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6. ledna 2021 zasypal Březnici první sníh letošní zimy – krásná tříkrálová nadílka!
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knihovna

Foto odbor kultury

Tříkrálová sbírka 2021
mimo veškeré tradice – on line
Tradiční charitativní akce, při které potkáváte na začátku
každého roku v ulicích a u domovních dveří malé i velké
tříkrálové koledníky s kasičkou, proběhla v letošním roce podle
zcela nových pravidel.
PES zůstal téměř po celý měsíc leden v nejvyšším stupni 5
a koledníci nemohli vyjít.
Celá sbírka se přesunula do virtuálního světa
a Vy můžete na dobrou věc přispět online na

ww.trikralovasbirka.cz
až do 30. dubna 2021.
K+M+B+ 2021

Tři králové Vám přejí, aby Kristus žehnal Vašemu domu po celý rok 2021.
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Z MĚSTA

STATISTICKÝ PŘEHLED ZA ROK 2020
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2020
Březnice
3 227
Bor
72
Dobrá Voda
38
Martinice
49
Přední Poříčí
50
Zadní Poříčí
22
celkem
3 458
průměrný věk: 44,15 let (ženy – 46,03 let / muži –
42,13 let)
počet občanů s „úřední adresou“- adresa v sídle ohlašovny (Březnice, Náměstí 11) – 203
Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 12 239
- počet vydaných dokumentů ze systému Czech POINT – 59
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku …)
- počet vydaných rybářských lístků – 73
Sociální práce
počet osob, kterým město Březnice vykonává opatrovníka: 2
(osoby s omezenou svéprávností)
počet intervencí u opatrovaných osob: 110
počet ostatních intervencí: 337
Přestupky
V roce 2020 bylo oznámeno 99 přestupků.
I v letošním roce bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích v
platném znění, (jednalo se zejména o hrubé jednání mezi
občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky) a následovaly přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5 a přestupky proti majetku podle § 8 zákona o některých přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 127 výpisů z evidence údajů o přestupcích,
ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda osoba byla či nebyla projednávána
před přestupkovou komisí.
Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský
Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
1. Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem úmrtí byla některá z výše
uvedených obcí, zápis úmrtí a s tím spojené úkony
provádí náš matriční úřad)
celkem: 30
- v obci Březnice: 18, v obci Hlubyně: 1, v obci Tochovice: 2, v obci Horčápsko: 1, v obci Hudčice: 1, v obci
Volenice: 5, v obci Chrást: 1, v obci Drahenice: 1
2. Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
(žádný porod neproběhl přímo v Březnici či některé
z obcí)
3. Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním (tzn. místem sňatku byla Březnice nebo některá z výše uvedených obcí, zápis manželství a s tím
spojené úkony provádí náš matriční úřad)
celkem: 27

v Březnici: 23, Drahenice: 1, Chrást: 1, Počaply: 1,
Tochovice: 1
V roce 2020 byly uzavřeny 2 sňatky církevní (Římskokatolická církev).
4. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem: 14
5. Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 14
6. Rozhodnutí o změně příjmení: 4
7. Počet legalizací (ověření podpisů na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií listin): 286
Informace pro jubilanty
Město Březnice poskytuje občanům, kteří se dožívají
významného životního jubilea (70, 75, 80, 85 let
a výše) a mají trvalý pobyt na území našeho města –
tj. Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí
a Zadní Poříčí dárkové poukázky ve výši 300 Kč,
za které si jubilanti mohou vyzvednout zboží dle
vlastního výběru v prodejně PRAMEN na náměstí
v Březnici.
Rádi Vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu
přímo u Vás doma, nebo lze individuálně domluvit i jiné
převzetí (např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom Vám tuto malou pozornost mohli předat, potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních
údajů Váš souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme
níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města. Vyplněný pak můžete odevzdat
na podatelně městského úřadu.
Tato informace se týká nových jubilantů.
Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový.
Předaný platí do odvolání.
A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku
a nebudete zveřejněn(a) v Březnických novinách

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) v souvislosti s mými životními jubilei:

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis
SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

2/2021

Z MĚSTA / MO STP

MÍSTNÍ POPLATKY OD 1. 1. 2021
MP ZE PSŮ
Sazby a osvobození zůstávají stejné jako v roce 2020.
MP za komunální odpad
Sazba je nově 500 Kč/1 poplatníka.
Také v roce 2021 jsou osvobozeny osoby starší 70 let
věku (včetně osob, které v příslušném roce tento věk
dosáhnou). Ohlašovat nic nemusí.
Poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je od 1. 2. do 30. 6. každého roku.
Dále upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální odpad za předchozí roky,
aby všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Poplatky na rok 2021 a nedoplatky je možné uhradit
v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města
Březnice, Blatenská 53 (budova bývalého Finančního
úřadu Březnice) od 1. února:
v případě nouzového stavu: pondělí a středa 10 – 15 hod.
v případě zrušení nouzového stavu: pondělí a středa
8 – 11, 12 – 17 hod.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu (od 1. 2.
2021), variabilní a specifický symbol. Symboly musí být
na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného zástupce
(na základě novely zákona).
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice
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Životní výročí slaví:
85 let – Růžena Noháčková, Březnice
80 let – Anna Borovská, Březnice
80 let – Helena Smrčková, Březnice
75 let – Věra Ježková, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 19. února 2021 se dožívá naše
maminka, babička a prababička
paní Ludmila Brettlová
krásných 80tých narozenin.
Ze srdce ti přejeme hodně zdraví, radosti,
spokojenosti a Božího požehnání
do dalších let.
Dcery Jana, Lidka s manželem, vnoučata a pravnoučata. Máme Tě moc rádi.

Dne 5. února 2021 to bude
přesně 10 let, kdy tento svět opustil
pan Josef Janoušek z Hlubyně.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka Marie, synové Jiří a Josef
s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

CENA VODY
Město Březnice informuje občany o změně
ceny vodného a stočného pro rok 2021.
S účinností od 1. ledna 2021 se mění cena vody
na celkem 76,85 Kč bez DPH tj. 84,53 Kč včetně
DPH
(vodné 44,25 Kč bez DPH tj.48,67 Kč včetně DPH
stočné 32,60 Kč bez DPH tj.35,86 Kč včetně DPH).

Dne 19. února 2021 uplyne rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Vitáková z Boru.
Na maminku, babičku, prababičku
a tetu vzpomíná s láskou celá rodina

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené se uskuteční ve
středu 3. února 2021 v domečku na náměstí od 10.45
do 12.30 hodin. Proběhne výměna baterií do sluchadel,
malé opravy na místě, konzultace a rady pro sluchově
postižené občany. Příští poradna bude 7. dubna 2021.

PŘIPRAVUJEME
Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se 3. 2. 2021
od 15.00 hodin konat výborová schůze našeho svazu v domečku
na náměstí. Vzhledem k vládnímu nařízení se zatím nedá téměř žádná kulturní akce připravit. Divadlo v Příbrami muselo
na měsíc únor upřednostnit skupinové předplatitele a jednotlivce. Stále čekáme na možnost objednávky. Došlo ke spojení
s divadlem Karlín v Praze, a bylo nám umožněno obsadit divadelní představení muzikálu „ Sestra v akci “, v neděli
31. 10. 2021 od 15.00 hod. V hlavní roli se představí Lucie
Bílá. Vstupenky jsou již k dispozici. Cena i s dopravou činí
900 Kč. Podrobnější informace budou k dispozici v Březnických
novinách a na veřejných vývěskách.

Naše organizace dostala nabídku zájezdu do termálních lázní
Trenčianské Teplice v termínu 23. – 30. 10. 2021.
Zúčastnit se mohou jak naši členové, tak i veřejnost. Cena
zájezdu je 10.590 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování v nově zrekonstruovaném hotelu Slovakia přímo na náměstí, vstupní
lékařská prohlídka, 12 lázeňských procedur, denně vstup
do venkovního vyhřívaného bazénu, vstup do vnitřního minerálního bazénu, 1x denně fitness centrum a vynikající plná penze formou švédských stolů. Tato nabídka je určena všem občanům, kteří upřednostňují léčbu vodou, masážemi, koupelemi.
Je zaměřena především na pohybový aparát. Doprava a možnost uskutečnění výletu do krásného okolí Trenčianských
Teplic, dle výběru, též v ceně. Nástupní místa: Praha, Příbram,
Březnice, Mirovice, Tábor. Veškeré informace, dotazy, připomínky, plakáty a objednávky si vyžádejte u naší kulturní referentky paní Ludmily Feitové osobně v lékárně v Březnici nebo
na tel. 721 603 455, 318 682 050 nebo večer 318 682 483.
Fořtová Hedvika
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Kvůli sledování navigace havaroval dne 16. listopadu
dopoledne 51letý muž. Událost se odehrála v katastru
obce Volenice. Šofér vyjel mimo komunikaci, kde narazil
do vzrostlého stromu. Z místa nehody ho do nemocnice
přepravil vrtulník. Hmotná škoda byla stanovena na
81 tisíc korun.
Škoda ve výši 30 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 16. listopadu v odpoledních hodinách v katastru obce Březnice. Padesátiletá motoristka dostala
pro projetí zatáčky s vozem smyk a následně vyjela vlevo mimo silnici. Ke zranění osob nedošlo.
Neznámý pachatel vstoupil na částečně oplocený pozemek v jedné obci na Březnicku. Z nafukovacího gumového bazénu nejdříve vyčerpal čtyři tisíce litrů vody a poté
bazén odcizil. Vnikl i do zde zaparkovaného obytného
karavanu, z něj však nakonec nic neukradl. Majiteli
pozemku vznikla škoda ve výši devíti tisíc korun. Zloděj
se činu dopustil mezi 14. a 21. listopadem, tudíž v době
nouzového stavu. Nyní mu v případě dopadení hrozí
až osmiletý trest odnětí svobody.
Dne 4. prosince došlo v ranních hodinách k nehodě
v obci Březnice. Pětačtyřicetiletá řidička řádně nezabezpečila osobní automobil proti rozjetí. Ten následně narazil do zaparkovaného vozidla značky BMW. Nikdo nebyl
naštěstí zraněn. Vzniklá škoda činila 45 tisíc korun.
Šestadvacetiletý cizinec naboural dne 6. prosince krátce
po půlnoci mezi obcemi Hudčice a Březnice. Po projetí
zatáčky, kdy byla namrzlá vozovka, vyjel vpravo mimo
komunikaci, po ujetí několika metrové vzdálenosti přilehlým polem najel mezi betonové hrany propustě. Auto
zůstalo v konečném postavení převrácené na boku. Způsobená škoda byla ve výši 26 tisíc korun.
V jedné obci na Březnicku se vloupal z 5. na 6. prosince
dosud nezjištěný zloděj do kanceláře v administrativní
budově společnosti. Zcizil tu pokladničku s několika desítkami tisíc korun. Krádeže se pachatel dopustil v době
nouzového stavu, v případě dopadení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
Policisté z Březnice přijali dne 10. prosince dvě oznámení o krádeži. Nejdříve šlo o vloupání během noci do zaparkovaného osobního auta v obci Tochovice, odkud
kdosi neznámý odcizil tři krabičky cigaret. Poškozením
vozidla však způsobil škodu ve výši tří tisíc korun.
V odpoledních hodinách pak telefonicky nahlásil jiný
poškozený, že zatím nezjištěný pachatel násilím vnikl do
zamřížovaného prostoru pod balkónem u bytu v Březnici a ukradl mu jízdní kolo. Nezapomněl k tomu přibrat
i cyklistickou přilbu. Škoda v tomto případě činila 11 tisíc korun.
V nočních hodinách dne 10. prosince zastavila hlídka
březnických policistů při silniční kontrole u obce Hlubyně nákladní automobil. Jeho řidič byl vyzván k provedení zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu, což však
odmítl, následně odmítl i test na přítomnost omamných
a psychotropních látek. Při lustraci se pak ukázalo, že
dotyčný má dva platné zákazy řízení, a to až do roku
2022. Nyní se bude muž zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Motorista je však nepoučitelný. Policisté ho následující
den odpoledne opět načapali při řízení nákladního auta,
a to u obce Hudčice.
Škodu ve výši 30 tisíc korun způsobila lesní zvěř. Srna
vběhla dne 10. prosince v odpoledních hodinách mezi
obcemi Březnice a Hudčice do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu značky Renault.
V prosinci zastavila policejní hlídka v obci Březnice
35letého řidiče. Provedená dechová zkouška u něj byla
negativní, pozitivní byl však test na drogy, konkrétně
na metamfetamin. Navíc se ukázalo, že dotyčný nikdy
nebyl vlastníkem řidičského oprávnění. Další jízda byla
muži zakázána a nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dvě indiánské podobizny, tři dekorativní figurky a tři
divadelní masky ukradl spolu s televizorem a tyčovým
vysavačem neznámý zloděj, který někdy v době od 13. do
20. prosince vnikl do rekreační chaty v Nestrašovicích.
Z vedlejší chalupy ještě odcizil kontaktní gril, průtokový ohřívač vody, detektor kovu, dvě jízdní kola, bourací
kladivo, motorovou pilu, rybářské pruty a stavební kolečko. Celkem byla hmotná škoda vyčíslena na 92 tisíc
korun. V případě dopadení hrozí pachateli až osmiletý
trest odnětí svobody, protože krádeže se dopustil v době
nouzového stavu.
V obci Vševily kontrolovali policisté dne 18. prosince
v nočních hodinách projíždějícího řidiče. Ten však odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, následně
i test na drogy. Při lustraci hlídka zjistila, že dotyčný
má ještě na rok a půl vydaný zákaz řízení. Nyní se bude
zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Na Nový rok zjistili policisté u tří motoristů, že usedli
za volant, přestože mají platný zákaz řízení. Krátce po
poledni zastavila hlídka v Příbrami 43letého řidiče, který nesmí řídit až do října letošního roku. Navíc se ukázalo, že je pod vlivem pervitinu. Asi o čtyři hodiny později kontrolovali policisté u obce Horčápsko 39letou
ženu, která odmítla jak test na přítomnost drog, tak
i na přítomnost alkoholu v dechu. Zákaz řízení má platný ještě na rok a půl. Dále příslušníci policie zjistili
u 39letého šoféra zastaveného u Tochovic, že má vyslovený zákaz do července tohoto roku. Test na přítomnost
omamných a psychotropních látek také odmítl.
Dne 7. ledna kolem třetí hodiny ranní havaroval v Březnici 31letý muž. Při najíždění na parkoviště narazil do
otevřených levých předních dveří zaparkovaného vozu.
Způsobená škoda byla stanovena na 80 tisíc korun.
Před křižovatkou v Rožmitálské ulici začala dne 7. ledna odpoledne 34letá řidička couvat, prý aby udělala prostor odbočujícímu autobusu, přitom narazila závěsným
zařízením do auta stojícího za ní. Vzniklá škoda činila
22 tisíc korun.
Škodu ve výši 30 tisíc korun způsobila lesní zvěř, která
vběhla dne 10. ledna v noci do jízdní dráhy projíždějícímu osobnímu vozidlu. Událost se stala u obce Tochovice. Usmrcená srna byla následně předána zástupci mysliveckého sdružení.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

2/2021

BŘEZNICKÉ NOVINY

JÍZDNÍ ŘÁDY

5

JÍZDNÍ ŘÁDY 2021
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.59
6.01
6.40

–
–
–
–
–

5.17
5.50
6.39
6.38
7.00

7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.30
8.27
9.25
13.22
13.39
14.12
15.38
15.27
16.00
17.06
16.57
17.37

P
P
P
P
P (končí Pb, Školní
– kruhový objezd)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.15
7.10
7.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
15.40
16.22
16.30
17.22
18.22

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.40
7.28
7.45
7.45
10.43
12.38
13.34
14.40
15.36
15.17
16.20
16.52
16.59
17.59
18.49

P
P
P
Š
P
P
P
P
P
P
P
Š
P
Š
Š

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.49
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.34
13.26
13.37
17.40
19.18
21.26

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.25
6.15
8.05
14.15
14.40
19.37
22.15

–
–
–
–
–
–
–

5.58
6.52
8.54
14.52
15.25
20.08
22.41

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.00
5.10
6.07
7.00
7.28
9.45
11.10
13.35
14.50
15.41
17.08

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.14
5.27
6.22
7.15
7.45
10.00
11.25
13.50
15.05
15.59
17.23

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.45 – 4.59
P
5.14 – 5.29
P
7.20 – 7.36
P
7.40 – 7.58
P
9.25 – 9.40
P
12.10 – 12.25
P
13.35 – 13.51
Š
14.48 – 15.04
P
16.05 – 16.21
P
16.15 – 16.32
P
Autobus
5.15 –
6.01 –
6.40 –

Březnice – Praha (přímý)
6.48
P
7.28
P
8.08
Š

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.52
Š
16.30 – 17.59
Š
17.30 – 18.49
Š
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.46
4.52
5.47
6.39
7.18
9.43
10.39
11.43
13.04
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
18.39
19.44
21.43

Březnice
– 4.08
– 5.15
– 6.09
– 6.57
– 7.41
– 10.07
– 10.57
– 12.07
– 13.27
– 14.07
– 14.57
– 16.07
– 16.57
– 18.07
– 18.57
– 20.08
– 22.04

– Příbram
Os P
Os P
Os
R
P
Os P
Os
R
Os
Os P
Os
R
Os
R
Os P
R
Os
Os P

Vlak Příbram – Březnice
5.17 – 5.39
Os P
6.40 – 7.05
Os
7.47 – 8.12
Os
8.59 – 9.16
R
9.49 – 10.12
Os
10.59 – 11.16
R
11.49 – 12.12
Os
13.49 – 14.12
Os P
14.27 – 14.52
Os P
14.59 – 15.16
R
15.49 – 16.12
Os
16.59 – 17.16
R
17.49 – 18.12
Os
18.59 – 19.16
R
19.49 – 20.13
Os N
22.05 – 22.28
Os P
23.59 – 00.22
Os P
Vlak Březnice – Písek
3.56 – 4.44
Os P
4.42 – 5.29
Os N
6.01 – 6.50
Os P
8.18 – 9.07
Os
9.17 – 9.57
R
10.18 – 11.07
Os

12.19
14.18
15.17
16.18
17.17
18.18
19.17
20.19

–
–
–
–
–
–
–
–

13.07
15.07
15.57
17.08
17.57
19.07
19.57
21.07

Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os

Vlak Písek – Březnice
4.55 – 5.44
Os P
5.57 – 6.37
R
P
6.15 – 7.05
Os P
8.48 – 9.39
Os
9.58 – 10.38
R
10.48 – 11.38
Os
12.48 – 13.38
Os
13.58 – 14.38
R
14.48 – 15.38
Os
15.58 – 16.38
R
16.49 – 17.38
Os
17.58 – 18.38
R
18.48 – 19.38
Os
20.48 – 21.37
Os S
22.20 – 23.08
Os
Vlak Březnice – Blatná
5.41 – 6.10
Os P
7.10 – 7.40
Os
8.14 – 8.44
Os
10.14 – 10.44
Os
12.14 – 12.44
Os
14.14 – 14.44
Os P
16.14 – 16.44
Os
18.14 – 18.44
Os
20.14 – 20.44
Os N
22.30 – 23.00
Os P
Vlak Blatná – Březnice
4.21 – 4.51
Os P
5.10 – 5.40
Os
6.39 – 7.09
Os P
9.12 – 9.42
Os
11.12 – 11.42
Os
13.12 – 13.42
Os
15.12 – 15.42
Os
17.12 – 17.42
Os P
19.12 – 19.42
Os
21.12 – 21.42
Os P
Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.06 – 5.18
Os Š
5.50 – 6.02
Os P
7.11 – 7.23
Os
9.20 – 9.32
Os
12.15 – 12.27
Os P
14.56 – 15.08
Os
16.15 – 16.27
Os
18.15 – 18.27
Os
Vlak Rožmitál p. Tř. – Březnice
5.22 – 5.35
Os Š
6.22 – 6.35
Os P
7.25 – 7.28
Os
11.22 – 11.35
Os
12.47 – 13.00
Os P
15.22 – 15.35
Os
17.22 – 17.35
Os
19.22 – 19.35
Os
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Os – osobní vlak | R – rychlík
S – nejede v sobotu | N – nejde v neděli
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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DOMOV BŘEZNICE V ROCE 2020
Ani nový rok nám bohužel nepřinesl kýžené zprávy
o konci Covidové situace, ale i přesto můžeme říct,
že Domov Březnice se stále drží v plné síle.
V uplynulém roce 2020 jsme čelili různým stupňům
ohrožení zákeřnou nemocí, mnoha restrikcím, která
omezila každodenní život a kontakt s rodinami. Přes to
všechno jsme ale tyto náročné chvíle zvládnuli.
Koncem roku jsme museli opět obstát v nové vlně
vládních opatření a opět jsme byli nuceni náš Domov
uzavřít před veřejností. I tak se nám, ale podařilo umožnit, alespoň částečné návštěvy seniorů za striktních
podmínek. Možnosti jsme měli omezené, naše uživatele
mohl navštívit pouze jeden rodinný příslušník. V této
době, kdy nemohou přijímat návštěvy svých blízkých,
když jejich největší radostí je právě návštěva rodiny,
jsme museli udělat všechno proto, aby to alespoň v omezené míře bylo možné.
Nejnáročnější byl právě konec roku, a především čas
Vánoc. Domov měl ale připraveny antigenní testy pro
každého, kdo přišel na návštěvu za svou rodinou. Tyto
testy jsme poskytovali zcela zdarma, a díky tomu jsme
mohli setkání umožnit. Samozřejmostí byly ochranné
prostředky, jako jsou štíty a dezinfekce. Možná to nebylo tak uvolněné, jako jindy, ale jsme rádi, že jsme takto
mohli návštěvy zorganizovat.
Nezapomeňme také na již tradiční akci Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Vzhledem k situaci byly
tento rok dárky pro všechny společné, ale i tak byly přínosné a jsme za ně rádi. Zmiňme věci pro aktivizaci
nebo hotová těsta na pečení vánočního cukroví, díky
kterým si uživatelé sami vykrajovali a zdobili cukroví,
na kterém si pak pochutnali.

Na našich stránkách jsme také zmínili několik akcí,
které se podařilo ve vlnách mírných opatření uspořádat.
Byly to různé hudební akce v hale našeho Domova, narozeninové oslavy s živou muzikou, přednášky o zahraničních cestách. Bylo nám líto, že jsme letos nemohli
přivítat zpěváčky ze škol a spolků, ale naše zaměstnankyně neváhaly a samy se odvážně vrhly do zpívání koled
v andělských kostýmech. Připravili jsme tak vánoční
atmosféru, která byla báječná.
Ani oslava příchodu nového roku nezůstala pozadu
se zábavou. Silvestra jsme oslavili v dobových kostýmech s trochou tance. Naši zaměstnanci tak odvedli velký kus práce, nad rámec svých pracovních povinností,
a díky nim byla nálada v Domově sváteční.
Zde tedy něco málo z proběhlého roku 2020, na našich
webových stránkách uveřejňujeme informace o těchto

akcích a přikládáme tam také fotografie. Snažíme se
dělat vše proto, abychom tuto nelehkou dobu našim uživatelům trochu zpříjemnili.
Veliké poděkování patří všem, kteří nám poskytli dary.
Mezi nimi veliké díky NADACI PRO BŘEZNICI, která
nám poskytla peněžní dar pro pořízení kompenzačních
pomůcek pro uživatele.
Děkujeme také firmě UNIMED, která nám věnovala
dvě germicidní lampy, sloužící pro dezinfekci prostředí
k odstranění bakterií a virů na pokojích a v prostorách
Domova.
Skutečně si vážíme pomoci těch, kteří nás v této době
podporují. Z celého srdce děkujeme všem a za Domov
Březnice přejeme pevné zdraví a optimismus v roce 2021.
Dagmar Němcová
ředitelka Domova Březnice
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
2. 2. 1856 před 165 lety napadlo velké množství sněhu, že ani milínská pošta nemohla projet.
3. 2. 1851 před 170 lety odjeli z Březnice husaři pluku krále hanoverského, kteří zde byli ubytováni a vystřídali
je císařští dragouni.
9. 2. 1968 před 53 lety uspořádala závodní pobočka Čs. vědeckotechnické společnosti na Sublimě v závodu Kovo
besedu o dřevěných výrobcích pro zahradnictví.
10. 2. 1981 před 40 lety byla na poliklinice otevřena kožní ambulance.
18. 2. 1861 před 160 lety na výročním trhu byl ukraden soukeníkovi Keclíkovi kus sukna – asi 30 loket v ceně
150 zlatých. Zloděj nedopaden.
21. 2. 1841 před 180 lety konána v Březnici sbírka pro neš astně pronásledované křes any v Sýrii a pro strážce
Kristova hrobu v Jeruzalémě.
28. 2. 1861 před 160 lety konána volba městského výboru. Za starostu jednohlasně zvolen Hanuš z Kolowrat,
a když se toho úřadu vzdal, zvolen opět jednohlasně MUDr. Hynek Opolecký.

Obraz na schodišti radnice v Březnici
Většina nás, kteří jsme navštívili radnici v Březnici (MNV – MěNV – MěÚ…), si jistě vzpomeneme na velký krásný
obraz, který je vystaven na schodišti.
Před 105 lety v roce 1916 tento obraz nabídl březnický občan Emil Kučera řediteli městské spořitelny Františku
Konečnému do nové budovy na náměstí. Ludvík Fürst o obrazu uveřejnil před 45 lety, v únoru 1976, článek v Březnickém zpravodaji.
Vypátral toto: „Jakýsi pan von Rost koupil před první světovou válkou obraz na výstavě ve Vídni a dal jej umístiti
v jídelně Konopiš ského zámku. Při jakési příležitosti mu bylo vytknuto, že se do jídelny nehodí a získal jej říšský
poslanec Prášek. Ten však obraz dlouho nepodržel a věnoval jej svému osobnímu sekretáři Emilu Kučerovi, který
tehdy bydlel v Březnici. Do jeho nevelkého bytu se však obraz tohoto formátu naprosto nehodil.“ Jak bylo již uvedeno, pan Kučera nabídl obraz panu Konečnému. Městská spořitelna v Březnici obraz koupila a umístila na radničním schodišti. Autor obrazu není znám a ani se neví, co představuje. Snad znázorňuje jakousi zápalnou obě bohům
v pohanských dobách… Mistr Ludvík Kuba i jiní znalci umění se vyslovili o obrazu velmi pochvalně.

Márinka Kailová
8. února 1941 před 80 lety zemřela v Praze Marie Alšová, vdova po národním malíři
Mikoláši Alšovi. „Ukončil se prostý život vzácné české ženy, jejíž láska a obětavost
byla světlem života a posilou práci jejího muže, aby vykonal tajemnou sudbou národa svěřené mu poslání.“ Tak zněl text uveřejněný na titulní straně časopisu Bozeňsko (ročník IV. číslo 1). Velké pojednání o jejím životě následuje uvnitř. Sepsal ho
Dr. Emanuel Svoboda a obsažně zachytil život Marie rozené Kailové a její propojení
s Březnicí, kde chodila od podzimu 1864 do obecné školy, bydlíc u bratra svého děda
krupaře Ignáce Ba ka v domě čp. 4 na náměstí.

Vyhlášení městské památkové zóny před třiceti lety – v roce 1991
Historická jádra v sedmi obcích středočeského kraje byla vyhlášena památkovou
zónou. V okrese Příbram se jednalo o Březnici, Nový Knín a Rožmitál pod Třemšínem. Opravy a úpravy chráněných objektů jsou konzultovány se stavebním úřadem
města, aby se zabránilo nedorozuměním a případným finančním postihům ze strany
památkářů.
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

KREJÈÍ VÝSTAVA OBRAZÙ
Josef Krejèí – 110 let od narození a 30 let od úmrtí
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, Blance Koubové,
Petøe Bartoníèkové, Lence Švejstilové a panu Zdeòku Seibertovi.
¡
Zimní kresby a PFka darovali bøeznickému muzeu a galerii manzelé
Vlasovi.
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LIDOVÁ ÚNOROVÁ POVÍDÁNÍ
Slavnost hemžení zemských skřítků
Svátek Hromnice podle kalendáře připadá na 2. února.
Pojmenování katolického svátku Uvedení Páně do chrámu je připomínkou událostí ze života Svaté rodiny, kdy
po čtyřiceti dnech od Ježíšova narození, jej Maria a Josef přinesli do jeruzalémského chrámu.
Podle lidové tradice tento den patří mezi svátky přicházejícího jara a návratu světla, tepla, života…
Váže se k němu řada pranostik:
„Na Hromnice o hodinu více.“
„Svítí-li slunce na Hromnice,
bude zimy o šest neděl více.“
„Na Hromnice chumelice,
netrvá pak zima více.“
Naši předkové byli těsně spjati s přírodou, se zemí,
s klíčením a s růstem plodin. Vedeni mnohaletým pozorováním proměn počasí, vytvořili systém udržování tradic a slavení svátků průběžně po celý rok.
Na Hromnice chodívali do polí a zahrad, nosili zemi
dary, vyorávali první brázdu a oslavovali první podnět
k růstu.
Svátek Hromnice také býval a bývá spojen s ochranou
před ohněm a bouří. Posvěcené svíce zvané hromničky,
se při bouřích dávaly a dávají do oken, aby ochránily
naší domácnost.
A v tuto dobu zdánlivě spící, pasivní rostlinky ve skutečnosti prožívají „slavnost“. Právě začátkem února je
v semínkách a kolem nich v pohybu mnoho impulzů –
pohádkově řečeno probíhá „Slavnost hemžení zemských
skřítků“. Je to odpově slunci, jehož síla začíná působit
a prostupuje i do hlubin země.
Na Hromnice slunce znovu ukazuje svou nabývající sílu
a my začínáme dělat přípravy na masopustní radovánky.
Jarní proud nového života pozvolna sílí…

Masopust na slunci - pomlázka u kamen
Nedávné období zimního slunovratu skončilo 6. ledna
a Tři králové nám donesli masopustní období – i přesto,
že je hlídal PES…
Přirozený běh někdejšího hospodářského roku vymezil
masopustu úkol sympatický všem jedlíkům: řádně se nasytit a užít si dostatku před obdobím, které do spíží nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani z chovu, a které
potrvá více než měsíc až do jarního probouzení se přírody - do Velikonoc.
V minulosti se během celého masopustního období, tedy
od 7. ledna do pohyblivého termínu masopustního úterý, konalo na vsích nejvíc svateb. Lidé věřili, že sňatky
uzavřené v této době budou š astné a dlouho vydrží.
Bylo to také z praktických důvodů, v komorách byla
hojnost zásob a masa ze zabíjaček na pořádnou hostinu.
Závěr masopustu se slavil od „tučného čtvrtka“ před
poslední masopustní nedělí. Říkalo se mu „tučný“, protože ten den se konaly vepřové hody - zabijačky. Hospo-

dyně začaly zadělávat na koblihy, šišky a boží milosti,
které pak na sádle smažily. Byly plné mísy pro pohoštění rodiny, sousedů i koledníků.
Hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Konal se
takzvaný mužovský bál, kam neměli přístup svobodní
mládenci a dívky, ale jen ženatí muži a vdané ženy.
Pro děti dospělí odpoledne pořádali „dětskou muziku“.
Svátky vrcholí o masopustním pondělí a úterý, kdy
v tyto dny prochází vesnicemi a městy masopustní průvody masek, které končí velkou masopustní zábavou
a hodováním.
Masopustní úterý v letošním roce 2021 vychází na
16. února a uvidíme, v jakém rozsahu nás bude hlídat
PES…
Masopust
- je rozpustilý a veselý, plný voňavých dobrot, pálenky
a zabijaček
- končí popeleční středou, kdy pro křes any nastává
předvelikonoční odříkání spojené s půstem.
- je svátek radosti, protože nás převádí obdobím zimy
a přibližuje k tolik očekávanému jaru…
Kořalička, teta moje,
často se mnou postrkuje.
Kořalička, teta má,
často se mnou strkává.

Masopustní maškary
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, spojené s průvody
maškar, které za doprovodu hudebníků – šumařů - chodívaly dům od domu a zábava spojená s „pohřbem Masopustu“.
Maškary při putování vesnicí nebo městem zastavovaly
chodce, dávaly jim připít a zároveň prováděly různé rozpustilé kousky. Zvláště spadeno měly na ženy a dívky.
Ty se často musely vykupovat - penězi či kořalkou.
Původně byly průvody vyhrazeny jen pro svobodnou
mužskou mládež a mladé ženaté muže, později se jich
začala zúčastňovat celá obec. Každá maska měla svůj
význam a funkci
K nejtypičtějším patřila maska medvěda, které byl přisuzován magický charakter, a to především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství
(tancem s medvědem, laškováním apod.) Někde byl medvěd obtočený hrachovinou, které si hospodyně trochu
utrhly a daly do kukaně, aby jim dobře seděly slepice.
Medvěda na provaze vodil medvědář.
Démonický živel zemřelých předků symbolizovala postava Žida. Žid se průvodu účastnil, ale nemluvil, netančil,
jen pobíhal mezi ostatními a trestal bičem nebo holí.
Nosil s sebou pytel, do kterého ukládal výslužku - jablka, koblihy, uzené maso.
Za nevěstu, podobně jako za cikánku, vykladačku karet,
tanečnice a baletky se obvykle přestrojovali chlapci.
V maškarním průvodu nechyběli čerti a kominíci, kteří
ve staveních sbírali vejce, mouku nebo hrnce se sádlem.
K oblíbeným maškarám patřila bába nesoucí v koši dědka, kůň - dva mládenci s plachtou a dřevěnou či papírovou hlavou koně. Běžné byly i pohádkové postavy - smrt
a čert.
(pokračování na straně 9)

2/2021

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE / KULTURA

Masopustní maškary

9

(dokončení ze strany 8)

Masky představovaly i zástupce různých profesí - fotograf, farář, policajt aj., někdy i konkrétní osoby. Často
byly prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí.
Novějšího původu jsou masky zvířecí, mezi nimiž nechybí velbloud, slon či opice.
Hospodář s hospodyní nabízeli příchozím klobásy, kořalku, pivo, koblihy, koláče a cukrovinky, do velkého talíře
přispívali na muziku. Někdy si maškary vybraly výslužku samy - pečeni z trouby, uzené z komína apod. Po obchůzce se průvod odebral do hospody. Taneční zábava
končila o půlnoci, kdy musely všechny nástroje utichnout a za všeobecného žalu se pochovala basa – Masopust - Bakchus.
Do necek, na desku nebo na stůl či máry se položila
basa pokrytá plachtou. Při „pohřebním“ obřadu se upo-

zornilo na domnělé prohřešky basy – Masopusta - v čase
masopustních zábav. Za tklivého nářku pak byla basa
slavnostně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Po tomto obřadu čas nevázaného veselí definitivně skončil
a sousedé se rozešli domů. Následující den se vydali na
ranní mši a pro popelec - křížek z popela na čelo, který
jim připomněl marnost tohoto světa a zároveň měl pomoci od bolesti hlavy…

Alena Heverová
správce Muzea a galerie Březnice

Odbor kultur y 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)

25. února 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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KULTURA

1. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN
Kavárna plná fotografií
výstava fotografií 1. BŘEZNICKÉHO FOTOSALÓNU se uskuteční

od 1. března do 30. dubna 2021
v Kavárně v Koleji v Březnici
Děkujeme všem, kteří fotografie zaslali. Při vyhlašování soutěže jsme netušili,
jak velký zájem o ni bude. Na téma PŘÍRODA se sešly desítky fotografií,
a to doslova z celého světa. Na výstavě uvidíte snímky amatérských fotografů,
kteří využili zajímavou možnost představit své práce v příjemném prostředí kavárny.

Foto Jana TTuháčková
uháčková

INFOCENTRUM Březnice
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice | tel. 326 531 595 | info@breznice.cz | www.breznice.cz
otevírací doba v únoru se řídí aktuálními opatřeními
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 po – pá 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00
so – ne 10.00 – 17.00 hodin
Otevření kavárny se řídí aktuálními hygienickými opatřeními.

Prodej z improvizovaného okénka.

MASOPUST v Březnici
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci si v letošním roce nedopřejeme
masopustního veselí.
Sousedské pospolitosti a maškarních kratochvílí si za rok užijeme dosyta…

2/2021
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DOPORUČUJEME
Z DĚTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
Napsala Klára Smolíková a Tobiáš Smolík
Mordechaj není synem, jakého by si hodinář přál. Ve škole neprospívá, v dílně nadělá víc škody než užitku. Rodiče si proto stěžují na syna u moudrého rabína, který
do dílny přinesl drahocenné nástěnné hodiny. Prý se
opožují. Nešika Mordechaj hodiny ale upustí a ony se
rozletí na tisíc kousků. Chlapec v panice utíká z domu.
Jenže s hodinami se rozbil i čas. Mordechaj po první
noci zjistí, že se probudil v jiné době. Praha se změnila
k nepoznání a on se dostane do služeb obchodníka
Ibráhíma ibn Jákúba. Mordechaj vidí na vlastní oči události, o kterých dosud slyšel jen vyprávět. Vyprávění
o podivuhodném dobrodružství židovského mladíka provede čtenáře deseti stoletími historie Židů v Čechách.
Příběh doplňují celobarevné ilustrované dvoustrany,
které představí zajímavé a významné osobnosti a historické události. Další doplňující informace přinášejí infoboxy stručně mapující sociální, náboženské a kulturní
aspekty života Židů, např. jazyk, školství, zvyky a tradice, svátky, náboženské obřady atd.
Martina Rejzlová
knihovnice

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

Tematická výstavka knih – Napínavé romány

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

Facebook: dětská knihovna Březnice
Instagram: detska_knihovna_breznice
Kateřina Štěrbová, Lukáš Novotný,
Martina Rejzlová
knihovníci

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Oddělení pro dospělé čtenáře
Bradford Barbara Taylor – Dar osudu – nad panstvím
Cavendon se stahují válečná mračna a navíc vyplouvá na povrch
bolestivé tajemství, které bylo léta střeženo…
Ashley Trisha – Popelčiny střevíčky – život může být pohádkový, pokud máte ty správné boty
Jio Sarah – Láska z deníku – na kouzelném ostrově se
můžete znovu zamilovat
Frýbová Zdena – Z neznámých důvodů – psychologický román
Mayle Peter – Podfuk jako víno – Sam Levit na stopě pokladu v lahvích
Bleeder Emily – Tajemství modrých dopisů – Může jediný dopis změnit celý náš život?
Petersová Pauline – Rubínový pokoj – Londýn 1907… strhující román o temném tajemství, překvapivých pravdách a lásce na pozadí viktoriánské Anglie
Petersová Pauline – Tajemství růžového pokoje – pokračování románu Rubínový pokoj; Londýn 1907… dokáže láska
vzdorovat každému nebezpečí a nepatří k opravdové lásce vždy
neuvěřitelně mnoho odvahy?
Javořická Vlasta – Když přišlo jaro – román plný nečekaných zvratů i skvělých popisů přírody
Formanová Jay – Jednosměrná jízdenka – každý někdy
musí čelit svým démonům…
Čihař Martin – Brdy, tajemné hory v srdci Čech – přírodní zvláštnosti, zajímavosti o vybraných lokalitách, mapy,
fotografie, turistické trasy s praktickými informacemi zahrnujícími i dosud málo prozkoumaný bývalý vojenský prostor
Woodová Barbara – Poslední šamanka – další román světově známé autorky
Körnerová Hana Marie – Pán hor V. – další pokračování
šestidílné ságy mapující historii francouzského šlechtického
rodu

Walden Laura – Dědictví maorského náčelníka – dávný
zločin, krutá kletba a nezkrotná touha po pravdě…
Kearneyová Fionnuala – Den, kdy jsem tě ztratila –
napínavý příběh pro fanynky Jojo Moyesové a Liane Moriarty
Grisham John – Klient – další úspěšný autorův právnický
thriller
Bým Petr – Vražda v dívčí garsoniéře – edice Původní
česká detektivka; vražda mladé ženy nalezené v jednom pražském bytě, se zpočátku jeví jako čin sexuálního devianta, ale
překvapivé svědectví úplně otočí vyšetřování…
Benešová Denisa – Narozená v devadesátkách – autobiografické příběhy autorky, která zemřela ve dvaceti čtyřech
letech
Devátá Ivanka – Kde spí luf áci – čerstvý vzduch a humor
jsou lékem na všechno
Santopolo Jill – Ztracené světlo – příběh o tom, co znamená poprvé milovat a být milován
Reizin P. Z. – Štěstí pro lidi – dva milenci, dvě robotické
inteligence, osud lidstva v sázce a velká nálož zábavy k tomu
Kučíková Marta – Italské jednohubky – s humorem a laskavostí o životě v Itálii
Robertsová Nora – Hrdina ze sousedství – když se Mitch
objeví u jejích dveří, Hester ví, že by se měla mít na pozoru,
rozhodně netouží po problémech v podobě přitažlivého chlapíka…
Lonsdaleová Kerry – Všechno, co máme – I. díl napínavého románu pro ženy
Lonsdaleová Kerry – Všechno, co jsme opustili – II. díl
napínavého románu pro ženy
Eaton Barry – Tajemství života po smrti – převratná kniha uznávaného novináře a moderátora, který se zabývá paranormálními jevy
Kateřina Štěrbová, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Změny ve školství v roce 2021
Hodnocení na vysvědčení
Hodnocení žáků za první pololetí školního roku 20/21
by mělo, s přihlédnutím k velmi nestandardním podmínkám, vycházet nejen ze zjištěné míry dosažení školních
výstupů, ale mělo by zohledňovat další skutečnosti, které se mohly podílet na výsledcích vzdělávání žáka. Mezi
ně také patří zejména:
• účast na distanční (dálkové) výuce
• míra aktivního zapojení do učení ve výuce
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v novém virtuálním a kybernetickém prostředí
• snaha řešit vzniklé problémy, tvořivost a přizpůsobivost žáka
• samostatnost (s přihlédnutím k věku žáka), dovednost
organizovat si čas a učení v nových podmínkách
• úroveň plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost aj.)
• to, jak žák plnil další doplňkové úkoly
• míra osvojení znalostí, dovedností a schopnost je prakticky používat
• apod.
Hodnocení by nadále mělo splňovat požadavky na pedagogickou zdůvodnitelnost, odbornou správnost, doložitelnost,
ale také respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků
a do jisté míry také podmínky pro domácí vzdělávání.
Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací
(známkou), slovně i kombinací obou způsobů.
MŠMT však školám doporučilo preferovat hodnocení slovní či kombinované. Pokud forma hodnocení neodpovídá znění školního řádu, musí škola zajistit úpravu a nechat ji schválit školskou radou.
Vzhledem k možným omezením přítomnosti žáků ve školách je možné vysvědčení za první pololetí (případně výpis z vysvědčení) předat žákům i po posledním dnu prvního pololetí, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy
je možná osobní přítomnost žáků. Škola však sdělí
28. ledna 2021 obsah vysvědčení či výpisu žákovi
a zákonným zástupcům dálkovou cestou.
Více informací o způsobech hodnocení v ZŠ Březnice
Vám přineseme v příštím čísle BN a na webových stránkách školy (www.zsbreznice.cz).

vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola musí zveřejnit nejpozději
do 8. března. Ředitel SŠ dále může rozhodnout o jiném
podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje školský zákon.
V případě přijímacích zkoušek na VŠ novela zákona
umožňuje fakultám měnit způsob, termíny i kritéria pro
přijímání studentů. Mimo přijímacích zkoušek mohou
VŠ učit i zkoušet studenty na dálku či měnit harmonogram akademického roku (dle rozhodnutí MŠMT).
(více na https://www.zsbreznice.cz/skola/prijimaci-rizeni
a v Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-43073/2020-3)

Maturity
Koncepce maturitních zkoušek by se naopak v roce 2021
měnit zásadně neměla. MŠMT zvažuje pouze úpravu termínů konání maturitních zkoušek v případě nepříznivého vývoje epidemie (posun maturit z dubna na květen
a červen). Organizace Cermat bude u státních maturit
odpovídat pouze za testy, které se nemají známkovat, ale
hodnotit procenty úspěšnosti a slovy „uspěl“ nebo „neuspěl“. Slohy a ústní zkoušky z jazyků by si školy měly
nově organizovat samy.

Společné vzdělávání (inkluzivní vzdělávání)
MŠMT původně chtělo v roce 2021 omezit využívání asistentů pedagoga u některých skupin žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami (např. žáci s tělesným
postižením, závažnými vadami řeči nebo specifickými poruchami učení). Po tlaku opozice a neziskových organizací však zůstává v těchto oblastech vyhláška beze změny.
Mění se však způsob financování systému doučování.

Kombinovaná výuka
Situace spjatá s koronavirem ukázala, že prezenční výuka v běžném týdnu není jedinou možností, jak se vzdělávat. Poměrně nenápadný odstavec v novele školského zákona umožňuje MŠMT „testovat“, a to prostřednictvím
tzv. pokusného ověřování, další alternativy výuky a vzdělávání. Jedním z modelů je kombinovaná výuka – MŠMT
plánuje zkoušet na pilotních školách např. tři dny v týdnu ve škole a dva dny doma. V souladu se strategií 2030+
pak ministerstvo uvažuje o zavádění inovací do výuky.

Další novinky

Přijímací zkoušky
Na čtyřleté obory středních škol (dále jen SŠ) nebudou
na jaře 2021 povinné jednotné přijímací zkoušky. Ředitel
SŠ je může nahradit školní zkouškou, která se může
konat prezenčně i dálkovou formou. Ředitel SŠ také
může rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec
konat nebudou, a o přijetí se bude rozhodovat na základě jiných kritérií v případě, že škola obdrží počet přihlášek ke studiu nižší, než plánovaný počet přijímaných.
V roce 2021 ředitel školy nemusí dodržet, v případě jednotné přijímací zkoušky, podíl hodnocení, který stanovuje školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru

Od září 2021 má české školy čekat také změna ve výuce
informatiky. Podle nově revidovaného kurikula by si školy měly upravit vlastní školní vzdělávací program pro
informatiku. Změna se má týkat navýšení hodin informatiky a současně posunu od současného učiva k informatickému myšlení – modelování, programování aj. Informatika se má prolnout do všech ostatních předmětů, ve kterých se mají digitální nástroje stát přirozenou součástí.
Revidovat a upravovat by se však postupně měly obsahy
všech předmětů. Bližší informace však MŠMT teprve plánuje zveřejnit.
Miroslav Bělka, ředitel školy

Poděkování
Mateřská škola Bubovice děkuje SDH Březnice za zapůjčení generátoru ozonu k dezinfekci prostor MŠ.
Petra Havelková
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STUDENTKY VOŠ a SOŠ BŘEZNICE JSOU PRVNÍ
Na listopad loňského roku vyhlásil Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zajímavou soutěž. Zájemci
měli zaslat fotky, či video, které představují nějaké hospodářské zvíře. Součástí prezentace měly být informace zahrnující charakteristické znaky daného zvířete. Soutěž byla rozčleněna do několika kategorií, přičemž my, jako žákyně střední školy, jsme spadaly do III. kategorie, která mohla zaslat pouze video. Se spolužačkou jsme se domluvily,
že natočíme video o těžbě dřeva s pomocí koně. Tato práce je velmi náročná jak pro koně, tak pro kočího. Námi
natočené video zachycuje práci koně v lese. Jedná se o českomoravského belgického koně. Toto plemeno je učené
jak na tah, tak na rekreační jízdu po loukách a lesích. Cílem našeho videa bylo ukázat lidem, že to není jednoduchá
práce. Vždy záleží na tom, jak se kůň vyspí a jak zvládá reagovat na povely typu hoj, prr, hyje… Pokud máte pocit,
že na tom nic není, vězte, že se jedná o práci vskutku nelehkou. Důležité totiž není jen vhodné použití slov, ale
velmi záleží i na vhodné intonaci. Videa jsme točily v průběhu celého roku 2020 a původně byla určena pro uchování našich vzpomínek. Po vyhlášení výše uvedené soutěže jsme se rozhodly zkusit štěstí a naše videa jsme sestříhaly
a odeslaly. Mile nás překvapilo, že právě naše video obsadilo příčku nejvyšší.
Štěpánka Brychtová a Lenka Štochlová, studentky 3. ročníku oboru agropodnikání

MALÉ VÝROČÍ
Již rok na náměstí vidíme nápis Březnický klub seniorů. K čemu je takový klub dobrý? Je známo, že senioři
bývají osamělí. Vrstevníků ubývá, s mladšími si ne vždy
rozumějí. Rozdíl mezi generacemi je značný, a tak ani
není divu. Mladí mají svůj život, staří je ani nestačí sledovat. Jejich mladší léta probíhala jinak. Klub je místem
setkávání, vzpomínání, výměny názorů, sdílení a také
zábavy. Přispívá ke zpestření života, doplňuje jej, aby
nebyl tak jednotvárný. Jsem přesvědčen, že klub seniorů, jako jedna součást veřejného života města, v Březnici chyběl. Je proto dobře, že vznikl. Soustřeuje kolem
sebe poměrně stálý okruh příznivců.
Kdo nechce, nemusí, pro každého to není lákavé. A na
tom také není nic špatného. Kdo je ve stáří činorodý,
obklopen blízkými, necítí potřebu do nějakého klubu chodit. Může se přijít jen podívat. Klub se potýká s počáteční
nedůvěrou, ale to je takový běžný kolorit maloměsta.
Známe to všichni, co je dobré, nesluší se pochválit…
Vedení klubu je docela náročné. Je k tomu třeba mít
určité nadání a silnou motivaci. Ne každý se dovede při-

blížit mentalitě seniorů. Je třeba vymýšlet, připravovat
a organizovat program. V tomto ohledu je třeba ocenit
paní Petru Michvocíkovou, která tak činí na dobrovolnické bázi zcela bez honoráře.
Paní Michvocíková, DiS. et DiS., získala pro práci se
seniory vhodné vzdělání, původně je zdravotní sestrou.
Absolvovala vyšší odbornou školu zdravotní - obor všeobecné zdravotnictví (DiS.) a vyšší odbornou školu sociální
– obor sociální práce a sociální pedagogika (DiS.). Dlouhodobě se věnovala dobrovolnictví v dobrovolnickém centru příbramské nemocnice a Domova seniorů v Příbrami.
Nutno zmínit, že klub žije z drobných finančních darů,
z nichž se musí platit nájem a vše nezbytné. Provozovatelem je Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény, z.s., jehož je paní Michvocíková předsedkyní. Po řadu měsíců
minulého roku klub nemohl žít plným životem a jeho
aktivity jsou dodnes omezené. Na stránkách Březnických novin můžeme činnost klubu pravidelně sledovat.
Na prahu nového roku lze přát Březnici a jejím seniorům jediné: a klub vydrží!
MUDr. Jiří Beran

OČKOVÁNÍ A COVID-19
O očkování se mluví jako o světle na konci tunelu.
Co můžeme od očkování očekávat? Být očkován je výhodné. Očkování chrání jedince před onemocněním a zejména před těžším průběhem nemoci. To není málo, vezmeme-li v úvahu, že na Covid-19 se dokonce může i umřít.
Očkovaný se také může vyhnout karanténě. Prodělané
onemocnění nevylučuje pozdější očkování. Protilátek
nemusí mít člověk dost a může onemocnět znovu. Očkování je, mimo jiné skupiny obyvatelstva, důležité pro
seniory, protože ti mají obecně vzato sníženou imunitu.
Očkovací látku vyrábějí vskutku renomované firmy, které
současně vyrábějí mnohé léky. Kdyby jim člověk nevěřil,
musel by se bát každé tabletky z lékárny. Vezměme jako příklad očkování proti tetanu nebo vzteklině. Nikdo neslyšel,
že by v dnešní době široko daleko někdo měl tetanus. Nebýt
očkování, mohl by být tetanus po obyčejném odření kolena.
Baktérie tetanu dovedou vydržet v zemi pěkně dlouho!
V souvislosti s koronavirem se objevilo plno klamavých
zpráv. Tváří se věrohodně a spolehlivě. Chceme-li odlišit
klamavou zprávu od pravdivé, je důležité věnovat pozornost tomu, kdo je jejím autorem. Když je to např. někdo
z významné české vědecké instituce, tak mu lze věřit.
Někteří laici před očkováním překypují obavami ze
„zdravotních komplikací“, k nimž by u nich mohlo po oč-

kování dojít. Kdyby se jich někdo zeptal, co konktrétně
očekávají, sotva by se na něco zmohli! To, co by mohlo
nastat, vydrží i ten největší „bábovka“. Vážnější nežádoucí účinky jsou vzácné a neznamená to, že musí být smrtelné. Každý výrobce, a léku nebo očkovacích látek, se bojí
ze všeho nejvíc toho, že bude platit odškodnění, kdyby se
něco vážnějšího v souvislosti s lékem či očkováním stalo.
Když už o tom každý mluví, tak co je to vlastně ten
virus? Je to velice malá částice živé hmoty, kterou tvoří
obal z bílkoviny kolem kousku řetězce dědičné informace, dle níž se virus v buňce člověka, zvířete nebo i rostliny množí. Viry mohou hostitele měnit, a tak někdy
přecházejí ze zvířete na člověka.
Docela nepříjemné pomyšlení je, že virů je na tisíce
druhů, představují proto pro člověka bezpočet nebezpečenství. Horší jsou ty druhy, s nimiž se člověk ještě nesetkal, jeho imunitní systém na ně není připraven. Rizikem jsou různí živočichové, kteří sami se s virem sžili,
a tak u nich k onemocnění nedojde, ale pro nového hostitele v podobě člověka jsou pohromou. Naštěstí se to nestává často, ale nelze si myslet, že nám se to přihodit
nemůže. Nejde potom jen o obavy o zdraví, ale o následky v oblasti vzdělání, kultury a ekonomiky…
MUDr. Jiří Beran
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
do š astné jedenadvacítky jsme vykročili ostýchavým
krokem. Exaktním vědám nenakloněna, číselné řady
vnímám v horizontech nadějných, vertikály pak jako
odrazové můstky – paní Šance to tak potřebuje mít…
Klub zůstal v lednu fyzicky zavřeným, leč dveře – jak
víte, jsou Vám po celou dobu otevřené. A tak do schránky přibylo spoustu nových audioknih (převeliké díky
panu Větrovcovi, všechny jsou z jeho depozitu) – jsou
Vám volně k dispozici při vstupu do klubu. Též vnitřní
podoba uspořádání knih tištěných se pozvolna proměňuje a až nám vládní opatření povolí, bude knihovna
k užití všechny všední dny i s možností posezení u kávy
či čaje. K dobrovolnicím Emče Rousové a Lauře Michvocíkové se přidala Bětka Bartáková (jejím pánům rodičům děkujeme za dar v podobě krásné police), děvčata
jsou parádním týmem a velikou pomocí při utřiování
knih. Děkuju Vám.
Přestože jsme v loňském roce ukončili projekt „Když
jsem byla malá holka/malý kluk…“, „Až budu stará
žena/starý muž…“, ozvala se nám ještě jedna dáma
s příběhem svým a své vnučky. Proto jej jako bonusový
příspěvek přidáváme.
I když jsme v lednu nemohli provozovat naši činnost
v běžném režimu, nadále roznášíme listy pro trénink paměti, balíčky pro kreativní tvorbu a knihy.

O našich plánech pro letošní rok jsem se více rozepisovala v minulém čísle Březnických novin.
Moc děkuji panu Matouškovi za revize elektrických spotřebičů – tuto laskavost nám prokázal zdarma.
Věřím, že se klub již brzy otevře svým návštěvníkům
a znovu bude přinášet radost všem, kteří si pro ni buS úctou Petra Michvocíková
dou chtít přijít.
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.

Až budu stará žena
Já osobně si myslím, že je velice důležité se poctivě na stáří připravit. Ač velmi mladá budu se tužit, seč mi síly
budou stačit. Protože kdo by chtěl prohrávat bingo s ostatními důchodci v pečovateláku? A pak se rozhodně budu
obklopovat co největším množstvím lidí, abychom se my drbny měly o čem bavit a co řešit v důchodovém věku.
Plánuji procestovat celý svět, abych později svá alba a fotografie mohla vyvěšovat na společnou nástěnku a kochat
se závistivými kyselými pohledy ostatních.
Těším se na krásná vnoučátka, která za mnou budou chodit a nosit mi tvrdé bonbóny, které budu vzápětí nabízet
ostatním důchodcům se zubní protézou a omlouvat se za to, že jsem si to neuvědomila. Humor mě přejde, pokud na
tom budu stejně jako oni. Ale já jistě budu ta jediná, která bude mít všechny zuby svoje.... chachacha.
A co pak? Svým svědomitým tréninkem luštění sudoku a křížovek budu mezi ostatními perlit. Na co se těším
ze všeho nejvíc? Společenská místnost a já a babičky a dědečkové trsáme na dnešní hity (úplně vidím jaká to je
sranda a jak si to užíváme). Doufám, že tohle všechno zažiju a že mezi tím nevynaleznou nějaké mrazáky pro lidi,
nebo zázračnou omlazovací injekci. Proč? Protože se na to bingo fakt moc těším.
Anežka, 16 let

Když jsem byla malá holka…
Dětství jsem prožila na vsi. Po válce byli všichni plni
naděje a optimismu, a tak se rodilo plno dětí. Školy praskaly ve švech. A tam kde je hodně dětí, je hodně smíchu,
legrace, her a zážitků. Nás chodilo do jedné třídy sedm
dětí z jedné vsi. Trávily jsme spolu minimálně 5 hodin
denně. V 1. a 2. třídě jsme chodily do školy 4 km pěšky.
Až později jezdil ráno autobus. V zimě jsme chodily
v partě. Větší děti se o nás menší staraly, aby se nám nic
nestalo a v pořádku jsme došly. Vycházely jsme ještě za
tmy. Často jsme přicházely jako sněhuláci. Věšáky, plné
zasněžených kabátů, byly ve třídě, kde se topilo
v kamnech a pod nimi se tvořily veliké louže. Zažily jsme
úžasné uhelné prázdniny delší než 1 měsíc. Dodnes na ně
při srazech vzpomínáme. Dvakrát v týdnu jsme na 2 hodiny chodily do třídy, kde se topilo a bez přestávek byla
vysvětlována složitější látka. Učitelé nám zadávali úkoly
a my předávaly naše zpracování. Jeden čas jsme v týdenních intervalech měly dopolední nebo odpolední výuku.
To jsem neměla ráda. Domů jsme se dostávaly často až za tmy.

Ve vsi se o pouti a posvícení konaly taneční zábavy.
Každý druhý uměl na něco hrát a tak bývala kapela složena z místních. Okna v hospodě byla otevřena dokořán.
Dědouškové bánili ze svých fajfčiček a kouře bylo jako
v udírně. To bylo něco pro nás malé, co jsme do hospody
nesměli. Venku jsme muziku slyšeli jako na sále a pod
okny nás bylo jako much. Chytli jsme se do páru, kluci,
holky, to nám bylo jedno a už jsme tancovali jako o život. Hospoda byla plná k prasknutí. Vojáci z nedaleké
posádky vytáčeli místní děvčata a my koukaly jako puci
a nemohly se dočkat, až vyrosteme.
Jedna z našich velkých zábav byla proplížit se na špejchar, tam se ponořit do obilí a v něm plavat. Nikdy nás
nikdo nechytil. Doma jsme měli ve stodole z prkýnka
a dlouhých provazů udělanou houpačku. Létali jsme do
závratných výšek. Horší bylo, než na člověka přišla řada.
Při cestách ze školy jsme se vytahovali, co kdo už umí.
Děvčata v 1. třídě už uměly uvařit bramboračku a kluci
(pokračování na straně 15)
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Když jsem byla malá holka…
(dokončení ze strany 14)

popojížděli s koňmi, když chlapy sbírali seno anebo slámu. Když potřebovali, aby si sedli do traktoru, dělali,
že jim patří svět. Žně tehdy byly opravdu velmi náročné
a kdo měl ruce pomáhal. My pomáhali při stavění paňáků. Rodiny mezi sebou závodily. Byl to boj jako o život
a vyrovnal se dnešnímu vrcholovému závodění.
Nejoblíbenější hrou ale zůstávala hra na prodavačku.
V krámu byly pytle s moukou a cukrem a paní prodavačka pěkně do sáčků rozvažovala objednané množství.
Mohla bych popsat několik stran o našich hrách
a lumpárnách. O bungrech ve slámě, o výpravách do
rozpadlých stodol a půd a toho krásného pocitu strachu
co objevíme, kdo nám vynadá a vyžene nás bičem. O sběru lesních plodin a hadech, na které jsme občas narazili
a utekli před nimi.
Každá generace má krásné dětství, když žije v milující
rodině. A je jakákoliv doba a píše se jakýkoliv letopočet. Moje dětství bylo nádherné!
Alena, 69 let
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„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
Nicholas Winton
NIC VÍC.“

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

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

SOU Blatná

- škola s atraktivními obory
vzdělávání a moderním
odborným zázemím
Letní tábor SDH Březnice
V termínu 17. 7. – 25. 7. 2021 pořádá kolektiv mladých
hasičů již desátý ročník letního stanového tábora v Martinicích. V letošním roce bude téma tábora divoký západ.
V případě zájmu o tábor volejte na tel. 721 487 579 nebo
napsat na email: mh.sdh.breznice@seznam.cz. K dispozici je pět volných míst, cena tábora je 1800 Kč.
Svatopluk Koňas, vedoucí mládeže SDH Březnice

Jednotka požární ochrany
města Březnice v roce 2020
V roce 2020 vyjížděla jednotka PO k 32 událostem. Byl
to 16x požár a 16x technická pomoc (v technické pomoci
bylo 13 událostí odstranění stromu, dvě události likvidace ropných látek a jedna událost otevření uzavřených
prostor). K planému poplachu jsme jeli celkem 2x. Průměrná doba výjezdu jednotky od nahlášení byla 6 minut,
z potřebných 10 minut, a průměr byl 6 osob na výjezd.
Za rok 2020 bylo najeto hasičskými vozy 554 km a bylo
použito 105 700 litrů vody na hašení a 500 kg sorbentu.
Na výjezdech jsme strávili celkem 708 hodin.
Josef Šejna, velitel JSDHO Březnice

Pro školní rok 2021-22 nabízíme
Denní studium – tříleté učební obory:
23-68-H/01 Automechanik – opravy a údržba vozidel,
měření emisí, řidičský průkaz B+C, svářečský průkaz CO2
26-57-H/01 Autoelektrikář – opravy, technická diagnostika, montáž elektrické instalace vozidel, měření
emisí, řidičský průkaz B+C
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – opravy
a obsluha techniky, řidičský průkaz T+B+C, svářečský
průkaz pro svařování plamenem a elektrickým obloukem
26-51-H/01 Elektrikář – montáž silnoproudých a slaboproudých zařízení, zabezpečovací technika, kamerové
systémy, osvědčení způsobilosti v elektrotechnice podle
§ 5 vyhlášky č. 50/78
Denní dvouleté nástavbové studium:
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové denní studium pro
absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou
Dálkové zkrácené studium – dvouleté, pro zájemce,
kteří mají ukončené střední vzdělání v jiném oboru:
26-51-H/01 Elektrikář; 41-51-H/02 Včelař
PŘIHLÁŠKY přijímáme nejpozději do 1. března 2021
Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, 388 16 Blatná,
tel. 383 412 320, info@soublatna.cz, www.soublatna.cz
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CENÍK INZERCE
Všem svým členům
a příznivcům
mnoho štěstí, pohody,
hlavně pevné zdraví
v roce 2021.

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!

Oddíl stolního tenisu

Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek asi 50 znaků).

SK Březnice z.s.

Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) –
za každý započatý řádek 10 Kč.

děkuje městu Březnice

PŘÍJEM INZERCE:

za finanční podporu
na činnost spolku.

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

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

Prodej døevních
pelet a briket

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
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12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
budou zveřejněny v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny v barevné verzi na
12345678901234567890123456789012123
www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut
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OD KOUZELNÉHO TĚHOTENSTVÍ
PO CELÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Jsem rodinná fotografka působící v Příbrami a okolí.
Jmenuji se Michaela a mé studio MBaby photo
se zaměřuje na těhotenství, novorozence, děti a rodiny.
Nabízí řadu těhotenských šatů i dětských oblečků, které jsou součástí vybraného focení.
Do mého portfolia patří i svatby, jednoznačně i ty zapadají k rodinným příběhům,
protože většinou od téhle cesty to všechno začíná - . Nabízím termíny, ale jen omezeně,
a do roka jich stihnu opravdu jen pár. Proto je potřeba si zarezervovat svůj termín včas.
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tel.: 723 305 815, olivertour@seznam.cz

PŘIJMEME
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
svářeč MIG/MAG | svařování lehkých konstrukcí v přípravcích, požadujeme flexibilitu, zručnost,
spolehlivost, svářečské zkoušky nutné

zámečník | požadujeme zručnost a praxi v oboru zpracování kovů, vyučení v oboru výhodou
obsluha CNC laserového centra | ovládání a obsluha CNC laserového centra,
požadujeme flexibilitu, spolehlivost, znalost výkresové dokumentace, praxe na obdobné pozici
výhodou, vhodné i pro absolventy, uchazeče zaškolíme

uklízečka | sháníme pracovnici na částečný úvazek pro úklid v našich administrativních
prostorách, vhodné i pro důchodce
Nabízíme zázemí rodinné firmy, příjemné pracovní prostředí v moderním provozu,
dobré platové podmínky a firemní benefity: odměna za 100 % docházku až 10 000 Kč ročně
pět týdnů dovolené
zvýhodněné firemní stravování, nebo stravenky
placené přesčasy i práce o víkendech

P r o f e s n í ž i v o t o p i s z a s í l e j t e n a info@kovosykora.com
Zalánská 95, Rožmitál pod Třemšínem | +420 602 182 723
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SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN
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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

NOV

Ě

Výškové práce,
rizikové kácení
stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz

KUŘIC

FIRMA

NOVÁK
Radom

2021

BŘEZNICE
u PENNY
ve 12.00 hodin
Prodej ve dnech:

25. 2. | 25. 3. | 22. 4. | 20. 5.
17. 6. | 15. 7. | 12. 8. | 9. 9.
7. 10. | 4. 11.
Červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé
Stáří 20 týdnů cena 195 Kč/ks

Tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz

otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

tel.: 317 721 287

PRODEJ

ZÁMEČNICTVÍ

yšl

INSTALATERSKÉ
SLUŽBY
Ráž
Tel. 737 926 853
Provádíme veškeré
instalatérské práce:
• Instalatérské rozvody
• Realizace bytových vodovodních
rozvodů
• Montáže a výměny vodoměrů
• Topenářské práce

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ÚNOR 2021

KINO BŘEZNICE
Program kinokavárny je připraven
na celý měsíc. Kavárna může fungovat pouze, pokud je PES na čísle 3.
Sledujte prosím aktuální situaci.
Informace najdete na www.breznice.cz,
facebookové stránce Kinokavárna
Březnice nebo na tel. 326 531 595.

Režie: Markus Goller
Hrají: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller, Alexandra Maria Lara, Franka Potente, Jördis Triebel a další

Těšíme se na Vás v sále březnického
kina!

JAK BÝTI DOBROU
ŽENOU

3. 2. středa v 18.00 hodin

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 zjiš uje, že život nemusí být
sešněrován tak přísnými pravidly. Klasická francouzská komedie o věčném příběhu hledání rovnosti mezi muži a ženami.
Režie: Martin Provost
Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François
Berléand, Anamaria Vartolomei a další

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

7. 2. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 60 Kč

116 minut

Přístupno od 12 let

14. 2. neděle v 18.00 hodin

Galerie v našem kině

Vstupné 60 Kč

FRIDA – Viva la vida

17. 2. středa v 18.00 hodin

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

PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE

Vstupné 55 Kč

97 minut

Přístupno

10. 2. 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.

2/2021

KULTURA

110 minut

Přístupno od 12 let

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

21. 2. 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

24. 2. středa 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

28. 2. 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
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