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Vážení spoluobčané,
aprílové počasí, velikonoční svátky, sluníčko a probouzející se příroda je neklamným znamením konce zimy.
Ta byla oproti minulým letům bohatá na srážky, ale nepěkně poznamenala zejména komunikace nižších tříd,
které jsou vesměs v majetku Středočeského krajského úřadu. Vzhledem k avizovanému snížení rozpočtu krajských úřadů, bude oprava velmi svízelná. Přesto si dovolím doufat, že probíhající jednání o plošné opravě ulice
Blatenská, včetně navazujícího úseku k Farské stodole, budou úspěšná. Každoroční oprava výtluků místních
komunikací bude probíhat do léta. V dubnu provedou TS úklid ulic, chodníků, opravy a instalaci mobiliáře.
Rozsáhlá oprava veřejného osvětlení proběhne v ulici 9. května, Na Kloboučku, Za Lokšany a v ulici Obránců
míru.
Je to právě rok, kdy jsem prvně ve svém článku zmínil hrozbu COVID-19, nastupující omezení zabraňující
neřízenému šíření viru. Tato „dočasná opatření“ nás provázejí, s výjimkou letních měsíců, již celý rok a způsobují značné problémy celosvětové ekonomice. Nejhorší situaci vidím ve vzdělávání, kde velmi náročná
distanční výuka nemůže nahradit každodenní docházku do školy a diference školáků způsobí zřejmě i velké
rozdíly v osvojení si učiva. Všichni si přejeme rychlý návrat žáků do lavic a věřím, že je to i vládní priorita.
Domnívám se, že pro úspěšný návrat je také nutné očkování všech zaměstnanců školských zařízení.
Tak jako jsme nemohli v uplynulých měsících pořádat žádné kulturní, společenské a ani sportovní akce, není
možné pořádat ani tradiční běh Rožmitál – Březnice. Věřím, že následující období přinese výrazný pokles výskytu nemoci COVID-19 a my se opět budeme potkávat na akcích, které jsou nám dnes odepřeny.
Přeji Vám všem pevné zdraví a optimismus.
Petr Procházka, starosta

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Velikonoce již od pradávna znamenají konec temných a mrazivých dnů a radost z milých paprsků jarního slunce.
Letošní zima byla zlá. S nelibostí jsme snášeli, různá omezení, jichž bylo dost. Tato vleklá situace, kterou můžeme nazvat krizí, však mohla být (a stále je)
v mnohém poučná. V čem tedy můžeme hledat přínos
krize pro vlastní život?
Připomněli jsme si důležitost péče o zdraví své i našich bližních. Víme lépe než jindy, že dobré zdraví
není samozřejmost. Poučili jsme se o tom, co je třeba
pro zdraví dělat.
Poznali jsme, jaké to je, když se nemůžeme navštěvovat se svými známými. O to víc si ceníme přátelských vztahů z dřívější doby. Mohou nám být oporou,
by se osobně nesetkáváme. Museli jsme se zříci živé
kultury, teprve nyní si uvědomujeme, jak pestrý jsme
měli život. Budeme si ho příště víc vážit.
Zjistili jsme bolestně, že pohoda, kterou jsme dlouho
prožívali, není samozřejmostí, je vratká a snadno
může být ta tam, což jsme si donedávna ani trochu
nepřipouštěli. Ztratili jsme iluzi a získali reálnější pohled.

Setkáváme se s tvrdou pravdou, že před koronavirem jsme si všichni rovni.
Projít krizí posiluje a přináší vnitřně obohacující
zkušenost. Přejme si, abychom jí dosáhli. Naše situace
je k tomu dostatečnou výzvou a Velikonoce jsou tou
nejlepší příležitostí.
Přeji všem slunné Velikonoce!
Jiří Beran
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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
V ul. 9. května, Za Lokšany a
Obránců míru probíhá přeložka el.
vedení ze vzduchu pod povrch. Akci
financuje ČEZ distribuce a. s.
V obci Počaply probíhá oprava
mostu. Pro vozidla do 12 tun je postaven dočasný most, kde je provoz
řízen semaforem. Práce by měly trvat do 30. 10. 2021.
V kulturním domě proběhlo očkování za spolupráce ON Příbram. Očkoval mobilní tým ON pod vedením
ředitele MUDr. Stanislava Holobrady.
Od dubna bude ve zkušebním provozu nový RENTGEN v Městském
zdravotnickém zařízení.

Číslo jednání: 1
Datum: 9. 2. 2021

ZM1-2021/5 Přísedící Okresního
soudu v Příbrami

ZM1-2021/1 Projednání zápisu
ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 8. 12. 2020 a kontrola
plnění

Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
přísedící Okresního soudu v Příbrami paní J. B., Březnice, pro nové
volební období 2021 až 2025.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města
Březnice ze dne 8. 12. 2020 a zprávu
o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2021/2 Zápis finančního výboru ze dne 8. 2. 2021

Dne 12. března přiletěl čáp na komín pivovaru Herold. Letos přiletěl
skoro o měsíc dříve.

Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru ze
dne 8. 2. 2021.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

Pozvánka na veřejné
zasedání zastupitelstva

ZM1-2021/3 Poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice
na rok 2021

Město Březnice zve na veřejné
zasedání zastupitelstva města,
které se koná v úterý
13. dubna 2021 v kulturním
domě. Začátek v 16.30 hodin.

Provozní doba
Sběrného dvora Březnice
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00 hod.
Kontakt na pracoviště sběrného
dvora tel. 777 711 635

Otvírací doba
Pošty Březnice od 1. 3. 2021
Pondělí 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Sobota
ZAVŘENO
Neděle
ZAVŘENO

ZASTUPITELSTVO
- Soupis usnesení

Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85
písm. c), poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2021
dle přílohy.
II. d o p o r u č u j e
radě města schválení poskytnutí
darů a dotací nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2021 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2021/4 Stanovení výše peněžních darů fyzickým osobám
za činnost ve výborech ZM
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
celkový objem finančních prostředků
pro jednotlivé výbory zastupitelstva
města za rok 2020 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

ZM1-2021/6 Navýšení kapacity
1.MŠ Březnice - TDS
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
zajištění služeb TDS na akci „Navýšení kapacity 1.MŠ Březnice – TDS“
– firmou Ing. Miroslav Běhoun, Jince za nabídkovou cenu 175.208 Kč
včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2021/7 Revitalizace bytového domu Sadová 279, Březnice TDS
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
zajištění služby TDS na akci „Revitalizace bytového domu Sadová 279,
Březnice – TDS“ – firmou Ing. Miroslav Běhoun, Jince, za nabídkovou
cenu 144.958 Kč včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2021/8 Rekonstrukce rybníka Sázka - TDS
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
zajištění služby TDS na akci „Rekonstrukce rybníka Sázka – TDS“ –
firmou Ing. Miroslav Běhoun, Jince,
za nabídkovou cenu 34.848 Kč včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
(pokračování na straně 3)
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ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
(dokončení ze strany 2)

ZM1-2021/9 Rozpočtové opatření
č. 1-2021
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 1-2021 dle
přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2021/10 Prodej pozemku
p. č. 196/1 v k. ú. Přední poříčí
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 196/1, ostatní
plocha, o výměře 939 m 2 v k. ú.
Přední Poříčí a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Návrh usnesení nebyl přijat.
ZM1-2021/11 Prodej části pozemku
p. č. 424/1 v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 424/1, trvalý travní porost, o výměře cca 480 m2
v k. ú. a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2021/12 Prodej části pozemku
p. č. 398/1 v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 398/1, zahrada, o výměře cca 36 m 2 v k. ú.
a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.

ZM1-2021/13 Prodej části pozemku p. č. 1655/3 v k. ú. a obci
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. 1655/3, zahrada,
o výměře cca 78 m 2 v k. ú. a obci
Březnice za cenu 140,53 Kč/m2 bez
DPH, tj. 170,04 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2021/14 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 § 85 odst. a) zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů prodej části pozemku p. č.
107/7, trvalý travní porost, o výměře cca 130 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, Farmě Simínský mlýn
s.r.o., Martinice. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně
veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a
veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena
znaleckého posudku, cena právní
služby za zpracování kupní smlouvy
a návrhu na vklad) kupujícím před
podpisem smlouvy.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2021/15 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 § 85 odst. a) zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů prodej pozemku p. č. 55/1,
ostatní plocha, o výměře 506 m2 v k. ú.
Martinice u Březnice a obci Březnice
za cenu 150 Kč/m 2 bez DPH, tj.
181,50 Kč/m 2 včetně DPH, firmě
RUBILIS GROUP holding a.s., Martinice. Podmínkou uzavření kupní
smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající,
je úhrada sjednané kupní ceny a
veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena
znaleckého posudku, cena právní
služby za zpracování kupní smlouvy
a návrhu na vklad) kupujícím před
podpisem smlouvy.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Fiřtíková Marie v. r.
Konopíková Gabriela v. r.

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.

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

Z MĚSTA

4/2021

Revitalizace
bytového domu
- Sadová 279
V průběhu dubna bude zahájena
revitalizace bytového domu Sadová číslo popisné 279. Cílem projektu je snížení celkové energetické náročnosti. V rámci
projektu bude realizována výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří, objekt bude zateplen a provedena nová
fasáda. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady činí
4 405 953 Kč, dotace 1 409 010 Kč z rozpočtu města
2 996 943 Kč.
Roman Teska
za odbor správy majetku

Oznámení o rozmístění
kontejnerů na bioodpad
Jaro 2021
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice
a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz
bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu.
Tak, jako již v předešlých letech, budou na stanoviště přistavovány dva druhy kontejnerů, jeden na
větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy
bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné
druhy odpadů.
Sobota

10. 4.

Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)

Neděle

11. 4.

Drahenická
9. května
Počapská
Jana Švermy u č. p. 806
Kamenická u č. p. 566

Sobota

17. 4.

Martinice
Borská
Bor
Dobrá Voda
L. Kuby

Neděle

18. 4.

Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Sokolovna

Umístění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hodin
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb

23. března 2021 uplynulo 10 let
od úmrtí pana Františka Staňka,
Březnice 123.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 3. dubna 2021 by se dožila
80 let paní Věra Kubová z Březnice.
V dubnu před 5 lety nás bohužel
navždy opustila.
S úctou a láskou vzpomínají synové Karel a Jiří
s rodinami.
Ti, kteří ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 21. dubna 2021 tomu bude
5 let, co jsme se naposledy
rozloučili s paní Věrou Kubovou
z Březnice a 11. října 2021 tomu bude 10 roků,
co jsme se rozloučili s panem Karlem Kubou
z Březnice.
Děkuji za vzpomínku všem, kdo jste je znali
a měli rádi.
Syn Milan s rodinou.
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Přihláška k vítání občánků Březnice

Milí rodiče nově narozených dětí z Březnice i okolí,
vítání dětí jsme vzhledem k vládním opatřením nemohli
na podzim uskutečnit. Pokud to epidemiologická situace
dovolí, plánujeme uskutečnit vítání dětí v jarních měsících (květen nebo červen).
Rádi bychom na tento obřad pozvali děti narozené v průběhu celého roku 2020 i děti narozené
v roce 2021.

Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

..................

........................................................................

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

.............................

........................................................................

Pokud se chcete se svým dítětem zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku. Kdo již přihlášku odevzdal
na původně plánovaný podzimní termín, nemusí ji
odevzdávat znovu. S přihláškou počítáme a pozveme Vás.

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zúčastnit se mohou i nově narozené děti z okolních obcí. Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici
na internetových stránkách města – www.breznice.cz.

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.

Pro odevzdání přihlášky můžete využít e-mailu: matrika@breznice.cz nebo datové schránky úřadu javbfb5.
Lze se také domluvit telefonicky na níže uvedeném čísle
nebo přihlášku odevzdat osobně.

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

Obec:

č.p.

.......

.................................................................

Datum vítání:

......................................................

........................................................................

Své děti přihlašujte do 5. 5. 2021.
Na základě přihlášení Vám pak pošleme osobní
pozvánku s přesným termínem obřadu.
Věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

Životní výročí slaví:
70 let – Milan Schořovský, Březnice
75 let – Jana Bendová, Březnice
75 let – Julie Hovorková, Březnice
85 let – Jan Cibulka, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

AKTUÁLNÍ SITUACE OHLEDNĚ COVID-19 V DOMOVĚ BŘEZNICE,
POSKYTOVATEL SOCIÁNÍCH SLUŽEB
Situace spojená s COVID-19 v naší republice je opět
velmi nepříznivá. Bohužel ani našemu domovu se nemoc
nevyhnula i přes veškeré naše snahy a opatření. Díky
nim jsme ale byli schopni zareagovat včas a poskytnout
potřebnou péči všem uživatelům.
Dne 4. 3. 2021 nám skončila karanténa a všichni uživatelé a zaměstnanci jsou negativní na COVID-19.
I nadále se budeme snažit co nejlépe chránit před nákazou a doufáme, že situace se současnými vládními opatřeními zlepší.
S velikou lítostí ovšem musíme oznámit, že vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu, nás během karantény opustili dva uživatelé. Jejich rodinám takto
vyjadřujeme svou
nejhlubší soustrast.
Jména uživatelů zde
z úcty k rodinným
příslušníkům uvádět
nebudeme.
Děkujeme všem za
jejich podporu a pochopení. Jsme si vě-

Foto městská knihovna

domi toho, jak je to pro všechny v současné chvíli náročné. Děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili naše uživatele i zaměstnance před nákazou. Prosím
Vás tímto o trpělivost.
Doufejme, že se situace brzy zlepší a všichni se opět
budeme moci vídat se svými rodinami.
Přeji Vám pevné zdraví v této době.
Dagmar Němcová
ředitelka
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Objevujme přírodu společně s amatérskými fotografy…
V roce 2018 jsme přivítali první návštěvníky Kavárny
v Koleji. Vzniklý prostor umožňuje nejen setkávání jednotlivců u dobré kávy, ale slouží jako místo pro malé
kulturní i společenské akce. Rádi bychom, aby se stala
kavárnou živou, propojenou s uměním, které se stává
nedílnou součástí vlastního interiéru.
Jedním z nových projektů bylo loňské vyhlášení soutěže 1. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN. Netušili jsme, jak velký zájem o ni bude. Na široké téma PŘÍRODA se od 26
autorů sešly na dvě stovky fotografií. Téma zahrnuje
širokou škálu fotografií, obsahuje snímky přírodních
prvků jako je krajina, divoká příroda, rostliny i detailní
záběry. A právě fotografie krajiny, které jsou jedním
z nejstarších fotografických žánrů, jsou na výstavě
zastoupeny nejčetněji. Další snímky jedinečným stylem
zachycují pohled na živočišnou říši, její pestrost i syté
barvy.
Výstava je připravena, fotografie mají na stěnách svá
místa. Je nám líto, že veřejnosti zůstává prozatím uzavřená. Návštěvníkům se otevře, jakmile to dovolí protiepidemická opatření. Až se tak stane, budeme Vás infor-

Foto Marcela Vošahlíková

movat všemi dostupnými cestami. Prozatím přinášíme
alespoň malou ochutnávku….
Petra Bartoníčková

TANEČNÍ KURZ 2020 a 2021
Definitivně jsme se rozhodli odložit taneční kurz z podzimu 2020 na podzim 2021 a spojit je s novým ročníkem.
Pokud se rozhodnete v kurzu nepokračovat, bude Vám kurzovné za neodtančené lekce vráceno. Peníze si budete
moci vyzvednou v informačním centru vedle kostela hned, jak bude otevřeno. Budeme ale velice rádi, pokud spolu
celý kurz dotančíme do zdárného konce.
Nový taneční kurz začne 11. září 2021 v kulturním domě pod vedením Taneční školy Gregoriades.
Hlásit se můžete již nyní na tel. 326 531 595 nebo emailem na kultura@breznice.cz.
Pavlína Liebnerová, odbor kultury

ČLOVĚK V TÍSNI POSKYTUJE BEZPLATNÉ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
V PŘÍBRAMI A OKOLÍ
Už v roce 2019 bylo v České republice vedeno bezmála
4,5 milionu exekucí. Podle dat Exekutorské komory čelilo exekucím celkem 775 tisíc lidí. V důsledku pandemie
Covid-19 je nutné očekávat další narůst počtu lidí s finančními problémy. Obecně prospěšná společnost Člověk
v tísni vnímá tento problém jako velmi závažný, a proto
se aktivně podílí na jeho řešení. A to jak na úrovni návrhů legislativních změn, tak také přímou pomocí zadluženým lidem orientovat se ve svých dluzích a poradenstvím, jak takovou situaci řešit.
Kde poskytujete dluhové poradenství?
V rámci středočeské pobočky poskytuje Člověk v tísni
dluhové poradenství na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, Kralupsku a na Příbramsku. Další dluhové poradny provozujeme v kraji Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém, Libereckém a v Praze. V roce 2019
jsme začali s projektem mobilního dluhového poradenství.
S cílem přiblížit službu co největšímu okruhu lidí tak
poradenství nabízíme i mimo naše kamenné pobočky.
Jaké služby poskytujete?
Tématu dluhů se společnost Člověk v tísni věnuje již
více než 11 let. V rámci dluhového poradenství poskytujeme svým klientům komplexní péči. Pomáháme se zma-

pováním pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení,
zajišujeme klientům podporu v komunikaci s věřiteli
a exekutory, pomáháme s orientací a případnou obranou
v nalézacím a exekučním řízení, podáváme návrhy na zastavení neplatných exekucí. Člověk v tísni má rovněž
potřebnou akreditaci udělenou Ministerstvem spravedlnosti ke zpracování a podávání insolvenčních návrhů.
Pomáháme také v samotném procesu oddlužení. Všechny naše služby jsou bezplatné.
Komu je služba určená?
Dluhové poradenství je určeno všem lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo
nemohou sami řešit.
Na koho a jak se obrátit?
Na konzultaci je nutné se předem objednat na těchto
telefonních číslech: Michael Chmiel, 778 520 785
Helena Šebková, 778 473 013
Otvírací hodiny: pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hod.
Adresa kanceláře: Pasáž HORYMÍR
náměstí T. G. Masaryka 3
261 01 Příbram 1
Web: www.clovekvtisni.cz
www.jakprezitdluhy.cz
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do
11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci zajistí sčítací komisaři.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, své-

právnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně, provádí sečtení jejich právní zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná.
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Kontaktními místo v Březnici pro Sčítání 2021
je pracoviště České pošty, s.p., Rožmitálská 21,
262 72 Březnice, tel. 954 226 272.
Po d r o b n ě j š í i n f o r m a c e n a l e z n e t e n a
w w w. s c i t a n i . c z

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
K 31. 12. 2020 jsme měli celkem 485 členů.
Od 1. 1. 2021 se odhlásilo 7 členů, 1 zemřel
a 3 mají zájem o členství v MO STP Březnice. Nemůžeme psát, že jsme je přijali, protože výborová schůze ještě
nebyla a ta musí jejich vstup do organizace schválit, tak
ještě počkáme. V případě, že se současná opatření rozvolní, členská schůze by mohla být dne 20. 4. 2021, ale kdo
ví! V roce 2020, v době koronavirové pandemie, nemohly
být, vzhledem k velkému počtu členů organizace, uskutečněny jarní a podzimní členské schůze, kde by došlo k hlasování o novém složení výboru. Během roku došlo ve výboru STP k několika změnám, a tak jsme museli hledat nové
formy práce. Seznamujeme Vás s výsledkem hlasování
členské schůze, které proběhlo formou per rollam, dle stanov STP v ČR z.s., v době od 21. 11. 2020 do 5. 12. 2020.
Členové hlasovali o volbě
- nové předsedkyně místní organizace, paní Janě Štefanové, ročník 1948, s nástupem do funkce od 1 .1. 2021,
zvolena počtem hlasů 441
- nové místopředsedkyně místní organizace, paní Hedvice Fořtové, ročník 1951, s nástupem do funkce od 1. 1.
2021, zvolena počtem hlasů 441
- nové hospodářky místní organizace, paní Haně Vaněčkové, ročník 1955, s nástupem do funkce od 1. 1. 2021,
zvolena počtem hlasů 441
- nové členky výboru místní organizace, paní Haně Krejčíkové, ročník 1957, s nástupem od 1. 1. 2021, zvolena
počtem hlasů 441. Z celkového počtu členů organizace
486 se hlasování zúčastnilo 441 členů. Byla tedy splněna podmínka pro schopnost usnášení. Vzhledem k situaci se zatím nemůže výbor scházet, ale určité povinnosti,
musí i nadále plnit, vyřizuje je on-line. Funguje nám jen
poradna pro sluchově postižené za přísných zdravotních
podmínek. Jménem výboru MO STP Březnice přeji všem
našim členům hodně zdraví, optimismu a věřím, že se
opět brzy sejdeme na některé z našich akcí.

Poděkování
Jsem moc ráda, že mohu touto cestou oficiálně poděkovat
bývalé předsedkyni místní organizace paní Vlastě Forejtové za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením. Celých 15 let byla ve funkci předsedkyně
místní organizace, které věnovala svůj volný čas. Její
aktivita je příkladem toho, že se mezi námi najdou osobnosti, které ochotně a nezištně pomáhají ostatním. V životě však mohou nastat situace, kdy osobní a rodinný život
dostává přednost před tím společenským, a tak Vlastě
a celé její rodině přeji za celý výbor MO STP Březnice hlavně zdraví a v jejím dalším osobním životě klid a pohodu.
Jana Štefanová

Z kultury
Informace veřejnosti a členům STP o kulturních akcích,
zmiňovaných v minulém výtisku BN, zatím zůstávají
beze změny. Všichni oslovení organizátoři čekají pouze
na ukončení nouzového stavu a uvolnění podmínek pro
veřejné návštěvníky.
Mezi nové informace zařazuji pouze pozvání na červnové a červencové zámecké hudební koncerty. Jeden by měl
patřit známému Big Bandu a druhý koncert je zařazen
místo Zámeckého plesu na nádvoří zámku.
Přesná data, hodiny, vstupné, či jiné potřebné informace, rozešleme pomocí úsekářek a článku v BN.
Pokud pandemická situace dovolí, proběhnou i koncerty
v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka. Poslední informací je zrušení již každoroční tradice, a to Hradozámecké noci. Tyto dlouholeté, námi hojně navštěvované večery, byly přesunuty na jiné datum, které nelze na našem
zámku v Březnici přijmout a uskutečnit.
Informace, dotazy, nápady, či návrhy podávejte osobně,
ale raději po tel. domluvě, v lékárně nebo na známých
číslech 721 603 455, 318 682 050 nebo večer 318 682 483
L. Feitová, kulturní referent.

Připomínáme
7. 4. 2021 se uskuteční poradna pro sluchově postižené
spoluobčany v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hod.
Informace o očkování osob starších 70 let
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci
informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob,
které mají závažné zdravotní komplikace. Najdete tam
např. informace o očkování osob starších 70 let, jak se
objednat přes centrální rezervační systém, jak postupovat, když se chcete nechat očkovat u svého praktického
lékaře nebo jak je to s očkováním osob s chronickým
onemocněním. Podrobnosti najdete na: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=106
Zdravotní pojiš ovna Ministerstva vnitra 211 přispěje 100 Kč na nákup respirátorů, které dosahují filtrační účinnosti alespoň 95 %. • Respirátory FFP2/
KN95 bez výdechového ventilu • Respirátory FFP3 bez
výdechového ventilu. O příspěvek mohou požádat všichni pojištěnci od 15 let. Ochranné prostředky nemusí být
zakoupeny v lékárně. Možnost čerpání od 1. března 2021
do 31. května 2021 nebo do vyčerpání financí.
Hedvika Fořtová
za MO STP Březnice
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OBNOVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V BŘEZNICI
Kdo v čase virových vycházek došel až za město tam,
kde se mezi poli směrem na
Poříčí zvedají kamenné zídky
židovského hřbitova, musel
být velmi překvapen. Nová
část místa posledního odpočinku březnických židů svítí,
hroby jsou očištěny od šlahounů letitých výhonů tmavě
zeleného břečanu a jiných
rostlin, náhrobky jsou znovu
vztyčeny, na místo se vrátily
zmizelé části pomníků.
Březnický židovský hřbitov
zvláštního tvaru sférického
trojúhelníku, asi kilometr za
městem směrem na Přední
Poříčí, je v písemných pramenech zmiňován již v polovině
16. století. Dnes je tvořen
dvěma viditelně odlišnými
částmi. V té staré najdeme
náhrobky renesančního a barokního typu, některé již
z druhé poloviny 17. století. Nová část, kam se pohřbívalo od druhé poloviny 19. století, byla oproti té staré
v posledních letech ve výrazně horším stavu. Mohla za
to devastace hřbitova nacistickou mládeží během druhé
světové války, a také odprodání významného množství
náhrobků jako stavebního materiálu v 80. letech 20. století. Realita dnešních dní je jiná, pietní místo získalo
znovu důstojnou podobu.
Pozemek, na kterém hřbitov leží, březnické obci po
většinu času nepatřil. Za každého pohřbeného musela
obec městu odvést poplatek. To se změnilo v roce 1906,
kdy byl hřbitov zapsán jako majetek březnické židovské
obce. Vedle hřbitova byl již v roce 1725 doložen dům
hrobníka a správce hřbitova. Na konci 19. století byla
v severní části hřbitova, na místě staré márnice, postavena novogotická obřadní síň, která prošla v roce 2004
kompletní rekonstrukcí.
Péči o hřbitov a jeho obnovu zajišuje Židovská obec
v Praze. Jeho opravy probíhají postupně již několik let
za finančního přispění židovské obce a Ministerstva kul-

tury ČR. Židovské hřbitovy se dochovaly v různém stavu, vesměs se ale vždy jedná o velice cenné nemovité
kulturní památky a péče o ně patří k hlavní náplni
a snažení výše zmíněných institucí.
Více takových projektů!
Pavlína Liebnerová

Foto městská knihovna
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ -

Duben 2021

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
4. 4. 1941 před 80 lety konala se pravidelná měsíční schůzka členů spolku Bozeň ve spolkových místnostech
Národní kavárny v Praze.
5. 4. 1841 před 180 lety byla stržena stará brána zvaná Písecká – v místech setkání ulic Dolní Valy a Podčapská.
V předchozím roce 1840 byla zbořena brána Bubovická – na spojnici Horních Valů a Rožmitálské ulice. Další brána se nazývala Hudčická a nacházela se na křížení Blatenské ulice s Dolními a Horními
Valy. Ve středověku neměla Březnice zděné hradby, od jihu bylo opevnění z dřevěných planěk, které se
nazývalo Dolní Valy a Horní Valy (hliněné valy byly v základech opevnění). Na severu městečko chránil Hlubiňský (Hlubyňský) potok, na východě říčka Vlčava.
6. 4. 1941 před 80 lety v neděli odpoledne byly za hojné účasti členů uspořádány spolkem Bozeň vycházky
do knihovny Strahovského kláštera a pokladu Pražské Lorety.
13. 4. 1861 před 160 lety roztrušovány zprávy, že v noci Březnice lehne popelem. Poděšení občané konali hlídky,
však obavy byly zbytečné. O 10 let a 14 dnů později 24. 4. 1871 však žádné varování nepřišlo
a v Březnici vyhořelo několik domů…
16. 4. 1761 před 260 lety založen nový městský manuál, do něhož písaři zanesli mnoho zpráv o činnosti magistrátu a o životě města ve druhé polovině 18. století.
20. 4. 1651 před 370 lety bylo do nové koleje uvedeno pět členů jezuitského řádu: P. Bernard Oppel - rektor a kazatel, P. Jiří Pfefferkorn - superior, P. Felix Číška - katecheta a zpovědník, P. Jiří Ferus - zpovědník
fundátorův a Markus Trefil - kuchař, sklepník, budič a dispensator.
20. 4. 1856 před 165 lety zemřel v Březnici učitel a hudební skladatel František Ignác Vaněček. Narodil se 31. 7. 1800
v Sepekově a od roku 1826 působil v Březnici. Zajímavé je, že zhudebnil texty katolického kněze, vlastence, spisovatele a básníka Františka Jaroslava Vacka-Kamenického, který byl zámeckým knězem
šlechtického rodu Kolowratů Krakowských. Některé písně zlidověly a můžete je slyšet i dnes.
(„U panského dvora, náš Vitoušek orá“, „V Čechách, tam jsem zrozena“, „Vdejte mne, matičko,
dokud jsem mladá“.)
30. 4. 1941 před 80 lety vyšlo z IV. ročníku „Bozeňska“ (sborníku pro kulturní a hospodářské otázky z Březnice,
Mirovic a Rožmitálu) pouze číslo 1. Na osm let byla záslužná činnost zastavena a pokračováním bylo
vydání V. ročníku v dubnu 1949.

Čestní občané města Březnice
Již několikrát jsme Vás informovali o „čestných občanech“ našeho města, jako byl např. první jmenovaný městskou radou v roce 1851 – Hanuš Kolowrat Krakowský. Titul se ještě nazýval „čestný měšan“ a Hanuš jej obdržel
za statečné konání v revolučním roce 1848.
Před 160 lety - 18. dubna 1861 byli zvoleni čestnými občany města Březnice František Palacký a František Ladislav
Rieger.
František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.
Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví - má přezdívku „Otec národa“,
který právě jako dějepisec vychovával český
národ. Autoritu Palackého potvrdil i císař
František Josef I., který jej jako prvního Čecha nešlechtického původu v dubnu 1861 jmenoval doživotním členem panské sněmovny
a právě v dubnu mu projevily sympatie i mnohé obce, když mu udělily čestné občanství
a ocenily tak jeho snahy o posílení kolektivního českého vědomí.

F. Palacký

F. L. Rieger

František Ladislav Rieger byl český politik
a spoluzakladatel Národní (staročeské) strany.
Již během revolučního roku 1848 prosazoval
liberální principy plánované rakouské ústavy
a federalizaci monarchie. Do politiky se vrátil po obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů a Březnických zpravodajů, ze Stavebně historického průzkumu města
Březnice z roku 1973, z Bozeňska roč. IV číslo 1, 1941.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
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JMÉNO PRO ANDĚLA
Uprostřed adventního času se krátce otevřela Výstava
betlémů v bývalé jezuitské koleji. Hlavním lákadlem byl
krásný keramický betlém paní Zuzany Němcové, kterému říkáme „Březnický“, protože vymodelované stavbičky jsou vytvořeny podle budov ve městě – kostela, zámku, pivovaru s komínem…
Na výstavu připravila paní Němcová i dva keramické
anděly, ale beze jména. Požádali jsme návštěvníky výstavy o vymyšlení a napsání jejich návrhů jmen.
Celkem bylo zapsáno 121 „andělských jmen“, z toho
27 mužských a 94 ženských. V mužských se nejvíce opakovalo: Šmoula, pak shodně měli Josífek a Kuba. V ženské podobě nejvíce hlasů Andělka, shodně Anička
a Adélka. Paní autorce se nejvíce líbilo navržené jméno
Nadějka – v dnešní době jistě velice povzbudivé.
A ochutnávka některých jmen: Ariona, Andělan, Stázika,
Lumpík, Srdnička, Svíčkonoš, Stázinka, Vánočníček.

Alena Heverová
správce muzea a galerie

POKROKOVÝ HANUŠ JURENKA

- 190 LET OD NAROZENÍ

* 19. dubna 1831 v Kolešovicích u Rakovníka | ✝ 27. 1. 1882 v Březnici
Lékař, prozaik, překladatel, vlastenec, přítel spisovatelky Boženy Němcové…
Otec Hanuše pocházel z Hané, oženil s Kateřinou Gamischovou, dcerou pošmistra v Kolešovicích u Rakovníka a společně vychovali dva syny a dvě dcery. Syn Hanuš studoval gymnázium, pak pražská filosofická studia, která dokončil v roce 1848. Byl údajně společenský
a veselý, obklopen řadou přátel, jako byl Josef Václav
Frič, Karel Kulich, Václav Čeněk Bendl a další. Nastoupil na univerzitu jako medik a 25. června 1855 byl povýšen na doktora lékařství. Po studiích odjel do Haliče
pomáhat likvidovat následky cholery a odtud přišel
v roce 1856 do Březnice, kde se jeho otec stal notářem.
V následujícím roce se oženil s Karolinou Tillovou
a společně žili v domě čp. 7 na náměstí. Jako praktický
lékař svědomitě léčil, a chudé i nezištně. Všímal si lidské bídy a uvažoval o jejím zmírnění. Roku 1866 vypomáhal Jurenka při choleře ve Skutči, roku 1876 odjel
dobrovolně na srbské bojiště ošetřovat raněné. Když se
spřátelil s březnickými občany a poznával postupně chod
městečka, začal se starat o jeho správu a o vedení. Vnášel do života Březnice proud nových myšlenek, zahrnoval správu města reformními návrhy a postupně se stal
vynikající samosprávný pracovník, nejprve jako člen
městského zastupitelstva, pak jako předseda školní rady
a roku 1878 byl zvolen starostou města.
Řadu čestných funkcí měl i ve spolcích, občanské besedě, ochotnickém divadle, knihovně, záložně i hospodářské jednotě. Podporoval stavbu železnice, zřízení hospodářské školy a nově založený Sokol.
Vystupoval otevřeně a statečně projevoval svůj postoj,
o čemž svědčí i organizování táborů lidu na Třemšíně
a na Holém vrchu. Snažil se zbavit město německého
„nátěru“ a ve svých postojích navazoval na revoluční
nadšení pro svobodu a pokrok v roce 1848, kdy bojoval
na barikádách v Praze.
Hanuš Jurenka se projevoval také literárně – známé
jsou jeho články medicínské a jeho překlady z francouzské a polské beletrie, a naopak přeložil Hálkovy povídky
do němčiny. Nespočetné množství příspěvků do různých

periodik svědčilo o jeho zájmu o aktuální společenské
a kulturní dění.
Když uprostřed práce zemřel, ve věku necelých padesáti a jednoho roku, na pohřbu s ohromnou účastí lidu
byly vděčně oceněny nejen velké zásluhy, ale i jeho ryzí
lidství, jeho statečné srdce – jeho „rytířství Ducha“.
Syn doktora Jurenky, ing. Cyril Jurenka, byl strojním
inženýrem, prvním předsedou Sdružení rodáků březnických v Praze. Jurenkova dcera Božena byla učitelkou
v Březnici.
V roce 1982, kdy uplynulo sto let od jeho úmrtí, bylo
v přízemí polikliniky instalováno tablo s fotografií
a krátkým textem o něm.
Na březnickém hřbitově odpočívá sám v blízkosti kostela sv. Rocha.
Alena Heverová
správce muzea a galerie
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SVĚŽÍ PŮVAB VELIKONOC
Liturgický kalendář je vyšperkovaný řadou svátků, ale jako drahokam
v něm září Velikonoce. Pro věřící jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Pro všechny přináší to pozitivní - teplo, světlo a začátek „nového života“.

Pro křesany byl tento den symbolem volného dne, kdy
lidé nepracovali, kostely se zdobily modrým a fialovým
suknem. Přívlastek „modré“ vzniklo z německého „blau“.

tiška. Původní kulisy i Boží hrob jsou umístěny v expozici Církevní a duchovní život v Březnici. V lidových
pověrách je tento den spojován s magickými silami.
Už časně ráno se lidé omývali pramenitou vodou pro
zdraví. Nic se nemá půjčovat, protože půjčená věc by se
mohla vrátit očarovaná. Nemá se hýbat se zemí - rýt,
kopat, okopávat, ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. V tento den se otevírají hory
a odhalují své poklady, kvete „zlaté kapradí“…

ŠEDIVÉ ÚTERÝ

BÍLÁ SOBOTA a VELIKONOČNÍ NOC

Někdy také nazývané Žluté úterý. Šedivá barva nejspíše
reprezentuje úklid. Hospodyně se věnovala úklidu celého domu, vymetání pavučin a prachu. Žlutá barva
v křesanství symbolizuje věčnost, ctnost, rozum, úctu,
vznešenost, žárlivost a boží světlo. V tento den se konají
mše svaté a nepojí se k nim žádné obřady ani zvyky.

Den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha.
Křesané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho
utrpením a smrtí. Po celý den nejsou žádné liturgické
obřady. Svěcení ohňů před kostelem se koná po západu
slunce a začíná velikonoční bdění - vigilie. Název Bílá
sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch
novokřtěnců.

PAŠIJOVÝ TÝDEN, SVATÝ TÝDEN
Vychází z biblických vyprávění sepsaných Ježíšovými
apoštoly a jde o takzvané pašije - passio znamená v latině utrpení.

MODRÉ PONDĚLÍ

ŠKAREDÁ STŘEDA
Také se jí říká Sazometná, Smetná či Černá. Název
Sazometná získala od toho, že se tento den vymetaly komíny od sazí. Škaredá snad proto, že se Jidáš škaredil
na Krista. Podle lidové pověry by se v tento den lidé
neměli mračit, aby se nemračily všechny středy v dalším
roce. O Škaredé středě se připravovala a jedla čočka
nebo hrách.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Vrcholem a středem křesanské liturgie je „slavnost tří
velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“.
Toto třídenní začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek
a končí modlitbou večerních chval o Velikonoční neděli.

ZELENÝ ČTVRTEK
Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:
první - Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň
je zrazen od Jidáše. Druhá událost je Ježíšova modlitba
v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Český přívlastek
zelený byl převzat z němčiny, kdy zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) vznikl Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se má jíst zelená strava - špenát, zelí, bylinky, aby byl člověk po celý
rok zdráv. O Zeleném čtvrtku se při liturgii naposledy
rozeznívají kostelní zvony, pak utichají až do velikonoční vigilie. „Odlétají do Říma“ a místo zvonů a zvonků
nastupují řehtačky, klapačky a hrkači.

VELKÝ PÁTEK
Den, kdy zemřel Ježíš Kristus. Den velkého smutku, kdy
středem církevní liturgie a jejím vrcholem není eucharistie, ale kříž. Jezuité zavedli stavění „Božího hrobu“,
skládali kantáty a uváděli divadelní pašijové hry, které
předváděli studenti pod vedením duchovního. Také
v Březnici se konala slavnost Vzkříšení Páně. Slavila se
v kostele sv. Rocha na hřbitově, kde byl zřízen Boží
hrob. K němu přicházelo procesí z hlavního kostela,
před kterým nejprve studenti jezuitské koleje sehráli
Pašijové hry. Tato mimořádně působivá církevní slavnost byla v kostele sv. Rocha zrušena v roce 1866 a Boží
hrob byl od té doby stavěn v kostele sv. Ignáce a Fran-

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ,
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Kristus vstal z mrtvých a dovršil tak Boží stvořitelské
a vykupitelské dílo. Křesané se v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ =
„mši svaté“ a nazvali jej „dnem Páně“. Každá neděle
v roce je tedy „oslavou Velikonoc“ - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. V kostele se světí
velikonoční pokrmy - beránek, vajíčka, bochánek, chléb
a víno. Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční je
největším křesanským svátkem.
„Láska byla život Mistrův.
Láska byla jeho prvním přikázáním.
Láska byla vší jeho snahou.
Láska byla jeho smrtí na kříži…“
Obraz „Děčínský oltář“ původně nazývaný „Kříž v horách“Caspar David
Friedrich (1774–1840) německý malíř, kreslíř, přední představitel krajinomalby německého romantismu.

Velikonoční pondělí
ČERVENÉ PONDĚLÍ, MRSKANÝ PONDĚLEK,
POMLÁZKOVÉ HODY
K Velikonočnímu pondělí se nevážou žádné významné
liturgické úkony - není to ani církevní svátek.
Původně pohanský magický obřad k zajištění plodnosti
a zdraví, kterého se účastnili pouze dospělí muži. Švihali ženy čerstvými metlami a polévali je mocnou živou
vodou. Tak z nich vyháněli nemoci a vpravovali sílu.
Za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci
jako příslibem skrytého, budoucího života. Později se
stal tento den hlavně zábavou pro děti a mládež. Dodnes
chodí mládenci nebo muži za děvčaty dům od domu,
s vlastnoručně vyrobenými nebo koupenými pomlázkami, které jsou na koncích zdobené pestrobarevnými stuhami. Pomlázka není jen svazek proutků ozdobených
stuhami, ale také se tak nazývá odměna, kterou chlapci
dostanou. Malí i velcí koledníci získají od vyšlehaných
dívek zdobená vajíčka, malé sladkosti nebo velikonoční
(pokračování na straně 13)
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(dokončení ze strany 12)

perníčky. Zvláštní pozornost si
zaslouží i rýmované říkačky „velikonoční koledy“, které obvykle
celý rituál koledování provázejí.
„Hody, hody doprovody, dejte
vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička
vám snese jiný…“ patří mezi nejznámější. Jestli dojde dříve na pomlázku nebo na koledy,
záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé,
není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou
dokonce cítit uražené. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže
a chlapce kbelíky studené vody. Zvyky se napříč českými
zeměmi mírně mění.

SYMBOLY A ZVYKY VELIKONOC
KŘÍŽ
je nejdůležitějším z křesanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.

VELIKONOČNÍ OHEŇ
představuje světlo spjaté s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
Oheň znamenal podobně jako jarní slunce vítězství nad
zimou.

Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání dívek má symbolizovat předání svěžesti
mladých jarních prutů. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle regionální
závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč,
koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.

VYSÉVÁNÍ OBILÍ
Symbolizuje počátek zemědělských prací - obvykle se
vysévá tráva nebo nějaké obilí do nízké misky s hlínou,
nechá se vzklíčit a zdobí se kraslicemi.

ZAJÍČEK
Zajíc je symbolem plodnosti a života. Je spjat s egyptskou
i aztéckou mytologií a má zřejmý původ i v pohanských
rituálech oslavující příchod jara. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický
název křesanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici v zajíce, on
pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Zajíčka
najdeme také v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné, pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou
Panny Marie - symbol čistoty nad tělesným pokušením.

VELIKONOČNÍ POKRMY
BOCHÁNEK - MAZANEC

znamená obnovu života a symbolizuje památku Krista když Jan Křtitel spatřil Krista, zvolal: „Hle Beránek
Boží, který snímá hříchy světa!“ V židovské tradici beránek představoval izraelský národ jako Boží stádo, které vede Hospodin. Židé na Velikonoce pojídali beránka
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. Z historických pramenů jen stěží rozeznáme, zda šlo o maso nebo
o pečivo. Pravděpodobně se jedlo obojí.

je symbolem slunce. Dříve se pekl nesladký a říkalo se
mu - „koláč syrnej k veliké noci“. To se ještě připravoval ze strouhaného sýra a většího množství vajec - žádoucí byl žlutý mazanec. Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar
a znamení kříže uprostřed. Peče se z kynutého těsta,
které symbolizuje nabývání na objemu - pučení a to díky
teplu a slunečnímu působení. Neměla by chybět špetka
koření, podle znalců tradice muškátový oříšek nebo
květ. Peče se na BÍLOU SOBOTU a jí se s medem.

VAJÍČKA - KRASLICE

JIDÁŠE

BERÁNEK

Vajíčko jako symbol nového života, protože samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti a života.
KRASLICE patří k magickým předmětům prastarého
původu a přisuzovala se jim nadpřirozená moc, která se
zvyšovala jejich obarvením nebo ozdobením. Protože
kultovní smysl nemělo darování, ale požití jejich obsahu, zdobila se od nepaměti vařená. Zvyk konzumovat
vajíčka souvisí patrně s velkým půstem, při němž se
nesměla jíst ani vejce, a proto lidé čekali, až postní doba
skončí. Ve spojení s lidovou tradicí pak vznikl obyčej
zdobení i vyfouknutých vajec, který se krajově velmi
různí. Zvyk zdobení kraslic pochází teprve z druhé poloviny 19. století. Ke zdobení vajec se používalo a používá
mnoho technik: vosková batika, zdobení ovazováním,
vyškrabování nebo zdobení slámou a další.

POMLÁZKA
Chození na „pomlázku“ patří v našich zemích k nejstarším velikonočním obyčejům a přetrvalo do dnešních
dnů. Pomlázkou bývá označována metla, jíž byly o Velikonocích šlehány dívky a ženy, aby „omládly“. V jednotlivých krajích se jmenovala různě, stejně tak se lišila
i její podoba. Uplést pomlázku patřilo k nezbytným dovednostem. Nejčastěji se pletla z několika vrbových
proutků. Pomlázky bývaly zdobené stuhami a pentlemi.

Obřadní velikonoční pečivo z kynutého těsta se připravovalo již na Škaredou středu. Do spirály stočený nebo
propletený váleček kynutého těsta symbolizuje provaz,
na kterém se oběsil Jidáš, jenž podle biblického příběhu
zapříčinil Kristovo zatčení a smrt. Taková snídaně, tvrdí lidová pověra, ochrání člověka celý rok před zdravotními neduhy. Pečivo se jedlo až ke snídani na Zelený
čtvrtek s medem.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA, SEKANINA, HLAVIČKA,
SEKANICE
je klasickým českým pokrmem z pečiva, vajec, uzeného
masa a z hlavní ingredience - kopřiv nebo jiných zelených bylinek. Měla se jíst až na Boží Hod.

VELIKONOČNÍ POKRMY S VAJÍČKY
Z vykoledovaných vařených vajíček se připravují různé
pomazánky, slané rolády, nádivky a aspiky.

POKRMY Z JEHNĚČÍHO MASA
Prastarým velikonočním pokrmem byla jehněčí pečeně.
Později, když byl chov ovcí omezen, pečené jehně nebo
kůzle, se i u zámožných sedláků, stalo přepychem.
A místo toho se začal péci beránek z těsta v kameninových nebo litinových formách.
Alena Heverová, správce muzea a galerie
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JEDENÁCTÝ PĚŠÍ PLUK Z PÍSKU
První světová válka dozajista patří k největším světovým konfliktům Země Koruny české, jako jedna ze zemí
Rakousko-Uherské monarchie, nesly stejné válečné břímě jako ostatní územní součásti císařství. Historické
zdroje uvádějí, že z Čech bylo mobilizováno 1 537 000 mužů.
Z toho přišlo o život přibližně 236 000 mužů a 433 000
jich bylo zajato nebo prohlášeno za nezvěstné (přesná
čísla nejsou k dispozici). Téměř každá obec, tak ve své
historii, vzpomíná na své občany padlé ve „Velké válce“.
Ani Březnice a okolní obce nejsou výjimkou. Odvody do
rakousko-uherské armády se konaly v Březnici každý
rok v březnu nebo dubnu, členy odvodní komise byli zástupci armády a města. Za město v komisi vždy zasedal
starosta města a další vybraní úředníci. Odvodní povinnost se týkala mužů mezi dvacátým prvním a dvacátým
třetím rokem, pokud nebyl branec odveden v roce, musel se dostavit ještě roky následující. Prezenční služba
v rakouské armádě byla tříletá. Z těch, kteří byli schopni služby u zbraně, se každoročně doplňovaly kontingenty jednotlivých vojenských těles. Nejdříve byl naplněn
stav společné armády a poté jednotlivých zeměbran. Rakouská armáda byla doplňována na teritoriálním základě, a tak každá jednotka měla určen svůj doplňovací
okres, u jednotek společné armády tak sloužili vždy krajané a většinou se zde potkali i branci ze stejné obce.
Nováčci rukovali každý rok, vždy 1. října, a většinou
byli veleni k jednotlivým plukům s posádkou v některém
z měst doplňovacího okresu. Politický okres Blatná, jehož byla Březnice součástí, doplňoval prvořadě početní
stavy jedenáctého pěšího pluku jako zástupce společné
armády a sedmého a dvacátého osmého zeměbraneckého
pěšího pluku. Ve vojenském slangu se příslušníkům jedenáctého pěšího pluku říkalo mlíkaři a příslušníkům
dvacátého osmého zeměbraneckého pluku železné mouchy. V den vyhlášení války Srbsku, 28. července 1914,
byl v prezenční službě ročník branců 1890, 1891 a 1893,
s vyhlášením války, mobilizací a následným vývojem válečných operací byly však mobilizovány i další ročníky.
V pokročilém stadiu konfliktu byli nakonec odváděni
muži věkového rozmezí 18-53 let. Páteř tehdejších armád
tvořila pěchota, a tak většina branců byla odváděna právě k pěším plukům. Pokud však odvedenec měl nějaké jinak využitelné dovednosti, byl přidělen k jiné zbrani.
Elitou všech vojsk v té době byly jezdecké dragounské
pluky a k tomuto byl přidělen i osmnáctiletý odvedenec
František Šefrna z Leletic. Ani jemu však nebyl dopřán
návrat domů, zemřel ve Slovinsku dne 18. září 1918
v polní nemocnici č. 1308 ve Vipově, okrese Postojna, na
následky střelných zranění a následujícího dne byl pochován na místním hřbitově. V možnostech tohoto příspěvku není pojmout všechny vojenské útvary, kde sloužili odvedenci z Březnice, ale skromným cílem je zaměřit
se na nejvýznamnější útvar, kam byla odváděna většina
branců z našeho města. Jedenáctý pěší pluk byl nejstarším plukem rakousko-uherské armády, založený v roce
1630 a rekruti z Čech k němu začali být odváděni již od
roku 1771. Před vypuknutím válečného konfliktu se jednotlivé prapory nacházely v Písku, Prachaticích a Praze. V Písku sídlil I. polní a náhradní prapor, a právě
k němu byli většinou odváděni březničtí branci. I. polní
prapor jedenáctého pěšího pluku, jako jeden z prvních,
v srpnu roku 1914, odešel na bojiště světové války,
z nichž se však již jako organizovaný celek nikdy nevrá-

til. V Písku zůstal náhradní prapor, jehož povinností
bylo připravovat další pochodové prapory a tyto odesílat
k doplnění pluku na frontové linie. Již koncem srpna
1914 byl pluk nasazen k bojům u řeky Driny v Srbsku.
Mezi prvními, kteří položili život ve světové válce, byl
František Šatava, civilním povoláním kamenický mistr
z Březnice, padl 9. září 1914. Dne 14. září 1914 byl na
téže frontě prohlášen za mrtvého další březnický rodák,
horník Gustav Koubek. V Srbsku dne 28. listopadu
u města Lazarevac padl také Jaroslav Šettner. Jedenáctý pěší pluk se účastnil celého srbského tažení, od jeho
počátku až po ústupové boje, v prosinci 1915. V posledních ústupových bojích na území Srbska opět u řeky
Driny, den před Štědrým dnem, padl březnický rodák
František Haufl, civilním povoláním zedník. V únoru
1915 byl pluk přesunut do Karpat na ruskou frontu, kde
22. července 1915 padl truhlář Václav Vlas, zanechal
vdovu Marii s dítětem. Část pluku zde zůstávala a účastnila se všech významných bojů na ruské frontě. V roce
1917 padl v bitvě u Zborova obchodní příruční František Karas. Ještě v listopadu roku 1915 byla většina pluku spěšně přesunuta na italskou frontu, kde se okamžitě zapojila do čtvrté bitvy na řece Soči. Od ledna 1916
pluk uvízl v zákopech, tolik charakteristických pro tento válečný konflikt, a na této statické frontě setrvával
do května téhož roku. Během tohoto období se podílel
na odražení všech 8 italských ofenziv. V roce 1917 se
společně s německou armádou účastnil průlomu u Caporetta (dvanáctá bitva o Soči) a bitvy na Piavě. Zde padl,
6. prosince 1917, tesař František Zajíček. Konec války
zastihl jedenáctý pěší pluk při bojích u Monte Grappy.
Z celého pluku padlo téměř třináct tisíc vojáků. Evidence padlých není úplná, zejména s postupující dobou klesala její úroveň a pečlivost. Nejpřesnější záznamy lze nalézt z doby počátku války, zejména ze srbského tažení,
z těchto je možné dohledat mimo jména a data narození
zemřelého, též jeho hodnost a příslušnost k jednotce,
rodinný stav, zaměstnání, národní příslušnost, kdy
a kde padl a zda zanechal vdovu a kolik dětí. Postupem
doby preciznost evidencí pochopitelně upadala a z posledních let války seznam obsahuje jen jména padlých
bez bližšího upřesnění. Stejně tak období účasti bitvy
o Soči postrádá přesnější evidenci. Přiřknout to lze charakteru této nesmyslné bitvy, která zanechala na straně
rakousko-uherské armády více jak 430 000 padlých,
zajatých a nezvěstných (na italské straně je uváděno
870 000), to vše za výsledek zhruba dvanácti kilometrů
územního zisku. Stejně tak se některé evidence rozcházejí v době úmrtí nebo i v křestním jménu padlého vojína. Již asi nebude možné přesně určit kolik rodáků
a občanů Březnice padlo v 1. světové válce. Jeden seznam je uložen v Okresním archivu v Příbrami a v Hornickém muzeu v Příbrami (tímto děkuji řediteli hornického muzea panu PaedDr. Josefu Velflovi za jeho poskytnutí). Uvedené seznamy obsahují přes šedesát jmen padlých, zemřelých a nezvěstných. Některá jména lze také
nalézt, a tak potvrdit jejich souladnost s dostupnými
seznamy v matrice jedenáctého pěšího pluku. Zde lze,
po trpělivém bádání například dohledat, že výše zmíněný František Šatava je pochován u obce Saražnice
v Srbsku, a že zápis této události provedl polní kurát
František Junek. Seznamy padlých také eviduje a dopl(pokračování na straně 15)
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JEDENÁCTÝ PĚŠÍ PLUK Z PÍSKU
ňuje Vojenský ústřední archiv a Vojenský historický
ústav. Seznam obsahuje i jména zemřelých na následky
válečných zranění, lze tak například dohledat, že vojín
Václav Motyka, původním zaměstnáním kolář, zemřel
17. 7. 1918 ve Vídni nebo že Josef Tichý, narozen 1875,
ženatý, civilním zaměstnání bednář, vojín dvacátého
osmého pěšího zeměbraneckého pluku, zemřel 28. 2. 1921
v Březnici a zanechal manželku a dvě děti. Někteří vojáci, vedení jako nezvěstní, vstoupili do nově formovaných
československých legií a do Československé republiky se
vraceli až po roce 1920. Po skončení války byly zbytky
jedenáctého pěšího pluku sloučeny s jedenáctým československým střeleckým plukem našich legií v Rusku
a do Písku se pluk vrátil po vzniku ČSR pod názvem jedenáctý střelecký pluk Františka Palackého. I v poválečném Československu byly v Březnici konány odvody
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(dokončení ze strany 14)
branců do nově vznikající Československé armády a většina odvedených směřovala opět k tomuto pluku. Vojáci
tohoto pluku byli, v meziválečné době, nasazováni jako
posila zdejší četnické stanice s cílem provádět pátrání
po vyzvědačích rodícího se nacistického Německa.
Do dalších bojů již, jako ostatní vojenské uskupení ČSR,
nevstoupili. V Písku je proti budově hlavní pošty umístěn pomník padlým vojákům jedenáctého pěšího pluku.
Březnice si své občany padlé v 1. světové válce připomíná pomníkem před budovou základní školy. Byl odhalen
dne 28. 1. 1934.
Pomník byl realizován kamenosochařem Josefem Bláhou, na základě autorského návrhu Ing. arch. Josefa
Kittricha a Ing. arch. Josefa Hrubého.
Milan Kocík ml.
Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s.

PIVOVAR HEROLD SLAVÍ 515 LET A CHYSTÁ SE NA LETNÍ SEZÓNU
Zavřené hospody, zrušené společenské, kulturní i sportovní akce. Pandemická opatření doléhají na řadu oblastí života i podnikání a výroba piva je jednou z nich.
Pro březnický pivovar Herold, který letos slaví 515 let,
to není právě lehká doba. Ale snaží se hledět dopředu
k letní sezóně, kdy se snad už situace s Covidem-19 zlepší natolik, že se omezující opatření zmírní. „Věříme, že
se koncem jara opět otevřou hospody, by v omezeném
režimu, turisté jako každoročně zamíří do Státního zámku Březnice a obnoví se pořádání kulturních a společenských akcí,“ říká majitel pivovaru Marek Šoltés.
Pivovar v této těžké době nepropouštěl. I když je odbyt piva kvůli opatřením omezen, daří se uskutečňovat
některé exportní zakázky, např. do Itálie nebo Ruska.
„Musíme také velmi poděkovat lidem z Březnice a okolí,
kteří si jezdí na pivovarskou vrátnici pro naše pivo nebo
ho kupují v obchodě. Je to pro nás velká pomoc a velmi
si toho ceníme,“ uvádí Marek Šoltés.
Prodej na vrátnici pivovaru probíhá 24 hodin denně a čím
dál více lidí toho využívá. Na jeho podporu vznikly webové
stránky pivozvratnice.cz, kde je celková nabídka piv včetně ceníku. Novou tvář dostaly i webové stránky pivovaru
(pivovar-herold.cz), existuje i jejich anglická verze.
Úspěch slaví pivovarský profil na Facebooku, kde se
počet příznivců za poslední dobu zvýšil o polovinu - na
3 000. Na této sociální síti proběhla i tradiční soutěž
s tipováním, kdy se na pivovarský komín vrátí čáp - stalo se tak 12. března, což uhodli tři soutěžící. A nakonec
nepřiletěl čáp, ale čápi, v hnízdě se objevil celý pár.

Pivovar v letošním roce chystá akci k oslavě 515 let
své existence. Předběžně je plánována na 4. září. Je to
vlastně trochu nepřesné výročí, protože v nejstarším
dochovaném záznamu z roku 1506 je zmínka o již fungujícím pivovaru – nicméně uvedený rok je obecně brán
za start výroby piva v zámeckém pivovaru. Program na
dvoře a zahradě by měl být koncipován tak, aby si své
nalezli během dne všichni – od dětí po lidi ve vyšším věku.
Pokud pandemická situace a související opatření dovolí, měl by se v prostorách pivovaru Herold znovu konat
také multižánrový festival Deziluze, který loni navštívilo
přes tisíc lidí. Plánovaný termín je 2. až 4. července. Na
místě budou k vidění nejen koncerty hudebních skupin
nebo instalace mladých umělců, ale také třeba bleší trh.
V pivovaru bude v letošním roce rovněž pokračovat
další fáze rekonstrukce historických budov. Mimo jiné
by za přispění města Březnice měla být opravena další
část střechy, rekonstruované přízemí budovy, které bude
v případě zájmu poskytováno k dispozici březnickým
spolkům a aktivitám, a revitalizována pivovarská zahrada.
Petr Orálek

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ OŽÍVAJÍ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
Co pravila kněžna Libuše ve svých věštbách? Jakým silám vládla dávná slovanská božstva? Kdo bojoval v Dívčí
válce? A jak vypadaly české země za panování knížete Václava?
Všechno to, a mnohem více, se dozví účastníci tradičního letního příměstského tábora Škola šermu v Březnici.
Letos se děti vydají na dobrodružnou historickou výpravu českými dějinami raného středověku a poznají, jak se
žilo obyčejnému lidu i mocným panovníkům. Setkají se s dávnými postavami, které známe z pověstí a legend, ale
i s těmi, na které historické knihy již zapomněly. Účastníci Školy šermu se na pět dní promění v udatné rytíře
a v hrdinských bojích se utkají nejen se svými nepřáteli, ale i s magickými silami. V neposlední řadě se přiblíží
obyčejnému dobovému životu, vyzkouší si tradiční česká řemesla, zvyky a náboženské rituály.
Příměstský tábor se koná od 16. do 20. srpna 2021 ve městě Březnice a je primárně určen pro dívky a chlapce
od 9 do 13 let. Školu šermu pořádá spolek Rosenthal z. s., který již přes deset let vytváří zážitkové akce pro děti
a mládež v podobě příměstských táborů a víkendových terénních her.
Rosenthal z. s.
Přihlášku a doplňující informace o táboře najdete zde: www.taborskolasermu.cz
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Městská knihovna

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

Březnice

Kateřina Štěrbová, Lukáš Novotný, Martina Rejzlová, knihovníci

DOPORUČUJEME Z DĚTSKÉ KNIHOVNY
ODVAHA JE VOLBA – Marek Steininger
Komiksové příběhy
podle scénáře Marka
Steiningera, inspirované skautskou historií. Nakreslilo je
sedm
ilustrátorů.
Sedm komiksových
povídek, sedm přelomových událostí českých moderních dějin
a sedm hrdinů. Jsou
to obyčejní lidé. Mají
ale jedno společné:
jsou to skautky a
skauti, kteří v těžké
životní zkoušce prokážou neobyčejnou
odvahu. Od počátků
českého skautingu
přes zakládání prvních dívčích oddílů, vypjaté okamžiky za nacistické okupace či komunistickou perzekuci až po dnešek.

SŮL MOŘE – Ruta Sepetysová
V roce 1945 se druhá
světová válka chýlila
ke svému konci a poblíž Východního Pruska se tisíce uprchlíků
vydalo na pou za
svobodou a většina
z nich měla co skrývat. Mezi nimi i Joana, Emilia a Florian,
jejichž cesty se zkřížily na lodi, která slibovala spásu. Jmenovala se Wilhelm Gustloff. Donuceni okolnostmi drží při sobě,
ale když se svoboda
zdá na dosah, udeří
tragédie. V tu chvíli
je naprosto jedno, které jste národnosti a kultury či
jaký je váš společenský status. Všech deset tisíc lidí na
palubě bojuje za jedinou věc, chtějí přežít… Kniha vrhá
světlo na jednu z nejhorších – přesto téměř neznámých
– válečných tragédií.

S KOMENSKÝM DO KOMIKSU – ÚNIKOVKA
S AMOSEM – Klára Smolíková
Příběh Filipy a jejích spolužáků se odehrává během jediného dne stráveného únikovou hrou. Pátrání v jednotlivých místnostech však
není završeno jen vyřešením hádanky a nalezením
klíče, ale také komiksovým
příběhem ze života Jana
Amose Komenského. Filipa
předem nezkoumala, proč
se hra jmenuje „Cesta z labyrintu“. Vlastně jí bylo
jedno, jakou únikovku si
zahrají, pro všechny to
byla premiéra. Dostat se
z lodní kajuty ještě šlo, ale další místnosti jsou těžší
a těžší, a ne každá nápověda jim pomáhá. Hráči mají podezření, že se hra chová jako živá. Nebo se do ní tak zabrali? Postupně parta zjišuje, že kromě nalezení klíčů
se jim s každou místností otevírají průhledy do života
podivného muže v černém, který snad nikdy nespí a neustále má hlavu plnou plánů. Největší hádankou, jejíž
rozluštění je klíčem k cestě ven, je totiž sám Jan Amos
Komenský. Uniknou z jeho labyrintu?

A JAKO ANTARKTIDA: POHLED Z DRUHÉ
STRANY - David Böhm
Nejméně známý světadíl,
který lidé objevili až jako
poslední. Prázdný kontinent, který patří všem a kde
můžeme žít s méně věcmi,
než máme doma. Antarktida
dnes klade znepokojivé otázky, jestli se víc mění svět
okolo nás, nebo náš pohled
na něj. Unikátní ilustrovaná kniha pro malé i velké
čtenáře ukazuje, co se stane, když se na vše podíváme
z jiné strany. Na světě už není moc míst, kde člověk ještě
nebyl. Jako by už nebylo co objevovat. A právě to je ten
nejnáročnější úkol: objevovat svět znovu a způsobem, jakým jsme ho ještě neviděli. Naučit se užívat jeho bohatství
a pestrost tak, abychom po sobě nenechali ekologickou
pohromu, aby zůstal fascinujícím místem i za tisíc let
a uživil ty, kdo tu budou po nás.
Martina Rejzlová, knihovnice
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Mercier Jean – Pan farář má krizi – humorný román
Fenwick Liz – Aféra v Cornwallu – volné pokračování
románu Dům v Cornwallu plný lásky, tajemství a okouzlení
Bohjalian Chris – Náměsíčná – mrazivý, vzrušující psychothriller o lžích, ztrátách a touhách skrytých v hlubinách spánku
Swatmanová Clare – Než odejdeš – hořkosladký román
o lásce a ztrátě druhých šancí
Brown Sandra – Pomsta – texaský ranger Crawford Hunt
chce získat zpět svou dceru a požádat o svěření do péče, ale
právě ve chvíli, kdy se koná soud, vtrhne dovnitř maskovaný
střelec…
Clarkeová Lucy – Stíny nad zálivem – před sedmi lety
unesl proud dva desetileté chlapce příliš daleko od břehu a na
pevninu se vrátil jen jeden…
Kántorová Daniela – Otevřená zpově rodiny Prudilů
– humorný román podle skutečného života jedné rodinky
McKinnonová Hannah – Léto u jezera – dvě sestry, dva
osudy a každá hledá štěstí v lásce
Grimesová Elie – Hodný holky líbaj líp – příběh o přátelství, vášni a rodinných vztazích

Shafferová Mary Ann, Barrowsová Annie – Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů – chytrá
a okouzlující kniha, při jejímž čtení zapomenete, že jde jen
o literaturu
Tyburcová Helena – Dokud jsme dva – láska na první
dobrou trvající skoro padesát let… a prožili toho spolu tolik
Douglasová Donna – Sestřičky – příběh tří přítelkyň, zdravotních sestřiček z nemocnice Nightingale, které se musí naučit zvládat nejen péči o nemocné, ale i jedna druhé krýt záda
Douglasová Donna – Sestřičky v nesnázích – druhý díl
příběhů zdravotních sester z nemocnice Nightingale
Steel Danielle – Modrooký chlapec – poutavý příběh
o temném tajemství, druhé šanci a síle lásky a odvahy, který
začíná jednou obyčejnou lidskou tragédií
Cotterell T. A. – Co Alice neřekla – Jak daleko byste zašli,
abyste udrželi tajemství?
Škvorecký Josef, Salivarová Zdena – Setkání po letech, s vraždou – edice Původní česká detektivka; detektivní příběh z kanadského Toronta zavede čtenáře do prostředí
českých migrantů
Grimaldi Virginie – Pochopíš, až budeš velká – stárnutí
je jedna velká jízda
Kateřina Štěrbová, knihovnice

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Velikonoční a jarní recepty
Bylinkové máslo
Změklé máslo utřeme se solí, trochou citronové šávy a najemno nasekanými bylinkami. V mixéru by se mohlo máslo zahřát a povolit, vyplatí se tedy ruční práce.

Bylinková sůl
Usušené bylinky rozmixujeme, přidáme sůl (na jeden díl
bylinek dva díly soli) a znovu rozmixujeme. Můžeme si
vyrobit i sůl jednodruhovou, například libečkovou.

Pohanková kaše
Ingredience: 300 ml mléka, špetka soli, 200 g pohanky,
2 lžíce másla, 1 lžička skořice, hrst sušených švestek
a rozinek, sekané oříšky nebo semínka podle chuti, javorový sirup
Postup: Mléko se solí přivedeme k varu, vmícháme pohanku a ihned stáhneme z plotny. Přikryjeme nejprve
utěrkou, a na ní pak pokličkou, a dáme na 20 – 30 minut pod peřinu, kde pohanka dojde a vsákne všechnu
tekutinu. Poté vmícháme do kaše máslo, skořici, podle
chuti ozdobíme ovocem nebo ořechy, přelijeme javorovým sirupem a podáváme.

Tabbouleh
Arabský salát tabbouleh se obvykle podává jako
předkrm nebo součást větší tabule malých jídel,
ale můžeme ho podávat i jako přílohu.
Ingredience: 150 g bulguru, 4 rajčata, 1 menší červená
cibule, 3 hrsti petržele, 1/2 hrsti máty, 1/4 okurky, 3 lžíce
olivového oleje, šáva z 1/ 2 citronu, mořská sůl, čerstvě
mletý kajenský pepř, skořice, nové koření
Postup: Bulgur propláchneme. Přivedeme k varu 300 ml
vody, vsypeme propláchnutý bulgur, promícháme, přikry-

jeme poklicí a necháme asi 10 minut stát. Poté vmícháme 2 špetky kajenského pepře, 2 špetky skořice a 3 špetky mletého nového koření. Bulgur necháme stát ještě
40 minut, až vsákne veškerou tekutinu. Mezitím najemno nasekáme bylinky a nakrájíme cibuli, rajčata a okurku na drobné kostičky. To vše přidáme do hotového bulguru.

Losos s bylinkami
Ingredience : 4 filety z lososa, sůl, pepř, olivový olej,
1 hrst kopru, 1 hrst hladkolisté petrželky, šáva z jednoho citronu
Postup: Velkou pánev potřeme olejem a zahřejeme. Když
se rozpálí, opečeme lososa z obou stran (cca 4 minuty
z každé strany). Zakápneme citronovou šávou a posypeme bylinkami. Můžeme podávat například s tabboulehem.

Šakšuka
Ingredience : 4 vejce, 4 větší rajčata nebo plechovka
konzervovaných rajčat, 2 papriky, 1 velká cibule,
4 stroužky česneku, 1 lžíce olivového oleje, 1 lžička drceného kmínu, 1 lžička sladké papriky, špetka kajenského
pepře, hladkolistá petrželka, sůl, pepř
Postup: Nakrájíme cibuli a zeleninu a nasekáme česnek.
Předehřejeme troubu na 200°C. Ve vyšší pánvi (vhodné
do trouby) rozpálíme olej a orestujeme cibuli a papriku
(cca 3 minuty). Pak přidáme česnek, přisypeme rajčata,
koření a promícháme. Přikryjeme pokličkou a dusíme
asi 10 minut do změknutí. Poté odklopíme pokličku,
ve směsi uděláme čtyři důlky, do každého klepneme vejce a dáme do trouby zapéct (cca 15 minut) až budou
vejce tuhá. Osolíme, opepříme, a podáváme s nasekanou
petrželkou.
Kateřina Štěrbová
knihovnice
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KORONAVIROVÝ ROK
Tak už tu máme první výročí! Jak ten čas letí! Bohužel nejsme o mnoho moudřejší. Coronavirus má před
námi náskok. Pořád překvapuje a pořád je záhadou. Jen
co se objevil, zamanul si mutovat, což znamená změnit
některé své vlastnosti. Původní forma mizí a nová mutace je u nás stále častější. Nových otázek přibývá. Odborníci spíše věří, než aby si byli jisti, že očkování bude
i proti mutacím viru účinné. V nemocnicích nejsou volná lůžka.
Vzpomínám na nadšení v loňském březnu, kdy jsme se
těšili, že s koronavirem zatočíme raz dva, nejdéle do
prázdnin bude pryč. Te vidíme, že je to na dlouhé lokte. Trpělivosti se nám nedostává. Co když je to také
naše vina, že se ta patálie tak dlouho táhne? Dělá každý
z nás to, co se doporučuje? Obávám se, že ke všem radám odborníků se stavíme způsobem, aby se vlk nažral
a koza zůstala celá, doporučení dodržujeme jen „na oko“.
Roušky nosíme, ale jsou čisté? Ne nadarmo se u nás těší
oblibě všelijaké švejkování. A zrovna letos je to sto let
od vydání známého Haškova románu! U nás to už tak
švejkovsky chodí. Když někdo k něčemu nabádá, hned
dojdeme k tomu, že zrovna ten nám nemá co povídat…
Někteří z nás jsou naopak vystrašení a úzkostní, ale
to také není dobře. Psychická nepohoda oslabuje imunitu. Právě tu bychom měli posilovat všemi možnými způsoby. To je v silách každého z nás. O svoji vlastní imuni-

tu se musíme sami starat, tu za nás naše vláda nezajistí. Imunitu je třeba posilovat soustavně a mnoha způsoby. Důležitý je pohyb, výživa a psychická vyrovnanost.
Psal jsem o tom již před rokem. Připomínám vitamin D,
má pro imunitu velký význam a podle výzkumů ho
máme v těle málo. Jeho hladina v krvi se dá zjistit
a každý se může dozvědět, jak na tom je. Komu v laboratoři zjistí, že má hladinu vitaminu D v krvi pod
75 nmol/l, měl by vitamin D doplňovat. Vzpomínám, že
ve školce nám dávali každý den lžíci rybího tuku. Byla
to prevence křivice. Chutnalo to odporně, ale mnohé děti
to zvládaly dobře. Dnes se vitamin D doplňuje příjemnějším způsobem. Není to jen otázka dětského věku, ale
celého života. Každodenní individuální nebo rodinné procházky, nejméně na 30 minut, nebo sport na vzduchu
jsou prospěšné, ovšem je třeba překonat vlastní pohodlnost. Musíme se smířit s tím, že s kamarády si poklábosíme raději přes mobil. Větší ohleduplnost nebo zodpovědnost k druhým by nezaškodila. A to ve smyslu chráním své zdraví, abych nenakazil druhé. Očkování pomůže, ale můžeme mu pomoci.
Musíme se smířit s tím, že si po nějaký čas nebudeme
dopřávat, co bychom chtěli. Kdybychom to nedokázali,
koronavirus bude mít nad námi navrch. Takovou radost
bychom mu přeci nechtěli dopřát, že?
MUDr. Jiří Beran

Jaro v 1.MŠ
Po dlouhé zimě jsme se všichni těšili na hezké počasí
a už jsme plánovali výlety, vycházky do okolí a hry na
školní zahradě. Avšak nová vlna pandemie všechny naše
plány přerušila. Jediné, co jsme stihli, byl maškarní
karneval a návštěva sférického kina z Plzně. Některé
malé děti vstupovaly do kopule kina s obavami, ale příběh o zvířátkách z celého světa je naprosto uchvátil.
V březnu došlo znovu k uzavření škol, včetně mateřských. Abychom neztratili s dětmi kontakt, připravili
jsme pro naše předškoláky distanční výuku, která probíhá asynchronní formou. Nejprve jsme vybrali jednotlivá témata, která by byla vhodná procvičovat. Vytiskli
pracovní listy, které jsme předali rodičům pro domácí
práci. A už jsme se těšili na naše první on-line spojení
s dětmi. Po vzájemném přivítání jsme si společně procvičili jednotlivé úkoly. Vše dopadlo dobře a už jsme se těšili
na další spojení. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší děti a připravili pro ně venkovní aktivity s rodiči. Odměnou pro všechny děti bude dárek od velikonočního zajíčka. Závěrem bych chtěla popřát všem hodně zdraví a věřím,
že se co nejdříve společně setkáme.
Bohumila Formánková, učitelka, za kolektiv 1.MŠ Březnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce
Dne 9. března 2021 proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže německého jazyka, ale tentokrát v online režimu
přes Microsoft Teams, kde každý soutěžící komunikoval skrze kameru ze svého domova. Soutěž se skládala ze dvou
disciplín – mluvení na dané téma a popis obrázku. I přes dlouho trvající distanční výuku se do soutěže přihlásily
dvě žákyně naší školy. Každá sice z jiného ročníku, ale soutěžily ve stejné kategorii. Žákyně 9. ročníku Libuše
Fořtová vyhrála 1. místo, postupuje do kola krajského a žákyně 8. ročníku Adina Kazdová obsadila krásné 3. místo. Oběma srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Petra Ottová a Jarmila Hybrantová
vyučující německého jazyka
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Vzpomínáme na „UČITELE NÁRODŮ“ i na dálku
Ani v distančním vzdělávání naši žáci nelení a aktivně
se zúčastňují různých soutěží. Tentokrát se jednalo
o soutěžní kampaň Národního pedagogického muzea
a knihovny Jana Amose Komenského pro žáky základních a středních škol „Komenský do tříd“, která provází Národní oslavy výročí J. A. Komenského. Dne 15. listopadu 2020 si celý národ připomínal 350. výročí úmrtí
J. A. Komenského.
V rámci podpory distanční výuky mohli žáci nápaditým a tvořivým způsobem „zpřítomnit“ J. A. Komenského i doma. Tohoto úkolu se výborně zhostili žáci a žákyně
prvního a druhého ročníku střední školy - oboru sociální činnost - během distanční výuky v rámci výtvarné výchovy. Toto téma jsme samozřejmě využili i do předmětu
týkající se pedagogických věd.
Nejpodařenější či nejoriginálnější portréty byly elektronicky zaslány k pořádající instituci. Všechny výtvory
jsou postupně zveřejňovány na facebookové stránce „Komenský do tříd“. Věříme, že i na výtvory našich žáků
a žákyň se brzy dostane. Je pro naši školu velikým polichocením, že můžeme být součástí prezentace právě J. A.
Komenského.
Se svolením autorek nabízíme malou, ale vydařenou
ukázku portrétů!
Iva Šmatláková
učitelka odborných předmětů
Adéla Dušková, 2.BS

Karolína Drábková, 2.BS

Eva Srbová, 2.BS

Lucie Handlová, 1.BS

Nikola Hamplová, 2.BS
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Lenka Semerádová, 1.BS

DISTANČNÍ SEMINÁŘ na téma ekologické zemědělství
na VOŠ a SOŠ v Březnici
„Ekologické zemědělství se z periferie dostalo do hlavního proudu zájmů a je výzvou i pro vás“. To byl název
webináře, kterým nás provázel Ing. Petr Dvořák Ph.D.
z katedry agroekologie a rostlinné produkce z ČZU
v Praze. Zúčastnili se ho i žáci 3. a 4. ročníku oboru
agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice. A níže si můžete
přečíst, jak se jim seminář líbil.
Vzhledem k přísným opatřením v současné době jsme se
se třídou bohužel nemohli osobně zúčastnit exkurze ekofarmy. To nám však nahradila online přednáška pana
Ing. Dvořáka, který nás obohatil o různé informace
ohledně ekologického zemědělství. Z počátku pro mě
byla přednáška až příliš založená na procentních údajích, ale i z nich se dalo získat spoustu zajímavých poznatků. Například to, pro co se vlastně nejvíce využívá
zemědělská půda v ekologickém zemědělství v celém světě anebo jen v ČR. Dále nám pan Dvořák vysvětlil, jak
probíhá certifikace a označování bio produktů. Obeznámil nás také s tím, co je v plánu za změny po roce 2022.
Nejvíce mě bavilo, když nám vyvracel různé mýty o ekologickém zemědělství. Nakonec nám bylo umožněno

zúčastnit se soutěžního kvízu o EKZ, ve kterém jsem
měla jenom jednu chybu. Celkově přednášku vnímám
velmi dobře. Dozvěděla jsem se zase něco nového trochu
odlišnou formou a bylo to příjemné zpestření distanční
výuky.
Erika Maradová
Přednáška zabrala hodinu a čtvrt a utíkala přiměřeným
tempem. Pan přednášející, doktor Petr Dvořák, měl ke
svému výkladu také velmi obsáhlou prezentaci, která
byla plná čísel a faktických pojmů. Dle mého názoru je
vždy lepší, když někdo zná přesná fakta a čísla, než když
jen vypráví své domněnky, pan doktor je však zkušený
člověk, a tak zvládal doplnit fakta vlastními poznatky.
Seznámil nás s obecnými informacemi o ekologickém zemědělství, dále měl i různá porovnání s konvenčním
způsobem, ale ve mně nejvíce zůstalo to, že nám vyvrátil
některá tvrzení o ekologickém podnikání, která nejsou
pravdivá. Například to, že v našem poctivém státě ekologičtí zemědělci rozhodně nestříkají v noci.
David Vrbský

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz

P ř i j í m á studenty do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2021, přijímací pohovor 23. 6. 2021
2. kolo přijímacího řízení do 20. 8. 2021, přijímací pohovor 27. 8. 2021
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NA VIDĚNOU!
Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídne během dubna bezpečnou kulturu i u nás
v Březnici.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá, a ne
všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za
něj bu me vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony
Orchestra (PSO) z Police nad Metují se nevzdávají
a připravili projekt „Na viděnou!“. Než se budou moci
se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které Vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní výtvarně zpracované QR kódy. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód
načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty
jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho
dalších.

Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech
a obcích, která se připojí k projektu „Na viděnou!“.
Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police
Symphony Orchestra připravil. Variant „hrajících plakátů“ je hned několik a nabídnou Vám i u nás ve městě
sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou kulturu.
Ta k N a v i d ě n o u !
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

Podbrdský farmářský
a řemeslný trh v Březnici
v sobotu 24. dubna 2021 od 10 do 14 hod.
Co můžete čekat?
Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva
a mnoho dalších), dále širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky,
dřevěné dekorace…)! Vše bude doprovázet příjemná hudba,
která naladí příjemnou atmosféru!
Akce se uskuteční dle aktuální situace a dle vládních
opatření a nařízení k situaci Covid-19.
Děkujeme za pochopení.

MAS Podbrdsko, z.s.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
jaro se mezi nás vrací velmi nesměle. Stejně tak i naše
setkávání snesou příměr podobného významu. Přesto
neztrácíme naději a využíváme každou možnost, která se
nám pro společné sdílení času nabízí. A tak jsme se sešli
na nádvoří březnického pivovaru a vyrobili několik ptačích krmítek, která si každý tvůrce mohl odnést domů.
Myslím, že nám přálo počasí i lidské bytosti, a tak jsme
si užili krásné odpoledne. Snad je to poznat z přiložené
fotografie.

Na vnější části dveří klubu je taška doplněná o roušky,
respirátory, rukavice, které jsou Vám volně k dispozici.
Také jsme zavedli obdobu streetworkeru, můžete nás
potkat ve městě s taškou ochranných pomůcek, kdo potřebuje něco doplnit nebo vyměnit, jsme mu k dispozici.
Děkujeme městu Březnice a obci Chrást za finanční podporu provozu klubu pro letošní rok.
Všem nám přeji hodně trpělivosti a schopnosti vidět
v nepříjemnostech i kousek pozitivního, nic se neděje jen
tak… věřím, že jarní slunce nám doplní energii a přidá
radost, zdraví i dobrou vůli obstát se ctí v situacích,
které nám život chystá.

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.

Vnitřní provoz klubu stále není možné uvést do původních pravidel, proto „nemůžeme víc, než můžeme“.
Zaktualizovali jsme výlohu, doplnili knihovnu a nadále
chystáme a roznášíme listy pro trénink paměti a kreativní sady.

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

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

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

Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na e-mail: petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše
webové stránky h t t p s : / / d o b r o c i n n y - s p o l e k - s v - m a r i magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.

DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA
NABÍZÍ MOŽNOST TELEFONICKÉHO
HOVORU PRO SENIORY, KTEŘÍ:
•
•
•
•
•

SI NEMAJÍ S KÝM POPOVÍDAT
MAJÍ STRACH
NEROZUMÍ SOUČASNÝM OPATŘENÍM
NEVĚDÍ, KDE SEHNAT POMOC
POTŘEBUJÍ POSLAT VZKAZ

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

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

4/2021

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z REDAKČNÍ POŠTY

23

Milí čtenáři Březnických novin,
jsme skupina dobrovolníků, kterým není lhostejný život
koček bez domova. Poskytujeme azyl a péči opuštěným
kočkám a koatům, které potřebují pomoc a snažíme se
jim najít nové domovy. Dostávají se k nám kočky, kterých se jejich majitelé rozhodli zbavit nebo se jich museli z různých důvodů vzdát. Naše práce spočívá také
v záchraně nemocných koček, kterým poskytneme první
pomoc a ošetření. Provádíme vakcinaci a kastrační program pro plaché pouliční kočky, které po kastraci a léčbě vypouštíme zpátky do jejich původní lokality, pokud
jim tam nehrozí nebezpečí.
Na území města neexistuje organizace ani firma, která
by komplexně a celoročně řešila problematiku bezprizorních koček od odchytu, přes útulek až po umísování
neadaptabilních koček. Život koček v ulicích je pro ně
často utrpením - jsou vystavovány týrání, trpí nemocemi a hladem, živí se odpadky u popelnic, umírají pod
koly aut a po požití jedu na krysy často vyhledají úkryt,
kde dlouhé hodiny umírají.
Pobyt neošetřených a nekastrovaných koček přináší
však problémy i občanům - šíření toxoplazmózy, toxokarózy, blech a různých mykóz. Pro vážně nemocné nebo
přestárlé zdivočelé zvíře je jediným řešením euthanázie
za podmínek, které předepisuje zákon na ochranu zvířat
proti týrání, která je provedena bezbolestně veterinářem.
Z výše uvedeného plyne, že naší prioritou je kastrační
program pro zdivočelé i domestikované kočky. Naproti
tomu zdravá, očkovaná a kastrovaná kočka je pro město přínosem - nedochází k přemnožení, má tedy dostatek
potravy a tomu odpovídá i její zdravotní stav. Zvíře zbavené parazitů a očkované proti infekčním chorobám není
rizikem pro okolí. Zdravá dospělá kočka je lovcem nejen
myší, ale i mladých potkanů a přispívá tak k hygienické
a deratizační prevenci ve městě. Problém bezprizorních
koček v městských ulicích musí být řešen v souladu se
zákonem na ochranu zvířat proti týrání a veterinárním
zákonem – tzn. jejich záchranou, nikoli vybíjením zvířat. Komplexním řešením problematiky je aktivní program spočívající v záchraně, ošetření a následném umístění zvířete, nerozlučně spojený s celoročně prováděným
kastračním programem. Zabíjení zvířat z důvodu přemnožení nebo vyléčitelných nemocí považujeme za vysoce nehumánní a neetické. Řešením je tedy útulek, který
slouží především jako záchytka „první pomoci“, kde zvířata projdou karanténou, jsou zbavena parazitů, vakcinována a dospělá kastrována, a poté v co nejkratší době
umístěna k novým majitelům nebo vypuštěna do původního teritoria. Momentálně jsou v Březnici tři krmná
místa, kde se staráme o bezmála 41 koček, další jsou

v léčení. Z těchto koček nám zbývá 7 vykastrovat.
Bohužel díky nezodpovědnosti lidí stále přibývají. Měsíční náklady na krmení jen těchto koček nás stojí okolo
čtyř až pěti tisíc. Snažím se tedy přes různé organizace,
spolky a formou aukcí shánět peníze na léčbu, kastrace
a krmení. Péče o ně je finančně náročná, proto se neobejdeme bez toho, aby město přispívalo alespoň na základní zdravotní a odchytové úkony. Touto cestou děkujeme
městu Březnice za finanční dar ve výši 6 000 Kč. Děkujeme za celoroční pomoc spolku Příbramské kočky, který nám poskytuje krmení a přispívá na prevenci a léčbu.
Velice si toho vážíme.

Jak pomoci
• Osvojte si kočku
Osvojením získáte chlupatého přítele a dobrý pocit
z Vašeho skutku adopce. Navíc osvojením kočky nám
umožníte přijmout a postarat se o další opuštěnou kočku čekající na ulici na záchranu.
• Zapojte se jako dobrovolníci
Zapojte se do péče o kočky nebo do propagace a hledání
nových majitelů pro naše kočky.
• Podpořte nás darem
Naše činnost, péče o opuštěné kočky a kastrační program, je možná díky darům jednotlivců a organizací.
Za jakoukoliv pomoc děkujeme!
Kontakt: Flachsová Vendula, tel. 734 479 647
e-mail: wena1135@seznam.cz
Martina Rejzlová, tel. 734 737 725
Pokud se ve Vašem okolí nachází nemocná kočka nebo
kočka bez domova, neváhejte a ozvěte se. Pomůžeme!
Vendula Flachsová

POVĚST O KOČIČKÁCH
Podle jedné polské pověsti před mnoha a mnoha lety jednoho jara plakala kočičí máma
na břehu řeky, v níž se topila její koátka. Vrby jívy, které tam rostly, jí chtěly pomoci,
a tak spustily své větve do vody, aby se malá koátka, která spadla do vody při chytání
motýlů, měla čeho chytit. Koátka se pevně chytila větví a jívy je bezpečně dostaly zpět
na břeh. A od té doby v jejich větvích každé jaro rozkvétají kočičky, jako připomínka
malých kočičích tlapek, které se jich kdysi držely.
Vendula Flachsová, zdroj internet
obrázek: zdroj internet
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NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
S blížícím se jarem se znovu „probouzí“ život ve všech tenisových klubech. Nejinak je
tomu i v Tenisovém a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. Přes všechny obtíže a nejistoty spojené s epidemií koronaviru, se klub
začíná připravovat na nadcházející letní tenisovou sezónu. Většina z nás doufá, že s příchodem teplejšího počasí a s postupujícím
očkováním, se situace v celé zemi zlepší a po
mnoha měsících se bude vše vracet k normálu.
Pokud to epidemická situace dovolí, rozběhne se přibližně v polovině dubna v našem tenisovém klubu letní sezóna. Náš klub a město
Březnici by mělo v soutěžích smíšených družstev reprezentovat 7 závodních týmů všech věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí).
Pro nové zájemce o kvalifikovaný tenisový
trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, nabízíme možnost se v termínu od poloviny až do
konce dubna přihlásit na nábor do Tenisové
školy Jiřího Veselého, která s klubem dlouhodobě spolupracuje. Nábory proběhnou z epidemických důvodů individuálně a je možné se na ně informovat na telefonním čísle 776 634 047 nebo 777 161 922.
V letošní letní sezóně bychom rádi nabídli pro děti
a mládež z březnických mateřských školek a ze základní
školy „tradiční“ sportovky a kroužek florbalu. Z důvodu epidemie koronaviru byly obě výše uvedené sportovní
aktivity v zimní sezóně zrušeny, a tak pokud to epidemická situace dovolí, budou mít děti možnost si po dlouhé pauze znovu zasportovat. Přihlášky na sportovky
a florbal bude možné zasílat na e-mail: info@tenisovaskola.cz od poloviny do konce dubna. Je možné, že
sportovky i florbal budou z epidemických důvodů probíhat na venkovních tenisových dvorcích.
V průběhu letních prázdnin by se v našem klubu mělo
uskutečnit velké množství celostátních a krajských
tenisových turnajů mládeže. Stejně jako v minulých

letech, tak i letos, proběhnou v našem areálu opět různé
sportovní kempy v tenisu, volejbalu, florbalu, aerobiku
a zumbě. V termínu od 19. 7. do 23. 7. 2021 organizuje
náš tenisový klub ve spolupráci s Tenisovou školou Jiřího Veselého tradiční letní tenisový kemp pro děti a mládež. Více informací najdete na webových stránkách:
www.tenisova-skola.cz.
Závěrem bych chtěl všem členům klubu, rodičům dětí,
ale i všem březnickým spoluobčanům popřát hodně zdravíčka, optimismu a trpělivosti. Společnými silami ten
zákeřný virus porazíme a s postupujícím očkováním pevně věřím, že v létě již „bude líp“.
Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE V HUDČICÍCH
Registrace na Běh Olympijského dne na adrese www.olympijskybeh.cz probíhají, na závod v Hudčicích
jsou přihlášeni první dospělí i děti. Hlavní pořadatel a garant celé akce, Český Olympijský výbor, prodloužil výhodnější startovné pro dospělé do poloviny dubna. Hlavní tra závodu je 3,2 km dlouhá, dětské závody jsou na 200 metrů a 740 metrů. Podrobnější informace jsou na uvedených webových stránkách.
Pro účastníky závodu budou opět připraveny startovní balíčky, pro vítěze jednotlivých kategorií pak drobné věcné
ceny a medaile. Medaile budou připraveny i pro děti. Nabídka sportovních akcí pro veřejnost je letos omezená, mnohé akce se ruší. Věříme, že se v Hudčicích Běh Olympijského dne, 23. června, nebo v náhradním termínu uskuteční.
Ladislav Doležal, starosta obce
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CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

Pivovar HEROLD Březnice a.s.
hledá
do svého týmu údržbáře .

Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek asi 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) –
za každý započatý řádek 10 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:

Praxe v oboru vítána. Náplní práce
je servis a údržba strojů a výrobních
zařízení. Jedná se o práci na plný
úvazek. Plat dohodou.

Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice

Požadavky: odborné vyučení, svářecí průkaz.
Nabídky zasílejte na info@pivovar-herold.cz
nebo na tel. 724 753 536

Tel. 318 682 453

PO, ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 16.00,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hodin.
E-mail: noviny@breznice.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY

26

SLUŽBY
A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA

PRONÁJEM
PRACOVNÍCH PLOŠIN

PLACENÁ INZERCE

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

NOV

Ě

Výškové práce,
rizikové kácení
stromů

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

4/2021

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

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

4/2021
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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:

28. 4., 29. 5. a 26. 6. 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

BŘEZNICKÉ NOVINY

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

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

P Ř I J M E M E NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
svářeč MIG/MAG

| svařování lehkých konstrukcí v přípravcích, požadujeme flexibilitu,
zručnost, spolehlivost, svářečské zkoušky nutné

zámečník
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| 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
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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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.

BŘEZNICKÉ NOVINY – periodický tisk územního samosprávného celku (také na www.breznice.cz) vychází 11x ročně vydává
MĚSTO BŘEZNICE, Náměstí 11, 262 72 Březnice, IČO 00242004 připravuje Městská knihovna Březnice - redakce BN, Náměstí 16,
č. 5/2021 vyjde 30. 4. 2021 – uzávěrka čísla je 20. 4. 2021 (ve 12 hod.) ročník XIX.
262 72 Březnice, e-mail: noviny@breznice.cz
distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou k zakoupení v Infocentru – cena 5 Kč registrace Ministerstva
kultury ČR pod číslem E 11717 redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout vydané číslo BN neprošlo jazykovou
úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků za zaplacenou inzerci odpovídá zadavatel
tisk: PBtisk a. s., Příbram

