Prahy. Tento kvalitně obsazený turnaj
ovládla dvojice Oldřich Kofroň s Davidem Hybrantem. Častokrát byla na výše zmíněných turnajích vidět velká herní kvalita zúčastněných borců, tudíž o krásné výměny nebyla nouze.
Tímto děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách
turnajů, zejména však Jaroslavu Roubíkovi, Zdeňkovi Muzikovi a kolektivu TK Březnice za organizování turnajů.
Robert Barták, Václav Kasík, Adam Nusl

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.
Začínáme
4. 1. 2021 – 28 lekcí | 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.

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.
Začínáme:
7. 1. 2021 - 27 lekcí | 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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PLACENÁ INZERCE

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

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
únorového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v úterý 19. 1. 2021 ve 12 hodin
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
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

722 649 932

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

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

SLUŽBY
A MECHANIZACE

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

Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

TOMÁŠ BAJKO | 723 061 223
Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

Ě
NOV

Výškové práce,
rizikové kácení
stromů

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

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

PRODEJ
Prodej døevních
pelet a briket

PÍSKŮ
A DRTÍ

Široká nabídka ekologických paliv
(pelety Top A1 plus, pelety standard,
válcové brikety, RUF brikety, noèní brikety,
døevìné uhlí, podpalovaèe apod.)

Výroba Volenice 64, Volenice, 262 72
Objednávky
e-mail: prodejna.volenice@biomac.cz

www.biomac.cz
Tel. 704 951 792

BŘEZNICE 473
Tel. 317 721 287
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LEDEN 2021

KINO BŘEZNICE
3. 1. neděle v 18.00 hodin

TRAFIKANT
Historické drama, Německo, Rakousko,
2018, české titulky
Mladý Franz přijíždí na zkušenou do Hitlerem okupované Vídně. Má vypomáhat
v trafice své tety, kde se seznámí z jedním z pravidelných zákazníků Sigmundem Freudem. Film citlivě zachycuje dospívání mladého chlapce v tíživé době
středoevropské metropole v polovině
dvacátého století.
Režie: Nikolaus Leytner
Hrají: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Regina
Fritsch, Karoline Eichhorn a další
Vstupné 60 Kč



114 minut



Přístupno od 12 let

6. 1. středa v 18.00 hodin

NA NOŽE
Kriminální komedie, USA, 2019, české titulky
Satirická detektivka ukazuje, jak může
dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí
autora tajemných detektivních příběhů,
když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný vyšetřovatel Daniel Craig
pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo.
Režie: Rian Johnson
Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de
Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson,
Toni Collette, Christopher Plummer
a další
Vstupné 60 Kč



130 minut



Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François
Berléand, Anamaria Vartolomei a další
Vstupné 60 Kč



110 minut



Přístupno od 12 let

13. 1. středa v 18.00 hodin

25 km/h
Komediální road movie, Německo, 2018,
české titulky
Na otcově pohřbu se po dlouhých letech
znovu setkávají dva bratři Christian
a Georg. Následuje pěstní souboj, pitka
v rodném domě a partička ping-pongu na
život a na smrt. Nakonec se rozhodnou
splnit si dětský sen a vyráží na mopedech přes celé Německo, snad aby nalezli
smysl života.
Režie: Markus Goller
Hrají: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller, Alexandra Maria Lara, Franka Potente, Jördis Triebel a další
Vstupné 60 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

17. 1. neděle v 18.00 hodin
Galerie v našem kině

FRIDA – Viva la vida
Dokument, Itálie 2019, české titulky
Frida Khalo je dnes chápána jako ikona
nezávislosti a ženství. Známá mexická
umělkyně s jedinečným způsobem výtvarného vyjadřování a těžkým osudem.
Její práce jsou plné všudypřítomné bolesti, stejně jako byl celý její život.
Režie: Giovanni Troilo
Hrají: Asia Argento
Vstupné 55 Kč



97 minut

Přístupno



Přístupno od 12 let

10. 1. neděle v 18.00 hodin

JAK BÝTI DOBROU ŽENOU
Komedie, Francie, Belgie, 2020, české
titulky
Paulette s manželem provozují v malém
příhraničním městě soukromou školu pro
dospívající dívky s cílem připravit je do
života jako dokonalé manželky, které
svým mužům vždy oddaně slouží. Jsou
ale šedesátá léta, společenská nálada se
začíná pomalu měnit. To si uvědomuje
i Paulette, která navíc po náhlé smrti
svého muže zjišuje, že život nemusí být
sešněrován tak přísnými pravidly. Klasická francouzská komedie o věčném příběhu hledání rovnosti mezi muži a ženami.
Režie: Martin Provost

1/2021

KULTURA

20. 1. středa v 18.00 hodin

PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
Pohádková fantasy, Česko, 2020, v českém znění
Princezna Ellena je prokleta čarodějnicí
Murien. V den svých dvacátých narozenin
zůstane uvězněna v čase a prožívá ten
den stále znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí nalézt
odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se
jednou provždy postavit.
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková,
Marek Lambora, Martin Dejdar, Roman
Zach, Martin Písařík, Jan Révai a další
Vstupné 50 Kč



112 minut



Přístupno

24. 1. neděle v 18.00 hodin

VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Romantická komedie, Velká Británie,
Itálie 2020, české titulky
Londýnský umělec v podání Liama Neesona se vrací zpět do Itálie v doprovodu
svého dospělého syna, aby zde vyřídili
prodej starého rodinného domu. Čekají
tu na ně překvapivě náročné opravy staré
kamenné vily, spousta slunce, vína, opravdové spagetti a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace.
Režie: James D'Arcy
Hrají: Liam Neeson, Micheál Richardson,
Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Marco
Quaglia, Gian Marco Tavani, Helena Antonio a další
Vstupné 55 Kč



95 minut



Přístupno od 12 let

27. 1. středa v 18.00 hodin

AMUNDSEN
Životopisné drama, Norsko, Švédsko,
Česko, 2019, české znění
Výpravný filmový portrét dobrodruha,
který vyplňoval prázdná místa na mapě,
dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule.
Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
Režie: Espen Sandberg
Hrají: Pal Sverre Hagen, Katherine Waterston, Mads Sjogard Pettersen, Christian Rubeck, Vojtěch Kotek a další
Vstupné 60 Kč



125 minut



Přístupno od 12 let

31. 1. neděle v 18.00 hodin

KRAJINA VE STÍNU
Historické drama, Česko 2020, v českém
znění
Kronika jedné rodiny a malé vesnice v pohraničí během třicátých, čtyřicátých a padesátých let. Hrdinové čelí nacismu,
komunismu, a hlavně sami sobě. Jak
obstojí malý člověk uprostřed dějin, které se přes něj valí?
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková,
Pavel Nový, Petr Chotívka a další
Vstupné 70 Kč



135 minut



Přístupno od 15 let

Změna programu vyhrazena
Provoz kinokavárny se může změnit s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci.
Všechny informace najdete na
www.breznice.cz, facebookové stránce
Kinokavárna Březnice nebo na tel. 326 531 595

BŘEZNICKÉ NOVINY – periodický tisk územního samosprávného celku (také na www.breznice.cz)  vychází 11x ročně  vydává
MĚSTO BŘEZNICE, Náměstí 11, 262 72 Březnice, IČO 00242004  připravuje Městská knihovna Březnice - redakce BN, Náměstí 16,
262 72 Březnice, e-mail: noviny@breznice.cz  č. 2/2021 vyjde 29. 1. 2021 – uzávěrka čísla je 19. 1. 2021 (ve 12 hod.)  ročník XIX.
 distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou k zakoupení v Infocentru – cena 5 Kč  registrace Ministerstva
kultury ČR pod číslem E 11717  redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout  vydané číslo BN neprošlo jazykovou
úpravou  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  za zaplacenou inzerci odpovídá zadavatel
 tisk: PBtisk a. s., Příbram

