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Vážení spoluobčané!
Pohled do kalendáře a rychle se prodlužující dny
jsou neklamným znamením definitivně končící zimy.
Také první pololetí, téměř výhradně distanční výuky,
bylo zakončeno „rozdáním“ pololetních vysvědčení
a v tichosti proběhly i jarní prázdniny. V pravý čas
nám paní zima nadělila bohatou sněhovou přikrývku
a silné mrazy umožnily bruslení na všech našich vodních plochách. V okolí Březnice vytvořili místní nadšenci běžkařské stopy a připočteme-li bobování a sáňkování téměř na každém kopečku, užili jsme si zimních sportů jako již dávno ne. Svoboda volného pohybu na čerstvém vzduchu je v této době zvláště ceněna. Tradiční Masopust se nám letos scvrknul do virtuální podoby, přesto se velmi povedl a jeho tvůrcům
patří velké poděkování.
S nástupem jara se začnou realizovat plánované investiční akce. Jako první proběhne sejmutí vzdušného elektrického vedení ze sloupů a budov s následným uložením do chodníků v ulici Obránců míru,
Za Lokšany, 9. května a v ulici Na kloboučku. Na následnou kompletní rekonstrukci povrchů dotčených
chodníků chceme využít dotaci o kterou žádáme OPŽP.

V březnu bude dokončena rekonstrukce tří bytů na
Staré poště č. p. 48, kterou provádí firma RIOS s.r.o.,
pokračujeme také v rekonstrukci bytových jader
v domě s pečovatelskou službou č. p. 132 a v domě
č. p. 70. Kompletní rekonstrukci (zateplení, výměna
střešní krytiny, oken, dveří a fasáda) proběhne v letošním roce na bytovém domě č. p. 279 u tenisových
kurtů. Připravujeme také plánovanou opravu rybníka
Sázka a prořezání památné lipové aleje v Dobré Vodě.
Největší investiční akcí bude příprava 33 stavebních
parcel v lokalitě Hlubyňská.
Prožíváme zvláštní dobu, rok 2020 se jistě nesmazatelně zapíše do naší paměti a pravděpodobně
i do paměti následující generace. Chtěl bych opět poděkovat zejména všem pedagogům za jejich nesmírně
náročnou práci v podmínkách distančního vzdělávání,
lékařům a všem zaměstnancům ve zdravotnictví
za jejich obětavou práci a samozřejmě všem složkám
IZS a ostatním jednotlivcům, kteří napomáhají zvládnout situaci.
Petr Procházka
starosta města

Odbor kultury města Březnice
zve na

výstavu fotografií
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PŘÍRODA

Kavárna v Koleji v Březnici
březen – květen 2021
pondělí – pátek
8.00 – 11.30 12.00 – 16.00
V březnu se otevírací doba řídí
aktuálními opatřeními.
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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: 9
Datum: 8. 12. 2020
ZM9-2020/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. 11. 2020 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
10. 11. 2020 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM9-2020/2 Rozpočet města Březnice pro rok 2021
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
- příjmovou část rozpočtu ve výši 97.863.200 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 102.184.770 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2020/3 Střednědobý rozpočtový výhled města
Březnice na roky 2022 – 2023
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023 dle
přílohy.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2020/4 Akční plán na rok 2021
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Akční plán na rok 2021.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2020/5 Obecně závazná vyhláška města Březnice
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místním
poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu č. 2/2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2020/6 Podání žádosti o dotaci na akci:
Rekonstrukce ulice 9. května - 1. etapa
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce ulice
9. května v Březnici 1. etapa chodníky, parkovací stání,
vozovka“ z programu výzvy Podpora obnovy místních
komunikací. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že výše uvedenou akci zařadí do rozpočtu města
na rok 2021.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2020/7 Kupní smlouva - skiagrafický RTG
přístroj
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
zakoupení použitého skiagrafického RTG přístroje FOMEI COMBI ELEVATOR-2 dle nabídky od firmy FOMEI
s.r.o., Praha za nabídkovou cenu 289.000 Kč bez DPH
tj. 349.690 Kč včetně DPH.
II. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
III. ukládá
FO zařadit částku 349.690 Kč včetně DPH do rozpočtu
města na rok 2021.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2020/8 Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021 dle
přílohy.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM9-2020/9 Rozpočtové opatření č. 9 - 2020
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
a)rozpočtové opatření č. 9 - 2020 dle přílohy
b)úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 %
k 31. 12.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM9-2020/10 Prodej části pozemku p. č. 107/7
v k. ú. Martinice u Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p. č. 107/7, trvalý travní porost, o výměře cca
186 m2 v k. ú. Martinice u Březnice a obci Březnice za
cenu 150 Kč/m2 bez DPH, tj. 181,50 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2020/11 Prodej pozemku p. č. 55/1 v k. ú.
Martinice u Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 55/1, ostatní plocha, o výměře 506 m 2 v k. ú.
Martinice u Březnice a obci Březnice za cenu 150 Kč/m2
bez DPH, tj. 181,50 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM9-2020/12 Zápis finančního výboru ze dne
2. 12. 2020
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
a)zápis z jednání finančního výboru ze dne 2. 12. 2020.
b)rezignaci Ing. Lucie Ryjáčkové na funkci člena finančního výboru.
c) Plán činnosti Finančního výboru ZM Březnice pro
roky 2021 – 2022.
II. s c h v a l u j e
tříčlenný Finanční výbor Zastupitelstva města Březnice.
Termín: <nezadáno> Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM9-2020/13 Diskuse
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis kontrolního výboru ze dne 7. 12. 2020.
Ing. Petr Procházka v. r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Flíčková Petra v. r.
Liebner Jan v. r.

3/2021

MO STP / POLICIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

3

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
PŘIPOMÍNÁME
Příští poradna pro sluchově postižené se uskuteční
7. dubna 2021 v domečku na náměstí od 10.45 do
12.30 hodin. Pokud to epidemiologická situace dovolí
sejde se výbor 3. 3. 2021 v 15.00 hodin.
Přehled naplánovaných, nezrušených a momentálně platných kulturních akcí.
Prozatím jsou zrušena představení divadel v Příbrami
i v Plzni. S oběma divadly jsme vstoupili do jednání.
Vyčkáváme uvolnění nouzového stavu vládou ČR, rozvolnění nebo udělení vyjímek v kulturní oblasti.
První akcí by měl být červnový rekondiční pobyt
v hotelu Sádek u Domažlic. Prozatím nedošlo ke zrušení ani odvolání.
Druhou akcí je rekondiční pobyt plánovaný na polovinu září, a to do Jilemnice v Krkonoších.
Od 23. - 30. 10. stále platí návrh na pobyt v Trenčianských Teplicích. Tato vyžádaná, a pro naše seniorské členy na míru ušitá nabídka, je stále platná.
25. 10. (pondělí) jsme zváni do KD v Tochovicích na
koncert Ivo Jahelky.
V neděli, 31. 10., snad navštívíme divadlo Karlín „Sestra v akci“. Zde by se v hlavní roli měla představit
Lucie Bílá. Lístky do Karlína již máme. Předpokládaná
cena i s dopravou je 900 Kč a 950 Kč. Zájemci se nyní
pouze přihlásí. Peníze budou vybírány později.
Zatím, jako poslední, je zařazená a dohodnutá akce opět
v KD Tochovice – „1 + 1 = 3“, a to v pátek 26. 11.
2021.

Toto je přehled programu, na který je možné si udělat
již te rezervaci. Vzhledem k utlumení kultury je o akce
velký zájem. Jakékoliv změny budou včas ohlášeny a podány prostřednictvím úsekářek a roznášenými letáčky.
Otázky, připomínky, dotazy a hlavně přihlášení podávejte u paní Feitové osobně v lékárně nebo spíše na tel.
721 603 455, 318 682 050 nebo večer 318 682 483.

Okresní organizace STP připomíná
Očkování proti COVIDU-19 – od 15. 1. 2021 se k očkování mohou objednat osoby ve věku 80 a více let. Bez
objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN
apod. Objednat se je možné pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na crs.uzis.cz nebo
registrace mzcr.cz. O pomoc můžete požádat svého
praktického lékaře nebo můžete zavolat linku 1221.
Nemůžete-li se dostavit na očkování z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, kontaktujte svého praktického
lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://nrzp.cz/
2021/01/15/informace-c-4-2021-ockovani-proticovid-v-domacnostech/.
Na závěr něco pro zpříjemnění dnešní nelehké doby.
V elektronické podobě vychází časopis POVZBUZENÍ.
Je určen především pro seniory a je možné si ho zdarma
stáhnout na stránkách www.seniorivkrajich.mpsv.cz.
Za výbor STP přeji všem hlavně zdraví a držte se!
Fořtová Hedvika
za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka dne 20. ledna kontrolovala ve večerních
hodinách v obci Březnice 37letého řidiče. Provedená dechová zkouška u něj vykázala přítomnost alkoholu.
Na displeji přístroje se objevila hodnota dvě promile.
Motorista se svým jednáním dopustil přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Škoda ve výši 60 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 24. ledna odpoledne v katastru obce Březnice. Devětadvacetiletý šofér dostal s vozem na sněhu
smyk a vyjel vpravo do silničního příkopu, kde narazil
do sloupu telefonního vedení. Ke zranění osob nedošlo.
Dne 25. ledna zavolala ve večerních hodinách žena
z Březnicka na obvodní oddělení s tím, že má problémy
se svým přítelem. Po příjezdu hlídky na místo však
oznamovatelka slovně a poté i fyzicky napadla svého
partnera. Následně došlo k jejich vzájemnému napadání.
Daného jednání ale nechtěla žena ani přes výzvu zanechat a její agresivita se stupňovala. V dechu jí příslušníci policie naměřili více než dvě promile alkoholu. Následně ji převezli do policejní cely k vystřízlivění. Nyní se
budou obě osoby zpovídat z přestupku proti občanskému
soužití, kdy jim ve správním řízení hrozí pokuta ve výši
až dvaceti tisíc korun.

Ve středu dne 27. ledna řešili policisté tři případy maření výkonu úředního rozhodnutí. Nejdříve v odpoledních
hodinách zastavili městští strážnici v Březnici 20letého
řidiče. Jak se následně ukázalo, má vysloven zákaz řízení ještě na několik měsíců. Navíc byl u něj pozitivní test
na drogy, konkrétně na metamfetamin. O dvě hodiny
později hlídka kontrolovala v jedné obci na Březnicku
28letého motoristu. Odmítl test na zjištění přítomnosti
alkoholu, následně odmítl i test na drogy. Nepředložil
žádné doklady a posléze příslušníci policie zjistili, že má
až do září zakázáno řídit. V nočních hodinách policisté
z Milína prováděli silniční kontrolu u benzínové čerpací
stanice a stopli zde 36letého šoféra. Ten má zákaz řízení
platný do letošního března. Všichni tři muži jsou podezřelí z výše uvedeného přečinu, za který stanovuje trestní zákoník až dvouletý trest odnětí svobody.
Zdrogovaný šofér a řízení přes zákaz řešili dne 29. ledna
březničtí policisté. V ranních hodinách provedli kontrolu u 38leté řidičky, a to u obce Martinice. Lustrace odhalila, že žena má ještě téměř rok vysloven zákaz řízení.
Odpoledne hlídka zastavila mezi obcemi Lisovice a Tochovice 31letého motoristu. Provedený test u něj vykázal přítomnost metamfetaminu.
(pokračování na straně 4)
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PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
(dokončení ze strany 3)

Vykradač domů byl dopaden. Kriminalisté začátkem
února obvinili 27letého muže, který vykrádal domy
na Březnicku. Během ledna vnikl do rodinného domu,
do novostavby a do bývalého mlýna. Ze dvou objektů odcizil nivelační lasery, notebook, reproduktor, motorovou
pilu a krabice se šrouby. Při třetí krádeži ho však vyrušil majitel obydlí. Pachatel už měl na hromadě připraveny věci k odcizení, šlo o hru šipky, aku vrtačky, zesilovač, izolační pásky, kapesní nůž, gola sady a šperkovnici se starou bižuterií. Do batohu si přibalil i modlitební
knihu. Přivolaní policisté následně zjistili, že dotyčný se
také ve třech případech zmocnil motorového vozidla bez
vědomí a souhlasu jeho majitelky. Navíc řídil, ačkoliv
má vysloven ještě na více než rok zákaz řízení. Muž se
nyní bude zpovídat ze čtyř trestných činů, a to z přečinu
neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního
rozhodnutí, porušování domovní svobody a ze zločinu
krádeže, který spáchal v době nouzového stavu.

Čtyřiatřicetiletý muž se dopustil přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí. Dne 4. února ho u obce Koupě zastavili policisté a provedli u něj silniční kontrolu. Zjistili,
že má na letošní rok uložen zákaz řízení. Dotyčný navíc
odmítl podrobit se dechové zkoušce nebo lékařskému
vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.
Dne 5. února příslušníci policie kontrolovali v obci Lisovice 27letého motoristu. Dechová zkouška u něj byla
negativní, ale provedený test na drogy byl u něj pozitivní na metamfetamin. Další jízda byla muži zakázána.
Škoda ve výši 75 tisíc korun vznikla při nehodě, ke které došlo dne 9. února po druhé hodině ranní v katastru
obce Počaply. Šofér dostal na zasněžené komunikaci
smyk, vjel do protisměru, kde narazil do svodidel a poté
auto skončilo ve strouze na pravém boku. Muž utrpěl
při havárii poranění lehčího charakteru.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

Poděkování
Letošní zima přinesla neobvykle velkou bílou nadílku.
Radost mají děti, všichni se těší, že bude více vody než
bylo v letech předešlých. Starosti však dělá sníh starším
lidem, zvláště těm, kteří bydlí v rodinných domech. Pro
ně je to těžká namáhavá práce.
Proto je třeba ocenit, že mezi námi žijí i obětaví a všímaví lidé, kteří pomohou.
Touto cestou chceme poděkovat panu Jaroslavu Havelkovi, našemu sousedovi, který i bez naší přítomnosti
uklidí sníh kolem našeho domu, abychom se mohli lépe
pohybovat.
Moc děkujeme
manželé Forejtovi

Životní výročí slaví:
89 let – Hedvika Havelková, Březnice
86 let – Anna Bělková, Březnice
80 let – Věra Maňáková, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 30. března 2021
uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan Antonín Vydra.
V květnu by oslavil
osmdesáté narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zimní Březnice

Foto odbor kultury

Manželka a děti s rodinami.
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Březen 2021

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
3. 3. 1901 před 120 lety byl učitel Jan Kout jednohlasně zvolen sbormistrem „Zpěváckého spolku Lev“. V té době
již 5 let fungoval i filharmonický odbor.
5. 3. 1946 před 75 lety se v Březnici narodila Zdena Brožová. Spisovatelka, redaktorka, autorka básní a pohádek. Působila jako redaktorka časopisu Příbramský atom, stála v čele soukromých novin Periskop
a soukromého stejnojmenného vydavatelství. Dílo: „Žena v trojím skupenství“, „Husí šprýmy“, „Něha
v bodláčí“, „Nezlob dědu Pohodlíčko“ – s ilustracemi Vítězslavy Klimtové.
7. 3. 1931 před 90 lety zahájilo místní sdružení „Svazu junáků a skautů R. Č. S.“ v Březnici, které se ustanovilo
v únoru, svoji činnost zdařilou slavnostní akademií v sále hotelu „Srp“.
22. 3. 1676 před 345 lety byl založen nový soubor spisů pro tovaryše a učedníky cechu pateráků - paterých řemesel v Březnici.
24. 3. 1931 před 90 lety pořádala Okresní záložna hospodářská v Březnici 48. řádnou valnou schůzi delegátů o půl
10. hod. dop. v sále Sokolovny v Březnici. Na pořadu byla volba tří členů ředitelstva na tři roky, volba
dvou členů revidujícího výboru, volba šestičlenné disciplinární komise na tři roky a projednání dalších
bodů.
Pozvánka ze dne 5. března 1931 obsahovala:
Poznamenání:
a) Páni delegáti račtež k valné schůzi přinésti legitimační lístky a při podepisování listiny přítomných
se jimi vykázati.
b) V případě nesejití se zákonem stanoveného počtu delegátů, konati se bude tamtéž a téhož dne o půl
11. hod. dopol. druhá valná schůze delegátů bez ohledu na počet přítomných.
24. 3. 1856 před 165 lety zakoupil Hanuš Kolowrat pro zámeckou kapli v Březnici skvostně vázaný a stříbrem
kovaný misál, který byl vyroben ve Vídni. (Misál - latinsky missale - je nejznámější a nejužívanější
liturgická kniha používaná v katolické církvi.)
27. 3. 1991 před 30 lety se uskutečnila přednáška z cyklu o výtvarném umění - Jan Zrzavý. Konala se v Klubu
důchodců.

Dva význační překladatelé z Březnice
Páter František Rudolf Bezděka
19. 3. 1871 před 150 lety zemřel v Písku známý vlastenec P. František Rudolf Bezděka, rodák
březnický * 29. 12. 1788. V roce 1803 začal studovat gymnázium v Písku, v roce 1807 filozofii
v Praze a od roku 1809 teologii. Na podzim 1811 vstoupil do semináře v Českých Budějovicích.
Na kněze byl vysvěcen 15. srpna 1812, byl kaplanem v Blatné a v roce 1819 se stal katechetou
a učitelem řečtiny na gymnáziu v Písku. Zabýval se historií města Písku, autor náboženských
textů, původní a přeložené poezie a prózy. Ještě v současné době je možné se setkat z jeho dílem
– např. „Nová kniha modlící“ z roku 1845 – vydavatel: Knižní arcibiskupství pražské. P. František Rudolf Bezděka.
Nebo „Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických“ z roku 1892 obsahuje citát:
„Myslím, že by se hned záhy vésti měla mládež k tomu, aby byla pozorna a učila se povážiti, ano i milovati to,
co příroda krásného a velebného tak rozmanitě, příjemně a velkotvárně podává, a to ne pro pouhé obveselení obraznosti a smyslnosti, nýbrž přede vším pro vzdělání citů krásy a tím vzbuzení a sílení všeho, co pravdivého, mravně
dobrého a nábožného jest.“

Josef Podstatný
23. 3. 1841 před 180 lety se v Březnici narodil Josef
Podstatný. Josef Podstatný byl český středoškolský
profesor, filolog a spisovatel v tomto oboru. Vystudoval gymnázium v Písku a Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. Následně vyučoval latinu na gymnáziích
v Litomyšli, Jindřichově Hradci a poté na benediktinském gymnáziu v Klatovech. Po odchodu mnichů
z gymnázia se stal prvním světským ředitelem školy.
Roku 1889 byl přeložen vykonávat funkci ředitele
vyššího gymnázia v Mladé Boleslavi, při této příležitosti obdržel titul čestného občana města. Josef Podstatný zemřel 20. července 1904 v Mladé Boleslavi.
Tělo bylo pak uloženo v hrobce na hřbitově v Březnici na čestném místě poblíž zdi kostela sv. Rocha.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a ze Zpravodaje Okresní záložny
hospodářské.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
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PŘEDVELIKONOČNÍ POSTNÍ ČAS
V předjaří střídá tučnou hojnost masopustu dlouhý šestitýdenní půst. V postním
období se nepořádaly žádné zábavy ani svatby a celá postní příprava směřovala
k oslavě Velikonoc. Před velikonočními svátky byl tedy právě čas na očistu:
domova, těla i mysli… V křesanském smyslu se půst netýká pouze zdržení se
v jídle a abstinenci, ale může zahrnovat i jiné projevy - jako třeba pomáhat
a konat dobré skutky. Člověk má pracovat na proměně a obnově hlavně sebe, aby
mohl žít plně jako správný křesan.

Postní neděle

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Postní neděle mají své názvy, také typické zvyklosti
a pokrmy.
Je jich celkem šest a v různých krajích se zvyky mezi
nimi prolínaly a často se stávalo, že to, co se někde dodržovalo o neděli první, jinde se objevilo až o týden později.
(Čerpáno z knihy Církevní rok a lidové obyčeje V. Vondrušky a doplněno z historické literatury):

Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme)
DRUŽEBNÁ - RŮŽOVÁ
O této neděli se uvolnila postní kázeň, všichni se scházeli, poveselili, pojedli - hlavně koláče zvané družbance
s několikerým mazáním - používala se povidla, mák, tvaroh. V některých krajích měly koláče podobu věnečků.
Fialové roucho kněží bylo na krátký čas nahrazeno růžovým.
Družba společně se ženichem chodívali tuto neděli
do domu, kam chtěli o pomlázce přijít na námluvy a požádat o nevěstu.
Tento zvyk se u nás udržoval ještě před 1. světovou válkou.

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
- latinsky Invocabit (Invocavit me = Povolal mne) byla
od středověku v lidovém prostředí spojována s mnoha
obyčeji a zvyky, některé jí daly i jméno:
ČERNÁ - PUČÁLKA - PYTLOVÁ - LIŠČÍ.
Černá - ženy odkládaly pestrý oděv, nosily černé šátky,
pleny a fěrtochy.
Pučálka - název je odvozený od pokrmu zvaný pučálka,
což je naklíčený hrách, který se na sucho upražil a podával bu posypaný solí, nebo s cukrem a medem.
Pytlová - postní roucho bývalo z režného, pytlového
plátna.
Liščí - preclíky, navlečené na vrbové větvičky, nacházely
děti v zahradě a maminka jim říkala, že je darovala liška.

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
- latinsky Reminiscere (Reminiscere miserationum tuarum = Rozpomeň se na své smilování).
Nazývá se PRAŽNÁ nebo SAZOMETNÁ
nazvaná podle toho, že se pražila obilná zrna nebo klasy, z nichž se připravoval pokrm, tzv. pražma. Pražení
nedozrálého obilí patřilo k nejstarším způsobům jeho
úpravy a zároveň i konzervace.
Někdy se říkalo také Sazometná neděle podle všeobecného úklidu.

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ
Judica (Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože)
SMRTNÁ - SMRTELNÁ
přinesla do kostelů zahalování křížů.
Z pohanských dob se zachoval zvyk vynášení slaměné
Smrtky ze vsi. Mařena, Mořena, Smrtholka - loutka ze
slámy oblečená v ženských šatech, do které člověk vtělil
všechno zlé, co zima přinesla. Se Smrtkou se obešla celá
vesnice a pak se házela do potoka. Zpět se v některých
krajích vraceli s „lítem“ - ozdobeným malým stromečkem, na kterém byly zavěšeny papírové kytičky, obrázky
svatých, vyfouknutá vajíčka, stužky.
Chodilo se od domu k domu a hlasitě prozpěvovalo.
„Smrt jsme vám vynesli,
nový líto přinesli.“

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
Oculi (Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále
vyhlíží Pána)
KÝCHAVNÁ nebo KÝCHAVÁ
V tuto neděli se sloužila mše za odvrácení moru, jehož
prvními příznaky bylo právě kýchání. Od té doby také
pocházejí ony známé zdvořilůstky 'Pozdrav Pán Bůh!'
a 'Dejž to Pán Bůh!'
K ní se pojí mnoho pověr o zdraví a délce života.
Podle krajů se věřilo, že kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků bude ještě živ. Komu se podaří kýchnout
rychle třikrát za sebou, bude po celý rok zdravý jako
rybička.
Velice aktuální neděle i v současné době!

(pokračování na straně 7)
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PŘEDVELIKONOČNÍ POSTNÍ ČAS
(dokončení ze strany 6)

ŠESTÁ NEDĚLE POSTNÍ
In Palmis (Palmarum)
KVĚTNÁ - KVĚTNICE - BERÁNKOVÁ - PALMOVÁ
Slaví se památka vjezdu Krista do Jeruzaléma.
Světí se kočičky - jívové nebo i jiné proutky, které tvoří
zelenou ratolest ozdobenou barevnými fábory.
V jižních Čechách se světí „berani“ - tyč, která je ovinutá napučenými lískovými větvičkami, jarními květy, kočičkami, dubovými větvičkami a na vrcholu je upevněn
kříž z chvojí a kytička čerstvých květin se stuhou. Posvěcené proutky pak plnily řadu magických funkcí:
zapichovaly na okraj pole, dávaly se za svaté obrázky,
pokládaly je za trámy nebo do sklepa, kočičky se polykaly proti bolení v krku
a zimnici a vytíraly se jimi oči pro dobrý zrak.
V tento den si lidé oblékali nové nebo alespoň nejlepší
šaty.

Tradiční jídla postního období
Pokrmy bývaly bezmasé, ale nikoli důsledně vegetariánské. Často se do nich používalo sádlo, které vegetariáni
můžou nahradit olejem. Hlavním zdrojem vitaminů bývalo zelí a jablka.
Kaše: se vařily z mléka, obilovin i luštěnin. Mastily se
máslem i škvarkovým sádlem. Takže naše oblíbená krupicová kaše do postního jídelníčku dobře zapadá.
Kucmoch: je jídlo z brambor a má několik podob.
Například: na olejem vymazaný plech rozložte plátky
syrových brambor, upečte je. Vzniklou spečenou placku
potřete česnekem utřeným se solí a zalijte rozšlehanými
vejci s troškou mléka. Nechte zapéct. Jindy se jedná
o zapečené nastrouhané vařené brambory smíchané se
zelím, škvarky, česnekem, solí a majoránkou. Promíchaná směs se rozprostře na plech a upeče. Pod názvem
kucmoch však objevíme i škubánky.

Svarba nebo také kočičí tanec
1 hrnek krup střední velikosti, 2 hrnky čočky (nebo
hrachu), 1 velká cibule, 4 stroužky česneku, sádlo, lžíce
oleje, sušené nebo mražené houby, majoránka, kmín, sůl.
Čočku (hrách) i kroupy předem namočte, nejlépe přes
noc. Poté luštěniny i kroupy uvařte, každé zvláš , k čočce přisypte sušené houby. Kroupy vařte s kmínem, solí
a lžící oleje, budou hotové dřív než čočka, přibližně za
patnáct minut. Obojí scete. Na sádle osmažte nadrobno nakrájenou cibuli, když začne zlátnout, promíchejte
ji s prolisovaným česnekem, majoránkou, čočkou
a kroupami. Podle chuti dosolte. Mražené houby orestujte na cibulce a přimíchejte nakonec.
Čočky uvařte víc a z části udělejte polévku. Tak zužitkujete i vývar. Po odebrání části čočky na svarbu polovinu ze zbylé čočky rozmixujte ve vodě, v níž se vařila.
Tím se vyhnete zahuš ování moukou. Polévku dochu te
orestovanou cibulkou, libečkem, česnekem a majoránkou.

Jáhlová kaše
100 g jáhel v suchém stavu, 360 g mléka, 400 g jogurtu,
320 g jablek, 40 g medu, 40 g třtinového cukru, 40 g
másla, muškátový oříšek, špetka soli, lískové ořechy na
posypání.
Jáhly několikrát propláchněte, spařte horkou vodou
a dejte vařit do mléka se špetkou soli v hrnci s nepřilnavým dnem. Míchejte a vařte, až vznikne kaše. Do kaše
přidejte med a jogurt, vše pořádně promíchejte. Jablka
nakrájejte na kostičky a nasypte je do pánve s rozpuštěným máslem, posypejte cukrem, přidejte muškátový oříšek a vše nechte zkaramelizovat.
Do misek nandejte kaši, na ni zkaramelizovaná jablka
a pokrm nakonec posypte nahrubo nadrcenými, nasucho
opraženými lískovými ořechy.

Pohanková palačinka
150 g hl. pohankové mouky, 2 vejce, sklenka mléka,
2 lžíce vody, 4 lžíce oleje, sůl, olej na smažení + náplně
podle chuti.
Mouku, vejce, mléko, vodu, olej a sůl prošlehejte metličkou na hladké těsto. Pánev rozehřejte a tence potřete
olejem. Naběračkou lijte těsto na pánev a krouživým pohybem rozlijte těsto po celém dnu do tenké vrstvy. Těsto
by se mělo snadno rozlévat, ale při obracení netrhat.
Pokud tomu tak není, zahustěte ho ještě trochou mouky
anebo rozřete mlékem.
Jakmile palačinka zezlátne, obra te ji a opečte i z druhé
strany.
Doporučujeme na stůl rozestavět různé náplně, například marmeládu, čokoládový krém, ušlehaný tvaroh, nastrouhaný sýr, pesto, špenát apod.
Špenátová náplň: Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli s česnekem. Přihote dobře omytý nasekaný čerstvý špenát a nechte zavadnout. Osolte, opepřete.
Pesto: Rozmixujte čerstvou bazalku s olivovým olejem
a oříšky, nemusí to být drahé piniové, dobré jsou i vlašské.
Alena Heverová
správce muzea a galerie v Březnici
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Z REDAKČNÍ POŠTY

ZA PANEM STANISLAVEM MOTTLEM
(6. 12. 1923 – 23. 1. 2021)
Pan Stanislav Mottl se zasloužil o Březnici. Vzpomínám, že v roce 2006
stál u obnovy obrazu v kapličce Panny Marie Růžencové u Kamenného
mostu. Oslovil na Svaté Hoře tehdy pracující restaurátorku Jarmilu Macháčkovou, která v souladu s památkáři obraz namalovala (viz Březnické
noviny 2006).
Zasloužil se o obnovu Bozně – Spolku rodáků a přátel Březnice v Praze
založeného v roce 1932. V roce 2006 za jeho přispění vzniklo občanské
sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel města Březnice (viz BN 2006).
Současný název je od roku 2017 Bozeň – Přátelé města Březnice, zapsaný
spolek (viz BN 2017). Pan Stanislav Mottl se v devadesáti stal čestným
předsedou spolku (BN 2019).
Měl vynikající pamě , byl v pravém slova smyslu pamětníkem. Rád se
o své vzpomínky podělil a pomohl mladším, aby si vytvořili obraz o dřívějším životě v Březnici. V květnu 2012 vyprávěl v hudebním sále zámku
o tom, jak se žilo na zámku v Březnici za první republiky (Večer s rodákem, BN 2012), v synagoze o někdejším židovském obyvatelstvu Březnice
(Pátý večer s rodákem, BN) a o letech druhé světové války (Osobnosti mezi
námi, Stanislav Mottl, BN 2014).
Poslední jeho iniciativou bylo oživení tradice oslav patrona města sv. Víta
(Oslava svátku patrona města Březnice sv. Víta, BN 2018).

Stanislav Mottl 16. 9. 2017 u druhé
kapličky Svatohorské poutní cesty
ve Višňovce. Foto František Slaník.

Zúčastnil se vysazení Stromu Svobody (1918 – 2018) u rybníka Sázka 30. 4. 2018 (BN 2018).
Vše vyjmenovat už ani nelze. Pan Stanislav Mottl byl součástí kulturního života města. Měl dar moudrosti stáří.
Pěstoval duchovní rozměr svého života. Ve svém okolí se těšil velké vážnosti. Budeme si jej pamatovat jako člověka
skromného, zbožného, žijícího velkou láskou k rodnému městu. Je pohřben na místním hřbitově, a tak i po smrti
zůstává mezi námi.
MUDr. Jiří Beran, předseda
Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s.

PŘES BOŽENU NĚMCOVOU K HANUŠI JURENKOVI
Do nového roku vstoupila Česká televize s premiérou velkého projektu, čtyřdílné filmové série o Boženě Němcové s jednoduchým názvem „Božena“. Seriál
vyvolal v publiku značných ohlasů a přilákal před televizní obrazovky překvapivě velký počet diváků. Je potěšující, jak velkou vlnu reakcí kladných i roztrpčených tento televizní počin podnítil. Podařilo se tak připomenout životní
strasti i radosti velké české spisovatelky, která se mnohým bohužel schovala
pouze do zmínky o Babičce a Starém bělidle. Nechceme se pouštět do kritické
analýzy televizního díla, jenom jej využijeme jako můstek ke zmínce o zajímavé osobnosti březnické historie devatenáctého století Hanuši Jurenkovi, který
se objevil v závěrečné části seriálu ještě jako mladý medik poblouzněný mimořádně silnou personou zralé spisovatelky. O jejich vztahu píše v monografii
„Božena Němcová“ Václav Tille: „...Jurenka stal se jejímu srdci drahým. Jeho
smělé, bezohledné vystupování, rozhodné a povýšené soudy jí imponovaly...
Neviděla slabých stránek zbožňovaného muže, zdál se jí héroem, jejž styk s ní
rozohní k velkým, smělým činům.“
Sebevědomý mladý lékař odešel po ukončení studií do Haliče, kde se zapojil
do boje s epidemií cholery. Dospěl, nasbíral životních zkušeností a vrátil se do
Čech. Usadil se v Březnici, založil rodinu a stal se váženým březnickým občanem. Působil jako praktický lékař,
později také jako starosta města.
V dubnu letošního roku to bude 190 let, kdy se Jurenka narodil. Připomeneme jej v dalším čísle BN obsáhlejším
medailonem jako osobu velice činorodou a pro život Březnice devatenáctého století významnou.
Pavlína Liebnerová
odbor kultury
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ČETNICKÁ STANICE BŘEZNICE V LETECH 1918 - 1935
Četnická stanice Březnice byla zřízena již v roce 1850,
tedy krátce po zřízení českého zemského četnického pluku, prováděcím nařízením ze dne 8. února 1850. Četnická stanice v Březnici tak byla jedna z prvních etablovaných četnických stanic v nově zřízeném bezpečnostním
aparátu Rakousko-Uherské monarchie. Ve zlomovém
roce 1918 bylo sídlo stanice v Blatenské ulici č. p. 55,
a to až do roku 1935, kdy byla přemístěna do domu
č. p. 38 v Rožmitálské ulici. Politické změny nutně vyvolaly odchod části, zejména promonarchisticky smýšlejícího četnického mužstva. V říjnu 1918 složili přísahu
nově vznikající republice pouze dva přítomní četníci,
a to strážmistr II. třídy František Slabý a místostrážmistr Lambert Racek (pozdější velitel četnické stanice
Kasejovice). Přísahu složili do rukou starosty zdejšího
Sokola Josefa Karase. Poslední příslušník stanice, četník na zkoušku Otto Varvažovský, přísaze přítomen nebyl, protože v ten den měl volno.
Četnická stanice tak, až do listopadu 1919, čítala tři
muže. Vrchní strážmistr František Slabý byl stálicí této
stanice. Do funkce velitele byl jmenován již 1. 7. 1914
a svoji aktivní službu ukončil až 9. 11. 1934. Ostatní
osazenstvo mužstva se dost střídalo, částečně tehdy častou fluktuací v bezpečnostních sborech a také ze služební povinnosti.
Četnictvo bylo, dle zákona č. 299 o četnictvu ze dne
14. dubna 1920, vojensky organizovaný sbor doplňující
v případě potřeby armádu. Někteří četníci tak byli odveleni na nově vznikající četnické stanice do Tochovic,
Uzenic, Bělčic nebo odveleni k často nebezpečné službě
na Slovensko a Zakarpatskou Rus. Vzrůstající význam
místní stanice, společně se zvýšenou agendou, si vyžádal
postupné zesílení osazenstva na konečný počet šesti
mužů, kdy v dané době se jednalo o významný početní
stav. Většina četnických stanic neměla více jak dva muže
a běžné byly i tzv. jednomužné stanice. Do obvodu zdejší
stanice nepatřily jen nejbližší obce, ale také například
Svučice, Plíškovice, Račany, Draheničky nebo Lochovice. Obvod byl rozdělen do jedné obchůzky v místě (město a nejbližší osady, židovský hřbitov, mlékárna, lihovar,
strážní dům č. 46, Xaverov…), která činila přibližně
6 hodin a do 4 obchůzek v obvodu, kdy nejdelší obchůzka činila 16 hodin. Četníci veškerou službu vykonávali
až do roku 1932 hlavně pěšky. V tomto roce bylo na četnickou stanici přiděleno služební kolo a obchůzka se
aspoň v létě zrychlila.
Výkon četnické služby prvorepublikového četnictva byl
dělen do dvou skupin. První, služba obyčejná, spočívala
v obchůzkové činnosti, řešení a maření trestných činů,
napomínání a oznamování osob, které přestoupily zákon. Služba to byla pestrá, stejně jako zločinnost v té
době. Četnictvo muselo řešit, někdy z našeho pohledu,
úsměvné delikty jako krádeže šatstva nebo slepic, ale
kniha událostí četnické stanice Březnice obsahuje i krádeže šperků a vysoké finanční hotovosti, únosy, požáry,
vraždy nebo usmrcení novorozenců. Nelehká hospodářská situace vznikající republiky spoustu lidí připravila
o živobytí, a tak v těchto letech významnou skupinu kri-

minálních osob představovali tuláci a kočovné vícečlenné skupiny. Souhrnné označení těchto osob bylo cikáni
a cikánské tlupy. S dnes zažitým etnickým označením to
však nemá nic společného.
Cikánskou tlupou byli, dle zákona číslo 117 Sbírky
zákonů a nařízení ze dne 14. července 1927, nazýváni
všichni občané bez etnické separace, kteří se potulují
kočovným způsobem po jednotlivých venkovských oblastech a páchající různou kriminální činnost, často i toho
nejzávažnějšího charakteru. O tom, že činnost těchto
tlup, ale i jednotlivců, byl závažný bezpečnostní problém
tehdejší doby, zejména na venkově a v menších městech
svědčí i fakt, že četnické stanici v Březnici byli k potlačení těchto tlup opakovaně přidělováni vojáci 11. pěšího
pluku Františka Palackého z Písku. O celostátním významu místní stanice svědčí i skutečnost, že v listopadu
1924 byla zřízena evidence těchto osob a místní stanice
se stala jednou z mála četnických stanic, které byly pověřeny vedením složité evidence (další takto pověřené
stanice byly stanice v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Vysokém Mýtě a Mladé Boleslavi).
Druhá skupina výkonu službu, tzv. zvláštní služba,
zahrnovala vykonávání zvláštních vrchnostenských nařízení, eskortování vězňů, služby asistenční a dohlížecí.
Právě služba dohlížecí a asistenční byla každodenní náplní četnické služby. V obvodu četnické stanice se v roce
1920 nacházelo například 12 hostinců, 10 výčepů lihovin, zastupitelství 10 pojiš oven, 9 řezníků, 5 pekařů,
pivovar, lihovar, cihelna, výroba cementového zboží,
17 obchodníků s koloniálním zbožím a další.
V Březnici se pravidelně konaly také odvody branců.
Dle záznamu četnické pamětní knihy se tak v roce 1921
sjelo k odvodu více jak 550 mladíků, kteří čekajíce na
odvod zaplnili všechny místní hospody, většina jich zůstala i několik dní a udržení veřejného pořádku si tak
vyžádalo spoustu sil. V podobném počtu nových branců
se odvody konaly v Březnici každý následující rok. Eskortní služby vězňů se vykonávaly zejména pro místní
soud.
Březnice byla od roku 1850 do roku 1947 okresem
soudním a při zdejším okresním soudu v Březnici se
v roce 1919 nalézal jeden soudce pro civilní záležitosti
a jeden soudce pro trestní záležitosti. U soudu byla taktéž zřízena soudní věznice o čtyřech místnostech.
Do březnického soudního okresu náležely dále četnické
stanice v Tochovicích, Věšíně a Rožmitále pod Třemšínem. Protože na zdejší (ani jinou) stanici nebylo přiděleno žádné motorové vozidlo, veškeré eskorty do žaláře
v Praze nebo Plzni byly prováděny pěšky nebo běžnou
vlakovou dopravou. I přes téměř neexistující technické
vybavení a personální nedostatky dosahovala místní stanice dlouhodobých pozoruhodných výsledků. Ve výkazu
činnosti za rok 1919 je uvedeno, že zdejší četnická stanice docílila za tento rok 87 zatčení, 172 oznámení (podobné dnešnímu vyřešení přestupkového jednání) a 33 eskort.
Milan Kocík
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DOPORUČUJEME Z DĚTSKÉ KNIHOVNY
Doba ledová
Autor: Nicolas de Crécy

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

V této komiksové knize
osobití hrdinové na své
pouti „prázdným“ světem ledu a sněhu po jakési apokalypse nečekaně narazí pod sněhem
na podivnou stavbu –
jednu z perel naší civilizace – Louvre. De Crécy zde do svého příběhu
vtahuje obrazy a sochy
ze slavné obrazárny.
Ale zde to nejsou vrcholná díla našeho kulturního dědictví, nýbrž
podivné artefakty, kterým je třeba ve světě bez lidstva
a jeho paměti dát nový smysl. O to se často velmi komicky, ale logicky snaží i de Crécyho hrdinové. Kniha
vede k otázkám o povaze umění, o tom, co vlastně z nějakého artefaktu dělá umělecké dílo a proč jsme si právě
tato díla vybrali jako ta nejlepší.
Martina Rejzlová
knihovnice

HURÁ DO KNIHOVNY!
Milé čtenářky a čtenáři, jak asi víte, většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti.
Jak tomu bude v měsíci březnu zatím nevíme, ale už se
nemůžeme Vás, čtenářů, dočkat. V knihovně čekají novinky všech žánrů, v nabídce jsou vydavatelské novinky
i bestsellery, které se těší Vašemu dlouhodobému zájmu.
A máme pro Vás jedno překvapení! Na dospělém oddělení knihovny na Vás od ledna čeká nový knihovník –
komunikativní, kreativní a vždy dobře naladěný Lukáš
Novotný. Situace okolo koronaviru nás zřejmě ještě potrápí. Knihovna bude zatím fungovat jako výdejní místo
předem objednaných nebo rezervovaných knih.
Objednávat knihy můžete telefonicky 318 682 153
nebo e-mailem knihovna@breznice.cz. Po zadání
objednávky prosím vyčkejte, až Vám pošleme e-mail
nebo sms o vyřízení. Knihy budou připravené zpravidla
do druhého dne. Objednávky by měla vyzvedávat vždy
pouze jedna osoba. Pokud by se přede dveřmi knihovny
vytvořila fronta, prosím, respektujte ostatní a dodržuje
patřičné rozestupy. Děkujeme.

Uvedené informace jsou platné v době uzávěrky Březnických novin. Situace se může změnit prakticky ze dne
na den k lepšímu i k horšímu. Aktuální informace najdete vždy na webových stránkách knihovny a města
nebo na informačních vývěskách.
Vaše knihovna
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Janečková Klára – Pád do tmy – psychologický román
Cimický Jan – Ostrov smrti – příběh o ostrovu Bangba je
obrazem dnešní společnosti a varováním, kam může vést bezbřehá a nekontrolovatelná moc nad lidskými osudy vložená do
rukou psychopata
Klein Bram – Ukradená známka – příběh napsaný podle
skutečných událostí
Šimánek Leoš, Šebesta Čestmír – Aljaška – Dobrodružství do extrému – cesta na severozápad na nafukovacích člunech a vlastnoručně vyrobené plachetnici severskou divočinou
až k Beringovu moři
Šimánek Leoš – V zajetí polární zimy – po řadě cestopisných knih si autor zvolil zcela jinou formu - dobrodružný román
Šimánek Leoš – Austrálie křížem krážem – zimní putování po červeném kontinentu
Šimánek Leoš – Austrálie, země kontrastů – kniha je nabita neobvyklými zážitky, které jsou dokumentovány mnoha fotografiemi
Hailey Arthur – Penězoměnci – svět peněz, svět bohatství,
ale i úpadku
Hailey Arthur – Kola – moderní výroba a obchod s automobily, to jsou avantgardní technika, složité marketingové strategie, konkurenční boj už na vývojových pracovištích…
Forejt Luboš – Hozená rukavice – čtyři psychologická pojednání

Forejt Luboš – Do světa to není daleko – Deník cestovatele – poutavé vyprávění autora, který navštívil více než šedesát zemí světa, protkané četnými zážitky z domácího cestovního ruchu
Forejt Luboš – Muž, který mohl být prezidentem – příběhy napsané podle skutečnosti
Zezulka František – Z deníku praktického lékaře – veselé i vážné příběhy z ordinace
Pawlowská Halina – Záhada žlutých žabek – kniha plná
humoru
Logue Mark, Conradi Peter – Králova řeč – předloha
k filmu; jak jeden muž zachránil britskou monarchii
Obermannová Irena – Tajná kniha – strhující, uhrančivý
příběh velké lásky
Sánchez Julián – Starožitník – vražda a tajemství kabaly
ve stínu Barcelonské katedrály
McBain Ed – Ve víru velkoměsta – detektivní román
Kraus Ivan – Prosím tě, neblázni! – humorný román
Páral Vladimír – Tam za vodou – humorný román
Butler Rupert – Ocelová pěst – historie britských commandos
Park Tony – Vzdálený horizont – Mike Williams je muž
s problematickou minulostí a nyní má možnost vyřídit si své
účty
Kateřina Štěrbová
knihovnice

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Praktické rady do kuchyně
Aby tuk při smažení neprskal, přidáme
do něj špetku mouky nebo soli.
Karbanátky se usmaží rychle a rovnoměrně, pokud v nich uděláme koncem
vařečky uprostřed otvor. Ten se při smažení zacelí.
Aby se slanina na pánvi nekroutila, propícháme plátky
vidličkou nebo je před smažením namočíme do studené
vody.
Skopové ztratí svůj charakteristický zápach, když syrové maso po okořenění potřeme hořčicí a teprve potom ho
dusíme nebo pečeme.

Vláčný mrkvový dort s ořechy od Michaly
Ingredience na formu o průměru 22 cm:
Na dort: 3/4 hrnku slunečnicového oleje, 4 vejce, 3/4
hrnku přírodního cukru, 1 lžíce citronové kůry, 2 lžičky
skořice, 1/2 lžičky mletého zázvoru, 3 hrnky mrkve,
2 hrnky hladké mouky, 1 lžička jedlé sody, 1 hrnek vlašských ořechů (můžeme použít i jiné), špetka soli
Na krém: 250 g čerstvého krémového sýru, 2 lžíce medu
nebo třtinového cukru, 1 lžička citronové šávy
Na mrkvičky: 100 g marcipánu, potravinářské barvivo
Postup: Asi šest středních mrkví oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Olej prošleháme s cukrem,
skořicí a zázvorem, přidáme kůru z jednoho citronu (jen
její žlutou část), postupně zapracujeme vejce a prosátou
mouku, sodu, sůl a nakonec vmícháme nastrouhanou
mrkev a jemně mleté vlašské, lískové nebo pekanové ořechy. Těsto vlijeme do pečicím papírem vyložené formy
a pečeme asi hodinu při 180 °C nebo až je špejle zapích-

nutá do těsta po vytažení suchá. Kdyby povrch korpusu
v troubě moc tmavl, přikryjeme ho pečicím papírem. Necháme 15 minut vychladnout ve formě a poté vyklopíme.
Mezitím medem nebo cukrem osladíme krémový sýr
a ochutíme trochou š ávy z citronu.
Nyní se pustíme do mrkviček na ozdobu. Většinu marcipánu obarvíme trochou oranžového potravinářského
barviva a zbytek zeleným barvivem (na lístky). Rozdělíme na 12 kusů a vytvarujeme mrkvičky. Párátkem nebo
nožem naznačíme rýhy a ze zelené hmoty vytvoříme na .
Vychladlý korpus rozkrojíme, naplníme polovinou krému. Zbytkem krému pomažeme korpus. Mrkvičkami
zdobíme až těsně před podáváním, aby nezvlhly a nepustily barvu.

Mrkvové smoothie s mangem, banánem
a jogurtem od Davida
Ingredience: 1 kg mrkve, 1 ks banánu, polovina manga,
2 lžíce bílého řeckého jogurtu, 1 lžička kokosového oleje
Postup: Očistíme si mrkev, dáme do odš avňovače, abychom získali š ávu (kilogram mrkve by měl postačit na
600 ml tekutiny). Hotovou mrkvovou š ávu přelijeme do
mixéru, přidáme nakrájený banán, mango a kokosový
olej i jogurt. Vše rozmixujeme na hladkou směs a můžeme ihned podávat.
Tip: Před mixováním můžeme přidat ještě dvě polévkové
lžíce ovesných vloček. Koktejl tak bude více sytý a nabitý vlákninou, takže zvládne plnohodnotně nahradit
i rychlou svačinu nebo snídani.
Kateřina Štěrbová
knihovnice
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ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Typy školního hodnocení na ZŠ Březnice
Vážení čtenáři,
následující příspěvek jsem věnoval slíbenému tématu
a ukázkám školního hodnocení. Než přistoupíme k podobám hodnocení, se kterými se žáci ZŠ Březnice a jejich rodiče mohli v letošním školním roce setkat, rád
bych věnoval několik řádek vysvětlení mediálně prezentovaných pojmů.
Typy školního hodnocení se nyní nejčastěji dělí na tzv.
SUMATIVNÍ a FORMATIVNÍ hodnocení, přičemž právě
druhý typ, tedy formativní hodnocení, byl doporučován
školám v souvislosti s distanční formou výuky. Tento
typ byl a je často zaměňován s hodnocením slovním, což
může vést k omylu. V čem tedy tkví rozdíly a podstata?
Formativní hodnocení je takový typ hodnocení, který
má nejen poskytnout zpětnou vazbu o výsledku učení,
nýbrž také informaci o jeho průběhu a formovat učícího
se jedince. Formativní hodnocení má ovlivňovat samotný proces učení a podněcovat rozvoj osobnosti žáka.
Není koncové, ale průběžné. Proto není v zásadě ani tak
určeno rodičům žáka, ani jeho dalším vyučujícím či škole, na kterou se žák hlásí, ale právě konkrétnímu žákovi. Z toho také plyne základní funkce formativního hodnocení, kterou zdaleka není pouze zhodnotit, zda žák
umí či rozumí. Formativní hodnocení má žákovi pomoci
postupně identifikovat své vzdělávací potřeby, dispozice
a příležitosti, silné a slabé stránky apod. a pomoci přizpůsobit jim výuku i proces učení.
Oproti tomu cílem hodnocení sumativního je zhodnotit, zdali žák dosáhl cíle (zda ví, umí či rozumí) a poskytnout informaci o výsledku jednoduše. A to informaci snadno porovnatelnou a přenositelnou dalším adresátům (rodičům, škole, o kterou se žák uchází apod.).
Přehledněji můžete porovnat hlavní rozdíly v následující tabulce.
SUMATIVNÍ
HODNOCENÍ

FORMATIVNÍ
HODNOCENÍ

- závěrečné, konečné,
finální

- průběžné, sledující
pokrok směrem k cíli

- cílem je zhodnotit, zda
a v jaké kvalitě žák
ovládá znalosti či
dovednosti

- cílem je ovlivnit žákův
výkon a pomoci mu
se posunout na vyšší
úroveň

- zaměřené na minulost
a její výsledek

- zaměřené na
budoucnost, rozvoj,
dosažení žádoucích cílů

- závěrečné, konečné,
finální

- průběžné, sledující
pokrok směrem k cíli

- určené nejen žákovi,
ale jeho rodičům, dalším
vyučujícím, škole,
na kterou se žák hlásí
apod.

- směřující k žákovi

- snáze vyjádřitelné
pouhou známkou, body,
procenty aj.

- vyžadující komentáře,
popis a sdělení s odpovídající výpovědní
hodnotou

lepší, nebo každé je určeno jiné situaci. Formativní
hodnocení patří do průběhu školního roku a žák by jej
měl dostávat v pravidelných a přiměřeně častých intervalech během pololetí. Mělo by obsahovat zpětnou vazbu
učitele, ale také sebehodnocení žáka či např. vzájemné
hodnocení žáků. Na vysvědčení formativní hodnocení
nepatří, nebo účelem vysvědčení je zhodnocení učení
žáků za uplynulé pololetí. Jde o hodnocení konečné, které žák již nemůže ovlivnit. Hodnocení, které informuje
o tom, do jaké míry žák splnil kritéria minulého období.
Tuto funkci plní hodnocení sumativní.
Oba typy hodnocení (formativní i sumativní) mohou
mít podobu slovního hodnocení (v podobě textu) nebo
symbolů (např. známek). Přirozeně, v případě formativního se slovní hodnocení jeví, vzhledem k popisnému
charakteru, jako vhodnější, či dokonce nezbytné. Ale ani
sumativní hodnocení nemusí mít výhradně podobu klasifikace, nýbrž může využívat slovního vyjádření.
U slovního hodnocení je cílem popsat výsledky tak,
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k výstupům formulovaným v „učebních
osnovách“ jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, ale také k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení je formou kvalitativního hodnocení (nikoliv kvantitativního,
které umožňuje statistické zpracování). Má vyšší informační hodnotu a může tak žáka lépe motivovat. Kromě
informací o dosažených výsledcích zahrnuje také postoje
žáků, jejich úsilí a snahu. Slovní hodnocení by mělo
obsahovat výpovědi nejen o výsledcích učení, ale také
o činnosti a chování žáka, o příčinách dosaženého stavu, případně (u formativního hodnocení) návrhy, jak dosáhnout zlepšení apod. To vše by mělo být koncipováno
pozitivně a objektivně (doložitelnou skutečností). Slovní
hodnocení nesmí, v zájmu žáků, zamlčovat skutečnou
realitu. Výhodou slovního hodnocení je, že se „hovoří“
přímo k žákovi, jako partnerovi v hovoru. Svým popisným jazykem poukazuje na klady a úspěchy, v opačném
případě jej nestresuje v momentálním neúspěchu, ale
navrhuje cesty ke zlepšení. Záporem může pro část pedagogů být větší časová a administrativní náročnost.
To nezřídka vede k tomu, že učitel sklouzne k používání
schémat a klišé s omezenou či nulovou výpovědní hodnotou. Rodiče a žáci občas nemusí jasně rozumět formulacím. U slovního hodnocení je nezbytnými zásadami, že
je popisována pouze pozorovaná skutečnost (výsledky,
činnost, chování apod.), nikoliv osobnost žáka, a současně je nutné vyvarovat se subjektivní interpretaci,
ironii, sarkasmu či nálepkování žáků.
Miroslav Bělka, ředitel školy

Ukázky slovního hodnocení – vysvědčení
za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Z výše uváděného lze odvodit, že nelze jednoznačně
říci, které ze dvou prezentovaných typů hodnocení je

1. ročník
Milý Jiříku,
svůj první školní rok jsi začal velmi úspěšně. Bez problémů ses zapojil do výuky, výborně ses pomocí svých
rodičů adaptoval na ztížené podmínky distanční výuky.
Pravidelně jsi byl vždy připojen a společně ses aktivně
podílel na online vyučování.
(pokračování na straně 13)
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Ukázky slovního hodnocení – vysvědčení
za 1. pololetí školního roku 2020/2021
(dokončení ze strany 12)

Pečlivě a svědomitě se doma připravuješ na vyučování,
domácí úkoly máš vždy perfektně zpracované. Občas nás
trochu s Honzíkem v hodinách rušíte, pak vám třeba
něco podstatného unikne. Vím dobře, že jste rozumní,
dáte si říct a opravdu se po naší domluvě oba snažíte
o nápravu. Jde vám to skvěle a mě to vždy potěší. Je nám
všem přece jasné, že nastavená pravidla chování ve třídě
je nutné respektovat. Jiříku, líbí se mi, že se ke svým
spolužákům chováš přátelsky a ochotně pomáháš tam,
kde je zrovna třeba. Je z tebe vzorný žák naší třídy.
Učivo českého jazyka ovládáš naprosto bezpečně a perfektně, pracuješ samostatně, často i s předstihem. Naučil ses všechna velká tiskací písmena, ba dokonce znáš
již i malá tiskací. Většinu slov čteš bez zaváhání vcelku
a naráz bez hláskování. Čteš věty s porozuměním, a to
je velmi důležité. Tvé písmo je velmi úhledné, vlastně
všechny pracovní sešity máš moc pěkně vedené. Samostatný opis z tabule ti nečiní žádný problém. Diktát písmen i slov zvládáš napsat samostatně a zcela správně.
V matematice pracuješ v oboru čísel do sedmi. Bezpečně se orientuješ na číselné ose, doplníš bezchybně řadu
čísel vzestupně i sestupně, umíš bezchybně porovnat velikost čísel; při sčítání a odčítání pracuješ občas bez názoru, výborně! Dokážeš samostatně vypočítat jednoduchou slovní úlohu.
Máš odpovídající znalosti a vědomosti o okolním světě
a o přírodě, chápeš vzájemné vztahy v rodině, umíš samostatně uvažovat; učíš se správně reagovat na otázky
a cíleně formulovat správné a očekávané odpovědi. Umíš
se poměrně přesně a výstižně vyjadřovat.
V předmětech s výchovným zaměřením jsi také velmi
úspěšný. Ve výtvarné výchově i pracovních činnostech
pracuješ pečlivě a se zájmem, své výtvory máš vždy velmi pěkně zpracované. Svědomitě se zapojuješ do činností i v hodinách hudební a tělesné výchovy.
Jiříku, za svou snahu, píli a svědomitost, za velmi
pěkné školní výsledky si zasloužíš velikou pochvalu;
blahopřeji, jen tak dál! Chválím tě za pokroky, které
děláš, a přeji ti další úspěchy ve tvé školní práci.
Tvá třídní učitelka
5. ročník
V prezenční výuce matematiky zvládáš početní operace
do 1 000 000. Slovní úlohy vypočítáš pouze s mojí pomocí. V hodinách býváš aktivní, ale dost často také nesoustředěný a nepozorný. V českém jazyce se dopouštíš závažných chyb i v základních pravopisných jevech. Hlasitá četba je na podprůměrné úrovni. Snažíš se číst rychle, pak si slova domýšlíš a text nedává smysl. Často pak
nevíš, o čem jsme četli. Tvůj ústní projev je srozumitelný, ale velmi často používáš nespisovná a vulgární slova. Během výuky i o přestávkách nerespektuješ daná
pravidla a při konfliktu se dostáváš do afektu, kdy tvé
reakce bývají neadekvátní. Pokud chceš, tak pracuješ
velmi pěkně.
V anglickém jazyce potřebuješ pomoc s vypracováním
úkolů, dopouštíš se drobných chyb, které pravděpodobně souvisí s nedostatečným procvičením a osvojením učiva v rámci distanční výuky.
V našem světě nejsi během distanční výuky až tolik
aktivní, nicméně většinu zadané práce plníš. Při výuce
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ve škole tvé výsledky ovlivňuje častá nepozornost. Kdyby
ses více soustředil, jistě bys dosahoval i lepších výsledků.
Ve všech sportovních aktivitách jsi velmi snaživý a pohyb ti není cizí. Snažíš se podat svůj nejlepší výkon.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsi
pečlivý. Pracuješ dle pokynů a máš vždy připravené potřebné pomůcky. Výsledky tvé práce jsou zdařilé. Přestože v tomto pololetí nebylo moc hodin hudební výchovy
a nesmělo se zpívat, je poznat, že projevuješ zájem o hudební výchovu a rád se učíš nové věci z historie a teorie
hudby.
Zpočátku ti distanční výuka svědčila. Aktivně ses zapojoval a svědomitě jsi plnil všechny zadávané úlohy.
Postupem času jsi však ve své píli polevil.
Tvá třídní učitelka

Ukázky kombinovaného hodnocení
U VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ, které žáci
dostali za 1. čtvrtletí 2020/2021 - 6. ročník
Cílem čtvrtletního hodnocení bylo poskytnout informace, čas a příležitosti pro případnou nápravu do konce
prvního pololetí.
Zeměpis
Distanční výuka
Přístup ke školním
povinnostem

Účast
na distanční výuce

aktivní, se zájmem

méně pravidelná účast
nebo bez aktivního zapojení
do činností

Práce žáka
Přístup k zadaným
úkolům a práci

Výsledky

práce úplná či nad rámec povinností, odevzdává v termínu

kvalitní, přesné,
správné

Julinko, oceňuji tvoji energičnost, schopnost nad věcmi
přemýšlet a hledat řešení. V prezenční výuce jsi aktivnější
než při dálkové. Umíš spolupracovat a komunikovat.
Občas býváš trochu unáhlená. Tvé výsledky jsou však
obecně velmi pěkné a zasluhují pochvalu.
Známka - výborně

Přírodopis
Distanční výuka
Přístup ke školním
povinnostem

Účast
na distanční výuce

aktivní, se zájmem

pravidelná
s aktivním zapojením

Práce žáka
Přístup k zadaným
úkolům a práci

Výsledky

práce úplná či nad rámec povinností, odevzdává v termínu

kvalitní, přesné,
správné

Juli, velice tě chválím za tvůj přístup ke školním povinnostem. Jsi svědomitá a aktivní. Určitě ti více vyhovuje přítomnost ve škole než distanční výuka, kdy nejsi tolik aktivní,
ale i přesto odvádíš skvělou práci s výbornými výsledky.
Známka - výborně
(pokračování na straně 14)
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Ukázky kombinovaného hodnocení U VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ, které žáci dostali
za 1. čtvrtletí 2020/2021 - 6. ročník
(dokončení ze strany 13)

Sebehodnocení žáka
Při učení
mi pomáhá?

Jak se
mi daří?

Moje silné
stránky v učení:

Vše zvládám sama. Moc mě to nebaví, pohotovost v myšleale učím se pravi- ní, pamě, porozudelně a úkoly plním. mění souvislostem,
chu učit se novým
věcem

píle a vytrvalost,
zájem a aktivní
V zeměpisu a trotvořivost, dovednost přístup, komunika- chu v přírodopisu.
spolupracovat
tivnost

Příloha k vysvědčení za 1. pololetí školního
roku 2020/2021 U VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ
HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ 2020/2021
Zeměpis
1

účast na výuce

x

míra aktivního zapojení do učení

x

2

3

4

x

plnění úkolů (včasnost, kvalita,
tvořivost)

x

míra získaných vědomostí
a dovedností a schopnost
je účinně používat

x

Přírodopis

Moje silné stránky Moje silné stránky V čem bych se
v práci:
- školní povinnosti: chtěla zlepšit?

Hodnocení dalších skutečností

úroveň komunikace žáka se školou

5

Hodnocení dalších skutečností

1

účast na výuce

x

míra aktivního zapojení do učení

x

úroveň komunikace žáka se školou

x

plnění úkolů (včasnost, kvalita,
tvořivost)

x

míra získaných vědomostí
a dovedností a schopnost
je účinně používat

x

2

3

4

5

Hodnocení skutečností odpovídá klasifikaci 1 = výborný,
2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = nedostatečný

SOUTĚŽ „EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA“
I v letošním nelehkém školním roce, poznamenaném distanční výukou, se žáci a žákyně VOŠ a SOŠ Březnice
zúčastnili celostátní soutěže „Ekonomická olympiáda“. Zapojili se do ní žáci a žákyně 2., 3. a 4. ročníku všech studijních oborů. Soutěž pořádá Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou České národní banky a Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy.
Do krajského kola se v letošním školním roce probojovalo 6 studentů: Adéla Podskalská – 4. ročník oboru agropodnikání, Filip Josef Melichar a Martin Kotyza – 2. ročník oboru informační technologie, Eliška Havelková, Hedvika Zemková a Simona Černohorská – 3. ročník oboru sociální činnost, kteří budou naši školu reprezentovat
v krajském kole, které bude letos, na rozdíl od předchozích let, probíhat přes internet.
Vítězům blahopřejeme a držíme palce v dalším kole!

Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů

SOUTĚŽ „FINANČNÍ GRAMOTNOST“
I přes nelehkou situaci ve školství se žáci a žákyně VOŠ
a SOŠ Březnice na podzim školního roku 2020/2021 zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.
Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se
financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkci peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím
hlavním cílem je připravit žáky do života. Naučí se s
penězi správně hospodařit, zbytečně se nezadlužit. Dále
prokáží znalosti a dovednosti problematiky správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu. V neposlední řadě se naučí pohybovat se ve stále se rozšiřující
nabídce finančních produktů a služeb.

Žáci a žákyně soutěžili ve III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet. O výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.
Školního kola se zúčastnili žáci a žákyně všech oborů
2., 3. a 4. ročníku naší školy. Na prvním místě se umístila Aneta Luhanová – 3. ročník oboru agropodnikání,
na druhém místě Anna Kraftová – 2. ročník oboru sociální činnost, na třetím místě Milan Zach – 4. ročník
oboru informační technologie.
Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu
bude reprezentovat v okresním kole soutěže.
Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole.
Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
únor nepřinesl žádnou změnu v provozu našeho klubu.
Vládní opatření nedovolila klub otevřít a tak naše aktivity zůstávají omezené tak, jak jste již z předchozích
měsíců zvyklí.
Přestože není možné ani odhadnout jak se bude situace
vyvíjet, dovolili jsme si ve spolupráce s březnickým pivovarem, konkrétně našimi novými milými spolupracovníky Katkou a Pepou, přichystat pro zájemce tvořivé odpoledne – vyrobíme si ptačí budky, které umístíme v pivovarské zahradě a budou Vaše. Kdykoliv budete chtít,
můžete se tímto směrem vydat na procházku, krmítka
očistit, naplnit… (Za materiál na budky a pomoc s propagací děkujeme nejen Katce a Pepovi, ale i Janovi,
mamce Hance a Viktorovi.)
Uzávěrka novin je před tímto datem, tak kolik se nás
sešlo a jak nám bylo, si povíme v březnu.
Více v tuto chvíli dělat nemůžeme – níže jsou vypsány
činnosti, které jsou ve stálé nabídce – zavolejte, napište,
jsme tu pro Vás.

Přeji Vám všem jen vše dobré, hodně trpělivosti, každodenní radost, která může být tak velká, jak si ji dokážeme udělat a pustit od svého srdce k srdci druhých.
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.

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST, NIC VÍC.“

Nicholas Winton

PARA SK A
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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
UZÁVĚRKA dubnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN v pondělí 22. 3. 2021 ve 12 hod.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN. Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
budou zveřejněny v následujícím čísle. Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Březnické noviny v barevné verzi na www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
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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…

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uvete vždy Vaše jméno a příjmení. Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.

Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz,
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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CORONAVIRUS STÁLE PŘEKVAPUJE
Dnešní doba je fascinována elektronikou. Máme elektronické kdeco např. elektronický recept, který přijde
jako sms. Mladí inženýři – programátoři pro nás starší
stále pilně připravují nové elektronické vymoženosti,
aby se nám starším lépe žilo. Naposled to byl centrální
rezervační systém. Trochu to tentokrát přehnali, takže
to byla zábava spíš pro odrostlejší vnoučata, aby vybojovala termíny očkování pro milované dědečky a babičky.
Na druhou stranu je to hezké pomyšlení, že ti mladí inženýři mají tak vysoké mínění o schopnostech a počítačových dovednostech starších generací. V duchu jsem
viděl snažící se dorost, kterak bojuje u počítače za starší členy své rodiny. Nakonec to všeliké kvaltování skoro
k ničemu nebylo, když se ukázalo, že vakcíny není dost.
Vůbec si nedovedu představit, jak se to očkování proti
neštovicím a jiným neřádům kdysi podařilo zvládnout
bez počítačů a bez elektronického rezervačního systému.
Je jasné, že ze dne na den všichni senioři, ale ani ti
ostatní, očkováni nebudou. Ukázalo se hned, že ta vakcína je nedostatková. A z minula my starší známe, že co
není k mání, je nejméně dvojnásob žádoucí. Možná to
platí i nyní, že to, co není, najednou chce každý. Tedy je
dobře, že z vakcíny se stalo nedostatkové zboží. Zájem
by o ni byl i bez reklamy v televizi.
O tom, že s vývojem a výrobou různých vakcín jsou ve
světě dlouholeté zkušenosti, jsem už psal. Je však rozdíl

vyrobit malé množství v laboratoři a vyrábět vakcínu
průmyslově. Výrobci spolu soutěží o to, kdo bude mezi
prvními, kdo bude mít nejúčinnější produkt, který navíc
bude téměř prost všech možných nežádoucích účinků.
Sledují své produkty ještě dlouho poté, co opustí fabriku. Musíme, by neradi, vzít na vědomí, že příroda je
tak trochu nevyzpytatelná, a tak se výjimečně stane, že
něco neklapne.
Příkladem toho, jak si příroda dovede zahrávat, jsou
mutace. Kdo donedávna slyšel, že existují samovolné
změny dědičné informace! Obecně vzato, jsou mutace
dobrým „vynálezem“ přírody. Některé mutace jsou vysloveně ku prospěchu a posouvají vývoj v přírodě k dokonalejším formám. Jiné, bohužel, tak užitečné nejsou
a mohou způsobit např. nádorové bujení. Mnohé mutace
jsou nevýznamné a nevíme o nich. Naši pozornost upoutají jen ty, které nám způsobují nějakou nemoc a jsou
navíc nakažlivější a ke všemu se rychle šíří. To znamená, že nemoc chytí každý, kdo se s tímto virem setká
v jakémkoli jeho množství, a navíc se rychle šíří z člověka na člověka, když se v jeho těle dokáže snadno pomnožit. Virus sám nic takového neplánuje, jen to tak vypadá. Coronavirus žije s člověkem dlouho. Jen některé
jeho současné mutace působí člověku neplechu.
Přejme si, aby těch coronavirových překvapení bylo co
nejméně!
MUDr. Jiří Beran

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ
ZUŠ BŘEZNICE
Petra Prýmková a David Cizner - žáci pěveckého oddělení ze třídy paní učitelky Květy Ciznerové - vykonali
úspěšně talentové přijímací zkoušky na plzeňskou konzervatoř. David Cizner na denní studium, Petra Prýmková pak na dálkové studium (obor zpěv); oba dva byli
zkušební komisí vyhodnoceni ve své kategorii na 1. místo.
Přijímací zkouška na konzervatoř má 3 části: praktickou (v tomto případě zpěv) a teoretickou (rozdělenou na
písemný test a ústní zkoušku). Gratulujeme!
Přemysl Zíka
ředitel školy
„S přípravou na konzervatoř jsme začali intenzivně
v září. Velmi nás podporovala naše učitelka (Davidova
maminka), paní Květa Ciznerová, která nám pomáhala
zpracovat všechny teoretické otázky, dělala s námi sluchová cvičení a připravovala cvičné testy. Ty nám opravovala a snažila se nám předat co nejvíce teoretických
i praktických informací, abychom u zkoušek uspěli. Před
Vánoci, než došlo k uzavření ZUŠ, jsme oba stihli náš
repertoár přezpívat za klavírního doprovodu, který nám
zajistil ředitel ZUŠ Březnice Přemysl Zíka. Díky vysokým nárokům, které na nás byly kladeny při přípravě,
jsme byli ve dni přijímacích zkoušek klidnější, protože
jsme věděli, že jsme kvalitně připraveni. Všechny tři části zkoušek proběhly rychle a naše pocity z nich byl klad-

Petra Prýmková a David Cizner v kapli sv. Rocha

né. Horší bylo čekání na výsledky, které se nakonec, naštěstí, ani pro jednoho z nás neproměnilo v noční můru,
nýbrž v radostnou zprávu. Te můžeme na nějakou
dobu zase klidně spát“.
Petra Prýmková

BŘEZNICKÉ NOVINY

18

3/2021

MAS

4. výzva
MAS PODBRDSKO
z Programu rozvoje venkova
vyhlášena v únoru 2021 – aktuální informace sledujte:
www.maspodbrdsko.cz/dotace a výzvy

Výzva je určena PRO OBCE, MŠ, ZŠ A SPOLKY
Z ÚZEMÍ MAS
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013

5.

Podpora obcí, spolků
a školských zařízení
na území
MAS Podbrdsko

Článek 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven

Alokace
pro 4. výzvu
MAS

6.909.522,- Kč

Výzva je určena pro tyto žadatele:
a) Veřejná prostranství v obcích - obce a svazky obcí
b) Mateřské a základní školy - obce a svazky obcí, příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo
svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - obce a svazky obcí, příspěvkové organizaci
zřízené obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby
Veškeré informace a bližší podmínky k Výzvě MAS Podbrdsko jsou uvedeny na internetové
stránce www.maspodbrdsko.cz - DOTACE A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav.

Pro osobní konzultace a další informace k Výzvě MAS Podbrdsko
volejte či pište na:
Petra Benjáková (e-mail: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006)
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Charita Příbram působí i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste
si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí
a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např. převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry
krve? o Naše zdravotní sestra přijede k Vám domů.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně
najdeme vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře) - Náměstí 11,
262 72 Březnice
Kontaktní pracovník:
Mgr. Zuzana Kub
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou
dobu.

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

ROK 2020 OČIMA VČELAŘŮ
Na loňský rok nebudou včelaři vzpomínat v dobrém.
Když se ve sdělovacích prostředcích na přelomu roku
2019 – 2020 začaly šířit zprávy o nějakém viru v Číně,
nikoho ani ve snu nenapadlo, co bude zanedlouho následovat u nás. Výroční členskou schůzi měl náš včelařský
spolek tradičně poslední sobotu v lednu, na které bylo
zvoleno na dalších 5 let staronové vedení. Poté se k nám
nastěhoval koronavirus, schůzová činnost ustala a veškerá činnost spolku se řídí jen meily a telefony. Výroční
členská schůze, na které se hodnotí uplynulý rok, a stanovují se úkoly na rok následující, je letos v nedohlednu. O příčinách tak špatného výsledku výnosu medu
v loňském roce jsem podrobně psal v říjnových novinách. Nyní se zmíním o zdravotním stavu našich včelstev. Včelí mor v naší organizaci, ani blízkém okolí, nebyl zjištěn. Co se týká varroázy, loňské výsledky vyšetření zimní měli pro nás dopadly dobře. Měli jsme jen
4 ohniska s 29 včelstvy a jak to dovolilo počasí, byla
hned přeléčena. Situace se zhoršila v létě, kdy nebyla
žádná snůška a včelstva začala slídit. Nejvíce na to doplatila nejsilnější včelstva, která si denně přitáhla do
úlů i stovky varroa od hladových, zesláblých a kolabujících včelstev. V září a říjnu po nich zbyly úly bez včel
s kolečky plodu a plnými rámky zimních zásob, na kterých si hodovaly vosy. Stačí jeden nezodpovědný včelař,
který svá včelstva neléčí a tím se stává semeništěm varroa v okruhu několika km. Doplácejí na to poctiví včelaři, kteří se o svá včelstva řádně starají. Povinností
každého včelaře je, že musí každý rok do 15. 2. odevzdat

zimní měl od svých včelstev do laboratoří SVS na vyšetření varroa. U našeho spolku odesíláme měl hromadně,
letos jsme jí vybírali od členů 29. 1. a zde musím pochválit důvěrníky, přinesli ji od všech členů. Dne 10. 2. jsme
obdrželi výsledky vyšetření, oproti loňskému roku jsme
si pohoršili, nad 3 varroa na včelstvo máme pozitivních
10 stanoviš s 44 včelstvy. Nerozumím tomu, co poslední
dva roky provádí Státní veterinární správa. V metodickém pokynu léčení včelstev na rok 2020 zrušila celorepublikové plošné léčení včelstev na varroázu, každoročně vždy od 10. 10., a to 3x varidolem - z toho poslední
léčení provést aerosolem. Příplatek na toto léčení v částce 10 Kč za včelstvo byl též zrušen. Bylo to velice účinné
léčení, které drželo varroázu v určitých mezích a záviděl
nám ho celý svět. Nyní je na každém včelaři, kdy, jak
a čím bude léčit svá včelstva. Další nepochopitelnou věcí
SVS od letošního roku je, že včelař při přemísování
svých včelstev do vzdálenosti 10 km nepotřebuje vyšetření na mor. Dosud platilo, že toto vyšetření musel mít
při přesunu mimo katastr obce a platilo 1 rok, nyní platí jen 4 měsíce. Tato rozhodnutí budou mít za následek
živelné šíření nákaz. Na konci roku měl náš spolek
61 členů a 784 včelstev na 85 stanovištích.
Závěrem chci poděkovat městu Březnice a obci Počaply
za finanční pomoc, dále všem našim členům za vykonanou práci s přáním pevného zdraví a aby ten letošní rok
byl lepší než ten minulý.
Josef Němec
předseda ZO ČSV Březnice

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

P R O D Á M pilu s kolébkou tovární výroba, kompletní. Cena 3 000 Kč. Tel. 737 645 735.
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AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 – 229 Kč/ks.

PRODEJ:

3. března 2021

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

3/2021

Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský,
Praha, s. p.,

Dřevařský ústav

p ř i j m e kolegu/kolegyni
na pozici

Laborant/ka v oboru zkoušení výrobků
dřevařského průmyslu
Pracovní náplň:
- odborná práce v akreditované laboratoři Dřevařského ústavu
- provádění a posuzování chemických, biologických
a mechanických zkoušek
- tvorba protokolů z výsledků zkoušek
- komunikace s dalšími specialisty v laboratoři
Požadavky:
- vzdělání v technických oborech výhodou
- pečlivost a spolehlivost, ochota učit se novým věcem
- základní znalost práce na PC (Word, Excel)
- praxe v laboratoři výhodou
- znalost angličtiny výhodou
Podmínky zaměstnání:
- místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)
- možnost plného i zkráceného úvazku
- zaměstnanecké benefity
K o n t a k t : Veronika Miltnerová,
miltnerova@vvud.cz, www.drevarskyustav.cz
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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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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

3/2021

PLACENÁ INZERCE

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
tel.: 317 721 287

Prodej døevních
pelet a briket

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

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

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

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

Objednávky

Kompletace koupelen:

e-mail: prodejna.volenice@biomac.cz

• Výměny baterií, umyvadel,
sprchových koutů atd.
• Výměny bojlerů atd.

www.biomac.cz
Tel. 704 951 792

BŘEZNICKÉ NOVINY
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BŘEZEN 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.
Těšíme se na Vás v sále březnického
kina!

3. 3. 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

14. 3. neděle v 18.00 hodin

JAK BÝTI DOBROU
ŽENOU

Přístupno

Přístupno od 12 let

130 minut

Přístupno od 12 let

PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE

KRAJINA VE STÍNU

112 minut

Přístupno

TRAFIKANT

ŽALUJI!

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 s 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

Historické drama, Francie, Itálie 2019,
české titulky
Kapitán Alfred Dreyfus, mladý a nadějný
důstojník, byl v roce 1894 označen za
německého špiona, nepravdivě obviněn
z velezrady a následně odsouzen na doživotí. Na světě byl politický skandál, který ostře polarizoval a destabilizoval tehdejší Francii. Za Dreysufe se postavilo
mnoho osobností, v roce 1898 sepsal otevřený dopis na jeho obranu „Žaluji!“
i Émile Zola. Dlouho očekávaný a kontroverze budící film Romana Polanského.
Režie: Roman Polanski

Přístupno od 12 let

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

28. 3. neděle v 18.00 hodin

21. 3. neděle v 18.00 hodin

114 minut

NA NOŽE

17. 3. středa v 18.00 hodin

10. 3. středa v 18.00 hodin

Vstupné 60 Kč

Přístupno od 12 let

Vstupné 60 Kč

110 minut

Vstupné 50 Kč

97 minut

132 minut

Vstupné 60 Kč

Vstupné 55 Kč

FRIDA – Viva la vida

Vstupné 60 Kč

24. 3. 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

Galerie v našem kině

Hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Grégory Gadebois a další

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

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

7. 3. neděle v 18.00 hodin

3/2021

KULTURA

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

31. 3. středa 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

Změna programu vyhrazena
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