BŘEZNICKÉ NOVINY
Noviny města Březnice

Z obsahu:

kultura

AKTUÁLNĚ
Sázka
V měsíci květnu se zahájí rekonstrukce rybníku Sázka. Dojde
k pozvolnému vypuštění vody,
následovat bude odbahnění
a zhotovení nového čapu.

Očkování
V kulturním domě proběhlo další očkování za spolupráce ON
Příbram. Očkoval mobilní tým
okresní nemocnice.

Lipová alej v Dobré Vodě
V dubnu bylo vysazeno třicet
kusů mladých stromků. Na přelomu května a června bude proveden prořez stávajících stromů.

Oprava asfaltu
V květnu a červnu proběhne
oprava výtluků v Březnici a přilehlých obcích.

Rekonstrukce 1.MŠ
V květnu započne rekonstrukce
půdních prostor v 1.MŠ.

Oprava bytů dokončena
V ulici Blatenská č. p. 48 byla
dokončena rekonstrukce bytů.

Hřiště
Městská policie řeší vandalismus a znečištění na hřišti u Techaku. Poděkování patří všem
rodičům, kteří se podílí na jeho
úklidu.

POZVÁNKA na
veřejné zasedání zastupitelstva
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná
v úterý 11. května 2021
v kulturním domě.
Začátek v 16.30 hodin.

www.breznice.cz
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KVĚTEN 2021

spolky

knihovna

Vážení spoluobčané,
měsíc květen nám každoročně připomíná výročí konce druhé světové války
a boje při osvobození okupanty obsazeného území v roce 1945. Jedny z posledních výstřelů tohoto krvavého konfliktu padly právě v blízkosti Březnice. Tento významný mezník připomíná nedaleký památník na Slivici. Také
naše město má své hrdiny konce války, z nichž někteří padli až po německé
kapitulaci při útěku německých vojsk před rudou armádou. Jako každý rok
i letos si událost připomeneme pietním aktem na místním hřbitově.
Květen je také výročím úspěšného útoku našich hrdinů na kata českého
národa Reinharda Heydricha. Následující období represivních akcí, v němž
došlo i k vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, se souhrnně nazývají heydrichiáda.
Jednalo se o ojedinělý atentát na představitele bezpečnostních složek nacistického Německa v průběhu druhé světové války. Tento čin měl velký vliv
na vnímání tehdejšího Československa. Za protektorátu, v dobách pro náš
národ nejtěžších, se jako v každé složité době odhalily charaktery jednotlivců. Mnoho lidí pomáhalo odboji i přesto, že šlo o život nejen jim, ale celým
jejich rodinám.
Dnes jsou nám všem tyto události již velmi vzdálené, pro současnou generaci je to historie nepředstavitelná, pomalu upadající v zapomnění. Zapomenout bychom ale neměli nikdy, a proto velmi oceňuji důstojnou obnovu
nenápadné pamětní desky na domě č. p. 284.
Z pohledu těchto historických událostí je dnešní krize a všechna omezující
opatření nepříjemnou komplikací, přesto ale nesrovnatelnou. Zjišujeme,
co je pro nás opravdu důležité, co se jeví malicherným.
Přeji Vám všem pevné zdraví, užívejte si probouzející se přírodu, jaro, které je pro mnoho z Vás nekrásnějším ročním obdobím.
Petr Procházka, starosta
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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
ZASTUPITELSTVO
- Soupis usnesení

Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 2
Datum: 16. 3. 2021
ZM2-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 2. 2021 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
9. 2. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM2-2021/2 Veřejnoprávní smlouva na rok 2021 Pečovatelská služba
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů, zajišujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení, na rok 2021 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0671/SOC/2021 viz příloha.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM2-2021/3 Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 1/2021
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice 1/2021,
o místním poplatku z pobytu s platností od 1. 4. 2021 dle
přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM2-2021/4 Program Regenerace MPR a MPZ na
rok 2021 - přijetí finanční podpory
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
přijetí finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2021 ve výši 200.000 Kč.
II. s c h v a l u j e
rozdělení této částky na dvě akce, a to na opravu střechy
včetně výměny klempířských prvků u č. p. 650 Lokšanský palác. Částka čerpaná z programu regenerace za rok
2021 na tuto akci 100.000 Kč podíl vlastníka v tomto
případě města Březnice minimálně 100.000 Kč. Druhá
akce z tohoto programu za rok 2021 bude rekonstrukce
střechy (9. etapa) pivovaru HEROLD a.s. Z programu
regenerace 100.000 Kč, podíl vlastníka minimálně 80.000 Kč
a spolufinancování města Březnice 20.000 Kč.
III. u k l á d á
FO zařadit do rozpočtu města na příjmové stránce částku 200.000 Kč.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2021/5 Rozpočtové opatření č. 2 - 2021
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 2 - 2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

ZM2-2021/6 Směna části pozemku p. č. 491/1 za pozemky p. č. 483/1, p. p. č. 574/3 a 482 vše v k. ú.
Přední Poříčí a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 39 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru
směny části pozemku p. č. 491/1, lesní pozemek, o výměře cca 6.700 m2 ve vlastnictví města Březnice za pozemky p. č. 483/1, ostatní plocha, o výměře 6.025 m2, p. p.
č. 574/3, ostatní plocha, o výměře 329 m2 a p. p. č. 482,
ostatní plocha, o výměře 432 m2 ve vlastnictví JUDr. B.
vše v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2021/7 Prodej části pozemku p. č. 352/1 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 nově
vzniklých pozemků dle Geometrického plánu č. 1520220/2019 ze dne 2. 12. 2019 pozemku p. č. 352/179, ostatní
plocha, o výměře 12 m2, pozemku p. č. 352/150, ostatní
plocha, o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 352/181, ostatní
plocha, o výměře 194 m2 vše v k. ú. a obci Březnice za
cenu 363 Kč/m2 včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2021/8 Prodej pozemku p. č. 1195/2 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 pozemku p. č. 1195/2, orná půda, o výměře 101 m 2 v k. ú.
a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2021/9 Prodej části pozemku p. č. 1655/3 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. 1655/3, zahrada, o výměře cca
78 m2 v k. ú. a obci Březnice za cenu 170,04 Kč/m2 včetně DPH.
II. 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 m2 v k. ú.
a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka, v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana, v. r.
Liebner Jan, v. r.

5/2021

Z MĚSTA

BŘEZNICKÉ NOVINY

3

VÍTÁNÍ DĚTÍ
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 (červen).
Rádi bychom na tento obřad pozvali děti narozené v průběhu celého roku 2020 i děti narozené
v roce 2021.
Pokud se chcete se svým dítětem zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku. 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.
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.
Své děti přihlašujte do 15. 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

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č.p.

.......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................

MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ
MP ZE PSŮ
Sazby a osvobození zůstávají stejné jako v roce 2020.
MP za komunální odpad
Sazba je nově 500,- /1 poplatníka.
Také v roce 2021 jsou osvobozeny osoby starší 70 let
věku (včetně osob, které v příslušném roce tento věk dosáhnou). Ohlašovat nic nemusí. Poplatky jsou splatné
bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme.
Splatnost je od 1. 2. do 30. 6. každého roku.
Dále upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky ze psů a za komunální odpad za předchozí roky, aby všechny své nedoplatky neprodleně
uhradili.

Poplatky na rok 2021 a nedoplatky je možné uhradit
v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města
Březnice, Blatenská č. p. 53 (budova bývalého Finančního úřadu Březnice) od 1. února: pondělí a středa
8 – 11, 12 – 17 hod.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu
správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného zástupce
(na základě novely zákona).
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

PODĚKOVÁNÍ PANU STAROSTOVI A ZASTUPITELSTVU
Opět (pokolikáté již v krátké době) je pro mě milou
povinností upřímně poděkovat vedení města Březnice za
vstřícný a hlavně prakticky provedený přístup k provozu a vybavení MěZZ. Tentokrát se jedná o zakoupení
nového rentgenového přístroje (přesně rentgenového
skiagrafického kompletu) a provedení jeho výměny za
současný, dosluhující. Možná si někteří vzpomenou, že
již v nedávné minulosti jsem městu Březnice děkoval za
významnou investici do rentgenového pracoviště. Tehdy
se jednalo o tak zvanou digitalizaci – přenášení rentgenových snímků do digitální podoby se všemi následnými
výhodami. Takže významný pokrok pro pacienty i zdravotníky, ale k úplné dokonalosti ještě něco chybělo. Přirovnal bych minulé vybavení k situaci, kdy do supermo-

derní tiskárny vkládáte informace na starém psacím
stroji. Právě zakoupením nového rentgenového přístroje
a jeho uvedením do provozu, se tento nepoměr vyrovnává – výstupy z moderního skiagrafu přecházejí do moderní digitalizace.
Tedy ještě jednou upřímně děkuji vedení města jak za
zdravotníky, tak i spoluobčany. Zdá se, že v současné
době jsou požadavky zdravotnické části MěZZ, díky vedení města a jeho štědrých dotací, dostatečně saturovány (digitalizace rtg, rentgenový skiagraf, nová sanita,
defibrilátor, vozíky atd.)
Ale čas plyne a asi ukáže, co bude potřeba v budoucnu
smysluplně vylepšit či zrenovovat.
Jaroslav Roubík, ředitel MěZZ Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Pohřešovanou seniorku vypátral služební pes
Onar
Oznámení o pohřešování osmdesátileté ženy přijali
11. března středočeští policisté krátce před třináctou hodinou, kdy na tísňovou linku 158 zavolal její syn a uvedl, že po předchozí hádce v rodině jeho matka odešla neznámo kam.
Vzhledem k jejímu věku, zdravotnímu stavu a chladnému počasí měl o ni strach. Její telefon byl dostupný,
avšak hovor žena nepřijímala. Seniorka odešla kolem
poledne z místa pobytu v obci Slavětín, a to směrem
k lesnímu porostu u obce Koupě, kdy ke své chůzi využívala trekingové hole.
Po oznámení byla vyhlášena pátrací akce, které se zúčastnilo deset policistů včetně dvou kolegů ze služby
kynologie a jednoho vojáka A ČR. Operačním důstojníkem byla na místo vyslána hlídka psovodů z Benešova
ve složení pprap. Jana Petrusová a prap. Jakub Troutnar společně se psem Onarem. V rámci pátrání po pohřešované byly prověřeny autobusové a vlakové spoje
jedoucí z Březnice na Příbram a do Rokycan, dále proběhlo šetření v místě trvalého pobytu a mezi občany přilehlých obci. O pomoc byli požádáni i jihočeští kolegové
a letecká služba Policie České republiky.
Psovodi se s Onarem po příjezdu do dané obce vydali na
místo, kde byla žena naposledy viděna, aby pes zachytil
pachovou stopu a mohl se vydat propátrat okolí, což se
mu okamžitě podařilo. Stopu sledoval nejdříve po polní
cestě a následně odbočil do lesa, kde v pátrání pokračoval, asi po čtvrt hodině nalezl pohřešovanou seniorku.
Ta ležela zmatená, vyčerpaná a lehce podchlazená
u stromu, viditelně zraněná však nijak nebyla. Začala
s policisty okamžitě komunikovat a uvedla, že při chůzi
upadla, nedokázala se zvednout a ani si prostřednictvím
telefonu přivolat pomoc. Ženu policisté následně předali
do péče zdravotnické záchranné službě, která ji odvezla
na vyšetření do nemocnice.
Policisté si tak, společně s Onarem, mohli připsat další
úspěšný případ vypátrané pohřešované osoby se šastným koncem. Takovéto případy jsou pak odměnou nejen
pro příslušníky policie, ale samozřejmě i pro služebního
psa. Onar je policejním psem již pět let a je zařazen na
skupině základních policejně kynologických činností
Benešov. Zajišuje dohled nad veřejným pořádkem, pátrá
po hledaných a pohřešovaných osobách i po věcech pocházejících z trestné činnosti, což se mu již v minulosti
několikrát úspěšně podařilo.
Policejní hlídka přijala dne 20. února v nočních hodinách na bezplatné lince 158 anonymní oznámení, že
v Počapské ulici v Březnici leží na komunikaci nějaký
mladík. Čtyřiadvacetiletý muž zde vulgárně pokřikoval
a rušil noční klid. Svého jednání nechtěl ani přes výzvu
policistů zanechat. Během příjmu na protialkoholní záchytnou stanici navíc vyhrožoval pracovníkům újmou
na zdraví. Dále porušil vládní nařízení týkající se zákazu nočního vycházení. Za dané přestupky mu hrozí až
dvacetitisícová pokuta.
Škoda ve výši 41 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 10. března navečer v obci Třebsko. Devate-

náctiletý řidič dostal po projetí zatáčky s vozem smyk
a narazil do sloupu elektrického vedení na levé straně
komunikace. Ke zranění osob nedošlo.
Pod vlivem alkoholu usedl dne 21. března za volant
33letý řidič. Policisté ho zastavili po druhé hodině ranní
v Březnici. Na displeji přístroje se při dechové zkoušce
objevila hodnota 1,5 promile alkoholu. Svým jednáním
se muž dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Škodu ve výši 51 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný
zloděj, který během zimních měsíců vnikl do stodoly
v obci Lisovice a odcizil odsud sekací traktůrek, ruční
motorovou sekačku, křovinořez a plastový kanystr.
Dne 29. března kontrolovala policejní hlídka v odpoledních hodinách v jedné obci na Březnicku muže na terénním motocyklu, který není způsobilý k provozu na pozemních komunikacích. Dotyčný se snažil policistům
ujet, zastavil až po opětovných výzvách k zastavení.
Následně se ukázalo, že má dva zákazy řízení platné až
do příštího roku. Nyní se bude zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
V době od 13. do 30. března se vloupal neznámý pachatel do rekreační chaty v obci Leletice. Ze sklepa následně ukradl teleskopické nůžky na stříhání stromů v hodnotě dvou tisíc korun. Prohledal i přilehlou kůlnu, z té
však nakonec nic nevzal.
Mezi obcemi Tochovice a Březnice provedli příslušníci
policie silniční kontrolu, a to dne 6. dubna v odpoledních
hodinách u 34letého motoristy. Test na drogy byl u něj
pozitivní na metamfetamin a opiáty. Navíc se ukázalo,
že dotyčný má platný zákaz řízení do podzimu letošního
roku. Dne 11. dubna kontrolovali policisté v obci Koupě
43letého šoféra. U něj byl test pozitivní na cannabis.
Do jízdní dráhy osobnímu vozidlu vběhla dne 13. dubna
navečer lesní zvěř. Nehoda se stala v katastru obce Tochovice. Srnec zůstal po střetu na místě usmrcen.
Vzniklá škoda činila osm tisíc korun.
Ten samý den dopoledne došlo v dané obci k nehodě jízdního kola a autobusu. Jednatřicetiletý cyklista nedal
přednost v jízdě a srazil se s hromadným dopravním prostředkem jedoucím po hlavní silnici. Zraněný cyklista
byl převezen do nemocnice k ošetření. Policisté u něj
zjistili pozitivní test na drogy.
Březničtí policisté přijali dne 14. dubna oznámení o nálezu čtyř kusů munice, a to při vyklízení půdy domu
v Březnici. Čtyři cvičené dělostřelecké granáty ležely za
trámem a majitel objektu je vynesl na zahradu. Přivolaný pyrotechnik následně munici převezl k řízené likvidaci. Při objevení podezřelého předmětu je nutné zachovat nejvyšší míru opatrnosti. Zásadně s věcí nijak nemanipulujeme, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu, odstoupíme do bezpečné vzdálenosti a přivoláme
policii přes bezplatnou linku 158. Příslušníci policie prostor zajistí a na místo se dostaví policejní pyrotechnik,
který je odborníkem v dané problematice, munici následně odveze nebo ji v krajních případech odpálí na místě.
Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram
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Místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici informuje
Poradna pro sluchově postižené spoluobčany
se uskuteční 2. 6. 2021 v Domečku na náměstí od 11.45 do 12.30 hodin. Jarní schůze ZO STP se
pro pandemii Covidu-19 neuskuteční.

Kultura pro STP v době covidové
Rekondiční pobyt u Domažlic je možné realizovat v době
od 12. – 19. 6. 2021. Po osobní domluvě s hoteliérkou lze
slíbit vydezinfikovaný, zcela hygienicky odpovídající pobyt v hotelu Sádek v Dílech u Domažlic. Cena zájezdu,
včetně dopravy a pojištění, je 4 500 Kč. Při minulém pobytu jsme navštívili - muzeum J. S. Koziny, vyhlídku
J. Š. Baara, navštívili jsme jeho hrob a muzeum v Klenčí, manufakturní výrobnu kanafasu, soukromé muzeum
krojů v Domažlicích - zámek, muzeum, rodný dům
J. Jindřicha a nově otevřený soukromý pivovar. Jeden
z nejkrásnějších výletů byla cesta Českým lesem až na
vrchol Čerchova s rozhlednou a také Babylon. Během
pobytu lze navštívit nedaleké město Horšovský Týn, kde
se nachází zámek s krásným zámeckým parkem. Vše
bude záležet na tom, zda budou vstupy do těchto lokalit
vládou ČR uvolněny a prostory připraveny pro návštěvníky. Dále jsou zde nabízeny masáže, koupele, pedikúra
a manikúra. K dispozici je i hotelové fitness centrum.
Za zmínku stojí i možnost procházek do krásného šumavského lesa hned za hotelem nebo místní rozlehlé
obory s volně žijící vysokou a černou zvěří. Rekondiční
pobyt Díly u Domažlic a taktéž podzimní pobyt v Krkonoších (ten zmíníme v dalším výtisku BN) hlásit u paní
Konvicové na tel. 728 532 169!
Od 18. 5. 2021 jsou Ministerstvem životního prostředí
povoleny cesty zelenými autobusy po zajímavých cestách
NP Šumava. Jakmile budeme osloveni organizátorem,

a tím je ČSAD Plzeň, upřesníme vše potřebné - cenu,
čas, datum… pomocí BN a tištěných informačních letáčků pro úsekářky. Cesty budou shodné s loňskými cíly.
Abychom mohli odsouhlasit a uzavřít dohodu o rezervaci, potřebujeme mít jistotu vašeho zájmu. Proto prosím
o včasné přihlášení! Počet výletníků bude určitě omezen
a zájemců bude velice mnoho. Návštěva Šumavy se bude
opakovat snad i na podzim. Podmínky a trasy budou
stejné. Chceme využít ojedinělé nabídky a nepromarnit
pro Vás tuto možnost.
Pokud to pandemická situace dovolí a budou se moci
uskutečnit další akce, je třeba se včas přihlásit na známá tel. 721 603 455, 318 682 050 nebo večer 318 682 483
u paní L. Feitové nebo osobně v lékárně. Hlavně prosím
o včasnou komunikaci. Všem předem děkuji za pochopení. Kulturní referentka Lída Feitová

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – asistence
neslyšícím
Vzhledem k výpadku systému sčítání lidu, domů a bytů
2021, došlo k prodloužení online fáze až do 11. května
2021. Tím také došlo ke změně a přidání dalších termínů asistence pro osoby se sluchovým postižením, ve kterých bude profesionální tlumočník poskytovat případným zájemcům porady v českém znakovém jazyce.
Na odkaze: https://scitani.cz/csu/scitani2021/napoveda#90
najdete jednak termíny, kdy bude přítomen tlumočník do
znakového jazyka a také video, kde je popsán způsob registrace a sčítání v elektronické podobě. Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: https://nrzp.cz/2021/04/
08/informace-c-39-2021-scitani-2021-prodlouzeniasistence-neslysicim/
Hedvika Fořtová
za výbor MO STP Březnice

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.
P říspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz,

Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu
jednotlivých příspěvků.
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
www.rcpampeliska.cz

|

|

tel. 326 531 177

e-mail: info@rcpampeliska.cz

Z on-linu zpátky do reality?! Kdy konečně?!
Čas plyne jako voda a kovidový přízrak nás stále pronásleduje. I v dubnu zůstaly dveře rodinného centra uzavřené. Bohužel.
Nečinní však nezůstáváme! Pravidelně prostřednictvím
facebooku přinášíme tipy a nápady na tvoření a práce
s dětmi. Podle námi vytvořených návodů jste si mohli
(a stále můžete) vyzkoušet například výrobu domácí 3D
barvy, stíracího losu nebo dinosaura ze skořápek. Připravili jsme i návody na jednoduché pokusy s dětmi
a návrhy Montessori činností. Vše na oficiálním FB
„Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.“.
Na Velký pátek jsme pro rodiny s dětmi uspořádali akci
„Pátrání po pokladu“, kdy bylo úkolem individuálně
hledat, převážně v zámeckém parku, malované kamínky.
Úspěšní nálezci si pak mohli v Kavárně V koleji za předložený nález vyzvednout velikonoční balíčky. Pátrání
probíhalo individuálně a k našemu milému překvapení
mělo pozitivní ohlas.
Další akci, tentokrát úklidovou, jsme svolali na sobotu
17. dubna a dostala název „…jdu do toho!“. Ač nám počasí příliš nepřálo, nebojíme se říci, že jsme udělali kus
práce.
Moc bychom si přáli, abychom se v nadcházejících měsících už mohli opět scházet bez omezení. Kdy k tomuto
dojde, neví nikdo z nás. Ale jsme si jisti, že hned jak to
bude možné, nastartujeme v Pampelišce opět bohatý program! Těšíme se na Vás!

Co plánujeme?!
1. 5. 2021 – Prvomájová stezka. Udělejte si procházku
po rozkvetlé Stráži, kde bude připravena stezka s úkoly
pro děti. Hledat se budou i malované kamínky.
8. 5. 2021 – Projektový den v RC „POVÍDÁNÍ O VČELKÁCH“, pro děti ve věku cca 5-8 let. Přij te se seznámit
se včelkami zábavnou formou s Blankou Koudelkovou
(www.koudelkuvmed.cz), budete mít možnost si živé
včelky i „pochovat“ – nebojte, bez žihadel. Kapacita míst
je omezena! Přihlášky zasílejte na e-mail: info@rc
pampeliska.cz. Akce se bude konat, pokud protiepidemiologická opatření dovolí.

„...jdu do toho!“ - jak jsme uklízeli
V sobotu 17. dubna jsme se vypravili na úklid odpadků
v našem městě. V počtu 12 dospělých a 11 dětí jsme se
vydali uklízet nepořádek kolem řeky Skalice. Prošli jsme
od kamenného mostu oba břehy, okolí rybníku Sázka,
uklidili park a okolí lékárny, park u tenisových kurtů
a postupně došli až k jezu před Novým Mlýnem. Posbíraného odpadu a všelijakého harampádí bylo opravdu
hodně… Nejčastějšími úlovky byly plechovky a plastové
obaly. Překvapilo nás množství nalezených bot. V pytli
na odpadky skončily i povalující se dámské kalhotky
a bohužel i jedna nalezená injekční stříkačka.
Během odpoledne se samostatně na úklid vydala maminka Lenka s dětmi, ti prošli nepořádek od mostu opačným směrem. I oni posbírali spoustu nepořádku, a navíc
se na nás obrátili s prosbou, abychom veřejně vznesli

(pokračování na straně 7)
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Jarní momentky z Březnice

(dokončení ze strany 6)

námitku k některým pejskařům - PYTLÍKY S PSÍMI
VÝKALY NEZAHAZUJTE NA ZEM! PATŘÍ DO KOŠE!
Ač se to může zdát neuvěřitelné, někdo pravidelně u parku odkazuje na zem pytlíky s tímto obsahem. S těmito
nálezy jsme se setkali i následující neděli při individuálním úklidu v lokalitě za Penny.
Touto akcí určitě naše snaha o lepší a čistější město
nekončí. A apelujeme i na Vás! Nebu te lhostejní k nepořádku! Všichni vidíme, jaký je po městě nepořádek.
Vezměme čas od času s sebou na procházku pytel na
odpadky a sbírejme! A zapojme i naše děti! Třeba si pak
rozmyslí, zda tu plechovku od energy drinku zahodí na
zem, pytlík od brambůrek pověsí na větev stromu, a tak
podobně. Tím, že budeme jenom nadávat, nic nezměníme!
Městu Březnice děkujeme za poskytnutí pytlů na odpad
a zajištění odvozu sebraného odpadu.
RC Pampeliška

Foto městská knihovna
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Pěšky po stopách březnické historie
i současnosti…
Tak jsme nazvaly akci, kterou jsme chtěly trochu zpestřit distanční výuku dětí ze 4.A ZŠ Březnice. Jak se ukázalo, náš nápad ocenili i někteří rodiče, ba dokonce
i prarodiče a další členové rodin. „Alespoň jsme trochu
vybočili ze šedi „covidového života“, říkali mi někteří.
A měli pravdu.
Na začátku byl nápad, který podpořila asistentka ve
4.A Z. Kadlecová a také vedoucí dětského oddělení
knihovny ve škole M. Rejzlová. Chtěly jsme, aby se děti
trochu hýbaly, vyběhly ven od počítače a zároveň se
vzdělávaly. A to všechno formou soutěže. Trasa našeho
poznávání vedla většinou okrajem města Březnice (stanoviště - stadion, Stráž, vlakové nádraží) a nebo místy,
kam nepřijde mnoho lidí (stanoviště - zámecký park, škola, hřbitov). Tato výuka začínala o Velikonocích a trvala
téměř celý duben. Úkolem bylo projít pěšky všechna stanoviště, kde získávaly děti krátkou informaci, k níž se
vztahovala otázka nebo úkol, které bylo třeba splnit
a poslat vedoucím jednotlivých stanoviš. Jestli to děti
stihnou najednou nebo postupně, bylo úplně jedno.
Do soutěže se zapojili všichni, kteří poslali odpovědi a fotky.
Většina dětí se zapojila. Rozhodování o vítězi bude velmi těžké. Při rovnosti získaných bodů bude následovat
vědomostní soutěž, která proběhne ve třídě při rotační
výuce. Už te jsou vítězové všichni, kteří se zúčastnili.
V příštím čísle BN vás seznámím se jmény těch nejlepších a připojím nějakou fotodokumentaci. Více fotek
bude na webových stránkách školy ve fotogalerii 4.A.
Každopádně už te děkuji výše jmenovaným kolegyním, které mi pomohly nápad zrealizovat. A také děkuji
všem rodičům, prarodičům a dalším, kteří náš nápad
podpořili a s dětmi se zapojili.
Ivana Ševrová
tř. učitelka 4.A ZŠ Březnice

Poj

s námi rozjezdit Březnici

Milí čtenáři, jménem celého parlamentu ZŠ Březnice
Vás chci seznámit s projektem „Poj s námi rozjezdit
Březnici.“ Minulý rok firma WSM – Czech Republic
s.r.o. Březnice darovala naší škole přístřešek na kola
v hodnotě 100 000 Kč, o který členové parlamentu mnoho let usilovali. Avšak nic není zadarmo, žáci si přístřešek musí vyježděnými a vychozenými kilometry zasloužit. Výzva školního parlamentu spočívá v tom, že za
každý 1 kilometr ujetý na kole, koloběžce, skateboardu
nebo kolečkových bruslích se do naší školní kalkulačky
započítá 5 Kč a za každý 1 kilometr pěší chůze 1 Kč.
Každý týden se pak zveřejní výsledky jednotlivých tříd
(včetně třídního učitele) a budou vyhlášeni vítězové nejrůznějších kategorií. Fotografie svých úspěchů můžete
nahrát na nástěnku a počet kilometrů zapište do formuláře. Odkazy a všechny informace o projektu najdete na
stránkách ZŠ Březnice - www.zsbreznice.cz. Pokud nevíte, kam s rodinou na výlet vyrazit, školní parlament
připravil tipy zajímavých míst v našem okolí. Jsou to:
Bezděkovský lom, Petráškova hora, Špalková hora,
Touškovský les, tvrz Draheničky, kostel Nanebevzetí
Panny Marie Chraštice či tvrz Koupě.
Hezké prozkoumávání krás okolní přírody přejí parlamenáci ZŠ Březnice.
Adina Kazdová 8.B
Zpravodajka parlamentu

Rozumíte slovníku dnešních teenagerů?
Mezilidská komunikace se vždy vyvíjela a proměňovala. Díky současným technologiím však získala úplně
jiný rozměr i tempo. Moderní zařízení, internet, aplikace, sociální sítě, to vše otevřelo komunikaci nové cesty.
Mnohá literatura i portály tvrdí, že tyto prostředky boří
hranice mezi lidmi a komunikace ještě nikdy nebyla tak
snadná. Osobně s tím nemohu úplně souhlasit. Globální
svět a vyspělé prostředky opravdu umožňují jedním klikem či pohybem prstů takřka okamžitý přenos dat a informací, ale v záplavě informací také vedou k nepřehlednosti, ke snaze člověka přirozeně se bránit permanentní
záplavě podnětů. Vřelost vzájemné komunikace tváří
v tvář mnohdy ochladla. Nesmíme také zapomenout, že
zpráva vyslaná, není zpráva přijatá. Nezáleží, co danou
informací její autor chce sdělit, ale jak ji příjemce akceptuje a porozumí jí. Právě v tom spočívá většina nesnází
a nových překážek vyplývajících z psané komunikace
a komunikace symboly. Chybí nám zde výraz obličeje,
pohyby a výrazy těla i tón hlasu. Velmi specifickou podobu komunikace představuje komunikace teenagerů
(mládeže). Zdá se, že ti se již rodí adaptováni na nároky
nového virtuálního prostředí a technologie ovládají dříve, než vládnou slovem. V každém případě se jejich vzkazy v ničem nepodobají zprávám a dopisům starších generací. Jejich obsah je plný zkratek a emotikonů, prokládaných pojmy převzatými z angličtiny a slangových výrazů (zvláštní jazyk konkrétní zájmové skupiny).
(pokračování na straně 9)
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Rozumíte slovníku dnešních teenagerů? (dokončení ze strany 8)
Žáci IX.A a IX.B se proto rozhodli pro Vás v předmětu
Výchova ke zdraví, připravit přehled nejčastěji používaných zkratek, pojmů, které dnešní mládež používá. Tento „slovník“ Vám chtějí představit ve dvou dílech. První
díl je věnován nejčastějším zkratkám anglickým a čes-

kým. Ve druhém, červnovém vydání pro Vás mají připravené často používané pojmy s výkladem a slangové výrazy teenagerů.
žáci devátého ročníku a M. Bělka
(vyučující předmětu)

Pozn.: S ohledem na frekvenci si dovolujeme zařadit i zkratky vulgárního výrazu, aniž bychom chtěli někoho urazit
či nabádat k jejich užívání.
ANGLICKÉ ZKRATKY
ZKRATKA
XOXO

OMG
WTF
LOL
XD
PLS
Sry
OK
BF
BFF
GF
2Y
4Y
ROLF
LMAO
THX
THS
TY
TLDR
ASAP
FYI
INMP
RN
IDK
BBY
PEBKAC

AKA
BTW
BCS
AFK

GTB

CELÝ VÝZNAM
Z angl.: Hugs and kisses.
Česky: Objímám a líbám.
/Pac a pusu.
Z angl.: Oh My God!
Česky: Proboha!
Z angl.: What The Fuck?
Česky (zmírněno): Co to sakra je?
Z angl.: Laughing Out Loud.
Česky: Směju se nahlas.
☺
Z angl.: Please. Česky: Prosím.
Z angl.: Sorry. Česky: Promiň.
Z angl.: Okey. Česky: Dobře.
Z angl: Best Friend\BoyFriend.
Česky: Nejlepší kamarád\přítel.
Z angl.: Best Friend Forever.
Česky: Nejlepší kamarádi navždy.
Z angl.: GirlFriend. Česky: Přítelkyně.
Z angl.: To You.
Česky: Tobě.
Z angl.: For You.
Česky: Pro tebe.
Z angl.: Rolling On The Floor Laughing.
Česky: Válím se smíchy po podlaze.
Z angl.: Laughing My Ass Off.
Česky: Podělám se smíchy.
Z angl.: Thanks. Česky: Díky.
Z angl.: Thank you.
Česky: Děkuji ti.
Z angl.: Too Long Didn’t Read.
Česky: Příliš dlouhé, nečetl jsem to.
Z angl.: As Soon As Possible.
Česky: Co nejdříve.
Z angl.: For Your Information.
Česky: Pro tvou informaci.
Z angl.: It s Not My Problem.
Česky: To není můj problém.
Z angl.: Right Now. Česky: Hned te .
Z angl.: I Don’t Know. Česky: Nevím.
Z angl.: Baby. Česky: Zlato.
Z angl.: Problem Exists Between
Keyboard And Chair.
Česky: Problém je mezi klávesnicí a židlí.
Z angl.: Also Known As…
Česky: Také známý jako…
Z angl.: By The Way…
Česky: Mimochodem…
Z angl.: Because. Česky: Protože.
Z angl.: Away From Keyboard.
Česky: Jsem na chvíli pryč
od klávesnice.
Z angl.: Go To Bed. Česky: Jdu do postele.

POUŽITÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Na konci zpráv, dopisů, v mluvené řeči se většinou
nepoužívá. K vyjádření dobrého přátelství. Častěji
využívané holkami.
Jedna z nejčastěji používaných zkratek pro vyjádření
údivu, překvapení.
Jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších zkratek. Původní význam
je velmi vulgární. Výraz nečekaného a nechtěného překvapení.
Často používané. Používá se i pro vyjádření pobavení
i sarkasmu, dokonce i v mluvené řeči.
Emotikon – smíchy brečící smajlík. Alternativa k „LOL“.
Běžně používaná při žádosti.
Běžně používané.
Velmi často používané vyjádření souhlasu či potvrzení informace.
Často používané.
Často používané, ale proměnlivé.
Často používané. Český výraz nepoužíváme.
2 se správně píše two, pro shodnou výslovnost
je však využito ve zkratce.
4 se správně píše four, pro shodnou výslovnost
se však používá ve zkratce.
Běžně používané na sociálních sítích a ve vzkazech.
Často používané. Hlavně u hodně legračních věcí.
Spíše vulgární vyjádření.
Často používané ve zprávách. Česká zkratka má podobu „Dk“.
Poděkování

Není často používané. Vyjádření spěchu a naléhavosti.

Běžně používané, častěji se používá česká zkratka „nvm“.
Běžně používané.
Poněkud výsměšné vyjádření o člověku.

Často používané a nejen teenagery.
Často používané. Když je třeba připomínky, dodatku.

Používá se nejčastěji při hraní her, když si hráč potřebuje
odskočit.
Někdy se používá GS (Go Sleep. – Jdu spát.).
(pokračování na straně 10)

BŘEZNICKÉ NOVINY

10

ZŠ / MŠ

5/2021

ANGLICKÉ ZKRATKY (dokončení ze strany 9)
RIP
ILY
PPL
Bro
BRUH
Sis
Yep
Nope

Z angl.: Rest In Peace.
Česky: Odpočívej v pokoji.
Z angl.: I Love You. Česky: Miluji tě.
Z angl.: People. Česky: Lidé.
Z angl.: Brother.
Česky: Brácho.
Z angl.: Sister. Česky: Ségra.
Jo
Ne

IG, INSTA

Instagram.

Při úmrtí, zpravidla v počítačových hrách.
U nás není tak běžné, ale používá se. Vyznání lásky.
Méně používaná zkratka.
V mluvené řeči není u nás toto oslovení běžné. Pochází z USA.
Často k oslovení dobrého kamaráda.
Časté přitakání mezi kamarády.
I když toto slovo pochází z angličtiny, mezi českými teenagery
je běžné.
Je to jedna z nejpoužívanějších sociálních sítí na celém světě.
V běžném rozhovoru je často zmíněna.

ČESKÉ ZKRATKY
ZKRATKA
Nvm
Jj
Dk.
Cs
Nz
Z5
O5
MMNT
MTR
Jn
Nn

CELÝ VÝZNAM
Nevím.
Jo jo.
Dík, díky, děkuju.
Čus.
Není zač.
Zpět.
Opět.
Moment.
Mám Tě Rád(a).
Jo no.
Ne ne.

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNICE
Sluníčko se konečně probouzí, protahuje se celé ospalé
po dlouhé zimě a natahuje své paprsky co možná nejdál,
aby všechny pohladilo a povzbudilo.
Sluníčko je i logo naší školky, která Vás srdečně zve
k on-line zápisu pro školní rok 2021/2022, který proběhne od 3. 5. do 14. 5. 2021.
Naše MŠ se nachází v budově bývalých jeslí, které
byly postaveny v roce 1950. Od té doby prošla mnohými
rekonstrukcemi, včetně nové přístavby další třídy. Také
se nám podařilo obnovit školní zahradu se spoustou nových herních prvků. Vybudovalo se zde též multifunkční
hřiště. Myslíme, že Vám máme co nabídnout.
Mateřská škola má 3 třídy. První třída se sníženou
kapacitou (17 dětí) je zaměřena především na adaptaci
dětí od 2 do 3 let, o které se starají dvě paní učitelky
a chůva. Prostředí je zde téměř rodinné. Děti si vytvářejí společenské a hygienické návyky, zvládají drobné úkoly. Ve druhé třídě (3 – 5 let) rozvíjíme u dětí samostatnost, schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními. Třetí třída (5 – 7 let) je zaměřena na rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí, potřeby se vzdělávat
a vytvářet si předpoklady pro úspěšný vstup do ZŠ.
Co nabízíme dětem? Možnost být aktivní a vyjadřovat
své názory, nové funkční hračky, kulturní vyžití, kroužek keramiky, předplavecký výcvik, sportovní dny v tenisové hale, práci s interaktivní tabulí.
Naším cílem je spokojené, zvídavé dítě, které se těší na
paní učitelku a kamarády.
V letošním zápisu můžeme přijmout přibližně 20 dětí.
Přejeme Vám krásné jaro.
kolektiv 2.MŠ Březnice

POUŽITÍ, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Často používané při psané, občas i mluvené řeči.
Často používaná kladná odpově na otázku.
Česká zkratka pro vyjádření poděkování.
Běžně používané pro rozloučení s přáteli.
Běžně používané v psané i mluvené řeči.
Česká zkratka pro vyjádření návratu.
Česká zkratka pro opakování jevu.
Česká zkratka vyjadřující žádost o sečkání.
Česká zkratka pro vyjádření citu.
Často používané, nepříliš nadšené přitakání.
Často používaná záporná odpově .

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. a 2. mateřské školy Březnice
na školní rok 2021/2022
Termín konání: 3. 5. 2021 – zahájení
14. 5. 2021 – ukončení
Formuláře přihlášek:
a) na webových stránkách mateřských škol:
1.MŠ Březnice – www.1ms-breznice.cz
2.MŠ Březnice – www.2msbreznice.cz
b) ve výjimečných případech k vyzvednutí v MŠ
po předchozí telefonické domluvě.
Způsob odevzdání vyplněných přihlášek:
a) elektronicky prostřednictvím datových schránek
MŠ:
1.MŠ Březnice – wffmvyh
2.MŠ Březnice – kjbmv87
b) v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS vložené do
poštovních schránek na budovách MŠ.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Podrobnější informace na webových stránkách
mateřských škol.
Těšíme se na setkání s Vámi.
ředitelka 1.MŠ Březnice
Mgr. Jaroslava Zelenková
ředitelka 2.MŠ Březnice
Miroslava Macháčková

5/2021

VOŠ a SOŠ / HISTORIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

WEBINÁŘ – STAV ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČESKÉ REPUBLICE
V pondělí 22. března se žáci VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili dalšího webináře, tentokrát na téma „Stav zemědělské
půdy v České republice“. Velice zajímavou přednášku s prezentací si připravil Jan Vopravil, vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. A jak ji hodnotili někteří naši žáci?
Přednáška mi přišla zajímavá, plná zajímavostí o tom,
v jakém stavu je vlastně naše půda, co děláme pro to,
aby naše půda byla v dobrém stavu, a co děláme špatně,
a taky spoustu obecných informací o půdě a jejích vlastnostech. Přednášející uměl problematiku dobře podat
a doplnit o celou řadu zkušeností z praxe. Celkově to
bylo fajn a líbilo se mi to.
Jiří Šach
Seminář na téma Stav půdy v České republice mě zaujal hlavně svým zaměřením na současné ekologické problémy. Dozvěděli jsme se mnoho informací o vlivu přírodních procesů na půdu, ale i o vlivu zemědělské techniky a o administrativě. A naše nové znalosti prověřila
soutěž o ceny.
Aneta Luhanová

Seminář se mi líbil, byl zajímavý v tom, jak moc půdu
ovlivňuje vodní eroze. Dozvěděli jsme se, která půda zadržuje víc vody. Byl zajímavý, mohli jsme pokládat i dotazy, na které nám přednášející odpovídal.
Štěpánka Brychtová
Webinář mě zaujal. Dozvěděla jsem se spoustu nových
věcí. Ráda bych se do budoucna zúčastnila i dalších webinářů, jejichž tématem by mohla být třeba hospodářská
zvířata.
Lenka Štochlová
Seminář byl velmi zdařilý a poučný. Dozvěděli jsme se
velmi zajímavé informace. Ze sebe mohu říci, že bych
uvítal další takový webinář. Nejlepší jsou na konci ty
testy, na kterých si ověříme, jestli jsme dávali pozor.
Tyhle přednášky jsou velmi poučné a baví mě.
Tomáš Buzický

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

VOJTĚCH KLEČKA, AGENT Z JAMEK
Přicházející teplé dny možná v některých pamětnících
evokují vzpomínku na tzv. Jamky. Místo u splavu za fotbalovým stadionem, přeměněné v malou chatovou osadu
s hřištěm na nohejbal a volejbal, dětskými prolejzačkami a neodmyslitelnou restaurací. Tato letní hospoda,
stejně jako každá jiná, slyšela jistě spousta příběhů
svých návštěvníků. Asi nejzajímavější mohl však vyprávět ten, který ji každé ráno otevíral a večer vyprovázel
poslední hosty. Tímto utajeným vypravěčem byl správce
areálu a číšník Vojtěch Klečka. Stávající doba nepřála
bezstarostnému vyprávění jeho životního příběhu, a tak
jen někteří štamgasti letní restaurace možná zaslechli
střípky ze života, který by obstál jako scénář k akčnímu
filmu. Vojtěch Klečka se narodil před sto lety, 17. února
1921, v malé obci Luleč u Vyškova jako poslední ze tří
dětí. Mládí malého Vojty poznamenala dlouhá nemoc
matky, která od Vojtova narození byla připoutána na

lůžko a Vojta se tak společně se starší sestrou musel
postarat o domácnost. Otec,
bývalý feltlébl (rotmistr)
z ruské fronty, pracoval
jako polír na stavbách
v Brně. Nejstaršího syna
Františka, dceru Toničku
i malého Vojtu vedl vždy k poctivosti a lásce k nové republice. Vojtěch odešel po bratrově příkladu do Brna,
kde se učil číšníkem v oblíbené Stopkově plzeňské pivnici. Zde se s ostatními mladíky účastnil pouličních bitek
s německy smýšlející mládeží nosící bílé podkolenky.
Bratr František již před vypuknutím války podstoupil
výcvik antifašistického zpravodajce, mluvil plynně francouzsky a německy a již v počátcích války se stal vý(pokračování na straně 12)
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VOJTĚCH KLEČKA, AGENT Z JAMEK
(dokončení ze strany 11)

znamným členem odbojové skupiny Avala. Při svém působení ve Francii vstoupil František Klečka do významné odbojové skupiny Rudá kapela. Významné odbojové
organizace, řízené Sovětským svazem, mající agenty ve
vysokých a významných místech nacistického Německa.
V té době František vyhledal a oslovil svého bratra Vojtěcha, který pracoval jako poslíček v továrně na letecké
motory Flugmotoren Werke ve Vídni. Na popud bratra
vstoupil Vojtěch do Rudé kapely a v továrně zcizoval
a obkresloval technické dokumentace, propustky a důležitá razítka. Heslo znělo „Vojuša“ (tak jej v dětství
oslovoval bratr) a pokud jej někdo takto oslovil, tak
Vojtěch Klečka věděl, že se jedná o člena organizace.
Po celou dobu svého působení v Rudé kapele se Vojtěch
řídil pokyny svého zkušenějšího bratra. Později se přihlásil na inzerát do Mitropy (cateringová společnost řídící spací a jídelní vozy německých železnic), kde v mezinárodních jídelních vozech pracoval jako číšník. Mohl
tak převážet z Vídně do Prahy ilegální písemnosti, dokumenty a zbraně. V srpnu 1942 byla Rudá kapela odhalena a ze 150 členů bylo Abwehrem (německá vojenská zpravodajská služba) 118 osob zatčeno. Vojtěch se
rozhodl pro útěk do Švédska, kde se chtěl stát vojákem.
V Hamburku byl však zadržen příslušníky gestapa.
V momentě, kdy měl být eskortován na služebnu gestapa k výslechu, byl na město zahájen letecký útok spojenců. V nastalém zmatku se Vojtěchovi podařilo utéct.
Několik dní se skrýval v Hamburku, poté se přesunul
do Prahy a později na Moravu, kde se pod falešnými
doklady skrýval po zbytek války. Až po osvobození Československa se dozvěděl, že Rudá kapela byla organizace řízena Sovětským svazem. Zde se ideologicky rozešel
se svým bratrem Františkem. Zatímco František zůstal
ve službách Československé rozvědky, Vojtěch tuto nabídku odmítl a odešel se svou manželkou na Šumavu
k jejím příbuzným do příhraniční obce Nihošovice. Každý z bratrů se tak po konci války vydává opačným směrem. František je jako vysoký důstojník odeslán ve službách Československa ke špionážní činnosti do západního bloku a Vojtěch se rozhodl převádět uprchlíky přes
hranice na západ. Obstaral si fingované zaměstnání,
které mu umožnilo pohyb v hraničním střeženém pásmu,
zorientoval se v terénu a za pomoci mapy a buzoly začal
převádět uprchlíky. Nejdříve je jen doprovázel k hranici,
kde je předával zahraničním převaděčům, později vypracoval vlastní trasu jak uprchlíky převádět sám. V jednom ze svých mála rozhovorů pro Pamě národa z roku
2010 Vojtěch Klečka uvedl: „Když byl film Král Šumavy,
kde třicet nebo čtyřicet lidí převedl, tak jsem si říkal,
že se to dá udělat za dva pochody.“ V srpnu 1948 hlásila
Svobodná Evropa, že byl zadržen a předán americkým
úřadům československý šéfšpión František Klečka. Vojtěch na to reagoval po svém. Mezi Štědrým dnem a Novým rokem překročil hranice a dostal se do Lambachu,
zde nakontaktoval příslušníky CIC (Counterintelligence
Cops, zpravodajská služba armády Spojených států),
kteří ho odvezli do Norinberka. Zde s CIC uzavřel spolupráci. Dále pak působil jako agent – chodec – a dle
pokynů CIC převáděl určené osoby, vzkazy a různé materiály. Při jednom z posledních přechodů, v noci ze 30. dubna
na 1. května 1949, převedl přes hranice 15 skautů. Ces-

tou zpět, při čekání na autobus (byl státní svátek
a autobus nejel), stopnul
černou limuzínu. Na zadním sedadle seděl muž,
který se mu později představil jako sekční šéf ministerstva vnitra Jindřich
Veselý. Vojtěch, po provedeném ilegálním převodu,
se složeným samopalem
Sten Gun v tašce a pistolí na kotníku, tak strávil cestu
do Prahy v družném rozhovoru s vrchním velitelem StB.
Ovšem i Vojtěch Klečka, stejně jako většina agentů západních rozvědek, byl zatčen. Stalo se to při transportu
ilegální vysílačky z Anglie, kterou společně s belgickým
agentem českého původu převážel do Ostravy. Československá rozvědka použila jednoduchou zbraň, na belgického agenta nasadila ženu. „Fešák, sám sobě nebezpečný fešák“, komentoval pro sebe spoluagenta Vojtěch
Klečka, když se s ním poprvé setkal na dohodnutém místě. Tak se stalo, že tato krátká známost belgického
agenta označila v pátek 17. června 1949 na Wilsonově
nádraží jak svého belgického milence, tak i Vojtěcha
Klečku. Po sérii výslechů byl Vojtěch Klečka, 16. 11.
1950, odsouzen k trestu smrti. Trest mu byl, pro zásluhy v protinacistickém odboji, zmírněn na doživotí. Výkon trestu nastoupil ve věznici Bory, následoval Leopoldov, Pankrác, Jáchymov, Vojna a Bytíz. Při pobytu
v Leopoldově vznikl známý Leopoldovský památníček.
V Leopoldově vykonávala trest značná část československé inteligence, vojáci, kněží a někteří politici. A právě
tito spoluvězni do pečlivě skrývaného památníčku Vojtěcha Klečky psali své vzpomínky, básně, malovali kresby.
Do památníčku se tak upomenul například generál Jan
Syrový, světící biskup olomoucký Stanislav Zela, básník
Václav Renč a Zdeněk Rotrekl, politik Rudolf Zenk
a mnoho dalších. Památníček byl v roce 2009 ukraden,
ale alespoň jeho digitální podoba je dostupná. Pro spoluvězně i bezpečnostní složky bylo často nepochopitelné, že
v socialistickém Československu je na doživotí zavřený
šéfagent CIC Klečka a na druhé straně opony šéfagent
sovětského bloku - také Klečka. František Klečka byl
26. června 1952, v rámci výměny za amerického občana
majora Oatise, předčasně propuštěn a vrátil se do Československa. Navštívil bratra Vojtěcha v táboře Vojna
a snažil se ho přimět ke spolupráci s československou
rozvědkou. Vojtěch odmítl a tímto se cesty obou bratrů
definitivně rozešly. Poslední část trestu strávil Vojtěch
Klečka fáráním v uranových dolech v Příbrami a ve věznici Bytíz. Propuštěn byl v roce 1963. Další dva roky
zůstal v dolech na Příbramsku, kde se mu podařilo přežít zával. Absolvoval střední hotelovou školu a živil se
jako číšník v restauracích na Příbramsku. V letech 1969
- 1971 spravoval letní restauraci u jezu za fotbalovým
stadionem v Březnici. Jeho posledním působištěm bylo
Národní divadlo, kde pracoval jako hlídač. Vojtěch Klečka zemřel 22. června 2012 ve věku 91 let v Praze.
Se svým bratrem se nikdy neusmířil.
Milan Kocík ml.
Bozeň- Přátelé města Březnice, z.s.
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bývalá jezuitská kolej na náměstí vedle kostela
Městské muzeum
Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
w w w. b r e z n i c e . c z

otevírací doba
úterý – neděle
květen, září: 9 – 12, 13 – 16
červen, červenec, srpen: 9 – 12, 13 – 17

Galerie Ludvíka Kuby - stálá expozice
Ve čtyřech sálech jsou vystavena díla s motivy z Březnice,
z jižních Čech, portréty, figury i žánrové obrazy.
Interiér je doplněn malířským stojanem, klavírem a dobovým
nábytkem Ludvíka Kuby.
Výtvarný salón „Modrý pokoj“
Pátá místnost představuje tvorbu umělců, kterým Březnice
též učarovala: Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha,
Jana R. Schustera, Anny Sequensové.

Městské muzeum – dvě stálé expozice
Loutkářství na Březnicku
V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Loutky, kulisy a nábyteček uvidíte ve stálé expozici
muzea. Seznámíte se s těžkým životem Arnoštky Kopecké,
vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého,
která je pochovaná na místním hřbitově.

Církevní a duchovní život v Březnici
Městečko Březnice zažilo od doby svého vzniku rušný církevní a duchovní život. Dokladem jsou vystavené předměty církevního charakteru, které jistě ocení nejen věřící, ale v celkovém kontextu s architektonickým a grafickým pojetím i ostatní.

VÝSTAVA František Josef I.
Výstava přibližuje panovníkovu osobu zachycenou na předmětech běžného užívání, dobových obrazech i upomínkových předmětech.

„Příběh obrazu sv. Víta“
Barokní obraz sv. Víta zapůjčený z kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Od roku 1728 je sv. Vít patronem města Březnice.

Sezónní výstavy 2021
Vilém Veverka FOTO – květen, červen
Výstava loutek, šperků, dekorací a panenek – červenec – září
Zveme Vás všechny – občany města, návštěvníky i turisty
- přij te si prohlédnout stálé expozice i výstavy.
Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce.
Těšíme se na setkání.
Alena Heverová
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Květen 2021

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
3. 5. 1761 před 260 lety byl postaven v Dobré Vodě hamr. Již v letech 1759 až 1761 zde založen rybník a při něm
železné hutě. Ty se však nevyplácely, pročež práce v nich zastavena po dvou letech a zůstal v činnosti
jen hamr. Při něm zřízena roku 1766 valcha. V hamru se pracovalo až do roku 1850. Hamr (z německého Hammer = kladivo) je ocelářská a kovářská dílna, která je vybavena kovacím strojem poháněným vodním kolem. Vybavení hamru bylo stejné jako u kovárny – výheň, měchy, kovadliny, svěráky,
kladiva, sekáče, kleště, ale navíc zejména vodou poháněné buchary. Výraz byl používaný jak pro budovu, tak pro jeho hlavní stroj - strojně poháněné kladivo, někdy nazývané kobyla. Valcha byla dílna
určená ke zpracování sukna zplsováním - tzv. valchováním.
6. 5. 1861 před 160 lety připojeno ku hřbitovu nově přikoupené pole a obehnáno zdí. Postaven též domek pro
hrobníka s komorou, kde by v případě nemoci našel cizinec úlevu.
7. 5. 1651 před 370 lety byl pochován Přibík Jeníšek z Újezda v hrobce kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka
Xaverského. Zemřel 27. března téhož roku v Praze. Jako zbožný katolík věnoval velké sumy peněz na
stavbu kostelů, na zřízení náboženských a zbožných nadací. Byl také upřímným ctitelem českého jazyka.
10. 5. 1851 před 170 lety přijel do Březnice arcivévoda a vojevůdce Albrecht Fridrich Rudolf (1817 – 1895), vnuk
císaře Leopolda II. Jako mladý válčil pod velením polního maršálka Radeckého. V Březnici přihlížel
cvičení dragounů „Na Barevně“, při kterém zraněno bylo několik vojínů i koní při přeskakování tzv.
vodníku.
14. 5. 1751 před 270 lety bylo v Březnici dle soupisu magistrátu 76 řemeslníků – nejvíce řezníků 11, potom ševců
10. Je zajímavé sledovat vývoj řemesel od poloviny 15. století v našem městě – je doloženo z dochovaných pramenů 39 různých řemesel. Velké úctě se v této době těšili střelci, kteří bývali zámožní. Vyráběli kuše a samostříly a vykonávali strážní službu na hradbách.
15. 5. 1981 před 40 lety byly v městské obrazárně zahájeny sezónní výstavy: Ludvík Kuba – „Období secese“, Karel
Kolumek – plastiky, Josef Semín – grafiky a obrazy. Výstavy byly uvedeny Dr. Miladou Novákovou,
Dr. Jiřím Boháčem a přednesem zahájení obohatil národní umělec Vladimír Šmeral.
24. 5. 1741 před 280 lety zemřel František Smrčka, apatekář v jezuitské kolejní lékárně, který byl vyhlášený pěstováním léčivých bylinek v rajské zahradě. Bylinky sušil na půdách budovy koleje a vyráběl z nich
tinktury, masti a vařil čaje.
31. 5. 2001 před 20 lety zemřel Ing. Arch. Karel Prager (narodil se 24. 8. 1923). Architekt, který vyprojektoval
budovu kulturního domu v Březnici a interiéry radnice. Výstavba sdruženého klubu pracujících byla
zahájena v dubnu 1981 – před 40 lety – a slavnostní otevření se konalo 7. dubna 1985. Odvážný projekt pana architekta patří k mnoha jeho stavbám. Kromě obytných domů je autorem i některých významných veřejných budov, například budovy Federálního shromáždění – nyní část Národního muzea
v Praze a Nové scény Národního divadla v Praze. V roce 2011 obdržel Poctu České komory architektů.

Fotograf a kameraman z Březnice
Pavel Hrdlička se narodil před 110 lety 15. května
1911 v Březnici.
Studoval na Státní grafické škole ve fotografickém ateliéru, který vedl Karel Novák.
Roku 1933 přijal nabídku na místo fotografa v propagačním oddělení firmy Baa ve Zlíně. Pavel Hrdlička byl jeden z prvních fotografů firmy a používal v práci nové
avantgardní postupy. V těchto letech se zaměřil na ateliérové kompozice obuvi, záběry z přírody, snímky slavných osobností. Pořizuje záběry zlínské architektury
a mezi pozoruhodné patří jeho snímky z návštěvy Světové výstavy v Paříži roku 1937.
Když Firma Baa založila své Filmové ateliéry Baa, stal
se Pavel Hrdlička také filmařem. Jako kameraman natáčel
od roku 1938 do konce války v roce 1945. Spolupracoval
na třiatřiceti filmech a dlouhé řadě dalších snímků. Jako
kameraman se podílel na filmech režiséra Jiřího Lehovce:
Věrná hvězda (1939), Rytmus (1941). Natáčel animované
filmy - Ferda Mravenec Hermíny Týrlové (1943), Vánoční
sen (1944) režie Bořivoj Zemana, točil i s Elmarem Klosem, Milošem Makovcem, Karlem Plickou a dalšími.

Ještě na konci války
v roce 1945, se Pavel Hrdlička stal zaměstnancem
Filmového ústavu Praha
a od počátku roku 1946
pracoval v nově založeném Krátkém filmu. Natočil dokumentární filmy:
Pražský hrad (1947), Ludvík Kuba (1951), Maxmilián
Švabinský (1953), Václav Rabas (1955), Jak si děti malují (1957), Květy žalují (1960), Původ a vývoj člověka
(1963), Květiny kolem nás (1967 podílel se i na režii).
Jako kameraman se podílel i na natáčení celovečerních
filmů: Mrtvý mezi živými (1946 režie Bořivoj Zeman,
I. kameraman Petr Rovný a II. kameraman Pavel Hrdlička), na dětském filmu Na stříbrném zrcadle (1954
režie Jaromír Pleskota). V roce 1958 na Mezinárodním
filmovém festivalu krátkých filmů v Bruselu byla Pavlu
Hrdličkovi udělena cena za film „Jak si děti malují“.
Pavel Hrdlička zemřel 24. 7. 1994 v Praze.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a ze Zpravodaje Okresní záložny
hospodářské, z FDB a NFA.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice
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MÁJOVÉ SVÁTKY A LIDOVÉ OBYČEJE V KVĚTNU
Pátý měsíc kalendáře má v českém jazykovém provedení dvě varianty: starší je „máj“ z latiny a mladší je „květen“.
Tento název poprvé použil v roce 1805 Josef Jungmann při překladu novely Atala F. R. Chateubrianda. Po liturgické stránce je květen měsícem mariánské úcty s pobožnostmi, ve kterých je zařazeno množství mariánských
litanií, modliteb a písní.

30. duben a 1. květen
– NOC FILIPOJAKUBSKÁ – MÁJE
Prvním významným obdobím po Velikonocích je v kalendáři lidových obyčejů konec dubna a první májový
den. Pověra praví, že Filipojakubská noc (30. 4.) patří
čarodějným rejdům. V západních Čechách zvaná „valpuržina noc“, v okolí Plzně
„kouzelná bába“ a u nás „noc
čarodějnic“. Protože bylo nutné náležitě chránit dům, pole
a hlavně lidi před vlivem čarodějné magie, vykonávaly se
různé ochranné praktiky: na
dveře se zavěšovaly ochranné
byliny – černobýl a větvičky
lípy, před prahy se dávaly
husté travnaté drny nebo sypal písek. Čarodějnice musela
nejprve spočítat zrnka písku
nebo jednotlivé stébla trávy, ale to už zpravidla svítalo
na nový den. Zvyk pálení ohňů se nepodařilo vlastně
nikdy zakázat. Církev ani vrchnost nikdy nedosáhla zákazu bujarých zábav. A čtyřicet let vládnoucí strana raději „přehodnotila“ čarodějnice na ohně míru…
Hranice se zapalují za soumraku a vzduchem mohou
létat stará zapálená košata namočená ve smole, z vršků se koulí hořící kola a odvážní přeskakují plameny.
Toto vše popisoval již v roce 1905 Josef Siblík v knize
„Blatensko a Březnicko“: „Večer po klekání na všech návrších zaplanou ohně, hořící košata hoši vyhazují a zase
s nimi proti větru, aby se rozhořela, pobíhají, do smoly
je namáčejí. Hořící soudek, otýpku chrastí neb hraničku
dříví přeskakují.“
Tak jako je noc před prvním májovým dnem nasycena
kouřem z ohňů, tak první májové ráno je plné vůně čerstvého chvojí, dřeva a je zasvěceno lásce. Ráno stojí
uprostřed návsi nebo náměstí velká společná májka máj – oloupaný kmen vysokého jehličnatého stromu,
kterému je ponechán zelený vršek, pod ním zavěšený
věnec a to vše barevně ozdobené pentlemi. Pod májí se
tančí, vyhrává muzika a dříve se hrávaly tradiční hry.
Kromě velké máje stávalo před okny stavení mnoho „soukromých“ májek. Ozdobenou břízku dostávala dívka darem od svého milého.
„Má zlatá panenko,
stavějí ti máje,
votevři vokýnko,
podívej se na ně…“

LETNICE – ZELENÉ SVÁTKY

Lucas Franchoys „Seslání Ducha svatého“, Mechelen V Belgii

V neděli 23. 5. 2021, tedy padesát dnů po Velikonocích
a deset dnů po svátku Nanebevstoupení Páně (pátek
14. května 2021), se koná církevní slavnost seslání Ducha svatého, svátky svatodušní.
V lidovém prostředí je období letnic spojeno s oslavami
panenské čistoty, mládenecké síly a dovednosti, s očistou
studánek, průvody králů a královniček a na Moravě jízdami králů. Jaro přináší spoustu květů a těmi se zdobí
vše: lidé, stavení, oltáře. V křesanském pojetí je konána sváteční nedělní bohoslužba s přípravou na oslavu
seslání Ducha svatého v podobě bílé holubičky. V pondělí svatodušní po slavné mši lid pořádal veselice, tančilo
a zpívalo se pod májkou.
Střílení ku ptáku. V českých městech a u nás v Březnici také, se v pondělí svatodušní provozoval zvyk „střílení ku ptáku“. Zprvu v režii cechů, později střeleckých
spolků, které tímto zvykem zahajovaly sezónu. Oblíbená
zábava je doložena už ve středověku, kdy se střílelo
z luků nebo kuší na živého ptáka. Později došlo ke změně, byl používán dřevěný model ptáka a střílelo se z pušek. Kdo sestřelil ptáka první nebo kdo sestřelil poslední část dřevěné makety, stal se ptačím králem a směl na
krku nosit po celý den – někde po celý rok – stříbrný
řetízek s ptákem.
„Královských obyčejů“ je v Čechách a na Moravě při
svatodušních svátcích doloženo velké množství a v růz(pokračování na straně 16)
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LETNICE – ZELENÉ SVÁTKY
(dokončení ze strany 15)

ných variantách. Nejznámější jsou slavné jízdy králů na
Moravě. V okolí Březnice se provozovaly obchůzky s
králem a královnou také. Jako v celém Prácheňském
kraji byli účinkující oblečeni do oděvů z kůry stromů,
později do bílých šatů. Na hlavách měli koruny ozdobené stuhami, fábory a hlavně květinami. V průvodu byl
kněz, kat, rychtář, biřic, praporečník a mládenci = vojáci s papírovými šavlemi. Po obchůzce všech domů se
konala hlavní část na náměstí či návsi. Hrány byly různé divadelní scénky a hlavně byl sehrán „divadelní
soud“, při němž zhodnoceny dobré nebo špatné vlastnosti majitele každého domu.
V našem kraji se pekly o svatodušních svátcích kosmatice. Nejstarší varianta je: „buchta nakrájená na tenké
krajíčky, omočená ve kvásku vejcovém neb rozšlehaných
vejcích a opečená na másle. Podobně studené lívance celé
neb nakrájené ve vejci se namáčely a opekly.“ Dnešní
známá podoba kosmatic z bezového květu je mladší.
Na Svatého Ducha nesvlékej kožicha
Déš o letnicích – slunce na Boží tělo.
Svatý Duch přinese plný pytel much.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
Týden po svatodušní neděli je svátek nejsvětější Trojice a čtyři dny poté se slaví Boží Tělo. Letos je ve čtvrtek
3. června 2021 a v pátek 11. června 2021 svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Alena Heverová

JEŠTĚ JEDNOU

ZÁMEK BŘEZNICE 2021
Vážení spoluobčané,
zámek Březnice zatím zůstává pro veřejnost uzavřen.
I v letošní návštěvní sezóně pro vás, ve spolupráci s našimi partnery, připravujeme zajímavé, pestré a inspirující kulturní akce, které obohacují náš společenský a kulturní život. Nicméně stále trvající nepříznivá zdravotní
situace naše plány hatí, takže naplánované akce v květnu jsme byli nuceni opět zrušit.
Nad akcemi v červnu a dále visí otazník, nebo jejich
uskutečnění je závislé na postupném uvolňování restriktivních opatření vlády souvisejících s pandemií koronaviru.
Uvedené termíny akcí budeme průběžně uveřejňovat
v Březnických novinách a na internetových stránkách
zámku Březnice www.zamek-breznice.cz .
T ě š í m e s e n a Vá s , p e v n é z d r a v í a v e s e l o u
mysl přeje za správu st. zámku v Březnici
Robert Barták

FOTOSALÓN

První ročník FOTOSALÓNU překvapil množstvím
a především kvalitou snímků. Některé fotografie si nezadaly s prací profesionálních fotografů, některé se jim
přiblížily. Přesvědčila se o tom i odborná porota, která
snímky posoudila a zhodnotila. Porota ve složení Petra
Peštová (pedagog výtvarného oboru), Michaela Černá
(grafička) a Martin Andrle (fotograf a grafik) vybrala
pětici oceněných. Jsou jimi – Lucie Königsmarková,
František Plzák, Tomáš Mokrý, Pavel Fiala a Martin
Hatan. Gratulujeme. Doufáme, že protiepidemická opatření brzy skončí a dveře výstavy se otevřou veřejnosti.
Petra Bartoníčková

Foto Martina Kasíková

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

Tematická výstavka knih – Májové čtení

Knihovna je
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

znovu otevřena pro veřejnost:
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
8.00 – 11.30 12.00 – 16.00
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
8.00 – 11.30 12.00 – 16.00
8.00 – 11.30 12.00 – 16.00

Dětské oddělení opět otevřeno pro dětské čtenáře:
pondělí až pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00

V obou odděleních
městské knihovny je nutné,
dle nařízení vlády ČR,
nosit respirátor, dodržovat rozstupy
a při příchodu si dezinfikovat ruce!
Kateřina Štěrbová, Lukáš Novotný,
Martina Rejzlová
knihovníci

DOPORUČUJEME Z DĚTSKÉ KNIHOVNY
MOUDROST VLKŮ: JAK MYSLÍ, JAK VNÍMAJÍ
A PEČUJÍ O SEBE - ELLI H. RADINGER
Vlci se empaticky starají o staré a zraněné příslušníky smečky, láskyplně vychovávají své
potomky a mají schopnost při
hře na všechno zapomenout.
Přemýšlejí, sní, spřádají plány,
inteligentně spolu komunikují… Elli H. Radingerová, nejrespektovanější německá odbornice na život vlků, vypráví
napínavé příběhy, které dokládají vlčí smysl pro hodnoty,
jako jsou smysl pro rodinu,
důvěru, trpělivost, pozornost,
zpracování neúspěchů nebo
smrti. Autorka nám představuje zásadní a mnohdy dosud neznámé poznatky o životě vlků.
TŘI ZLATÉ KLÍČE - PETR SÍS
Petr Sís vytvořil fascinující
knihu s nádhernými ilustracemi pro děti, v níž se prolínají
historické legendy s osobními
příběhy a vzpomínkami. Černá kočička nás provází křivolakými ulicemi Starého Města
a Malé Strany, abychom našli
klíče k zámkům vlastního dětství. Tři zlaté klíče otevírají
tajemné dveře starých pražských pověstí o Bruncvíkovi,
o Golemovi a o mistru Hanušovi a jeho staroměstském orloji.

RUCE V HLÍNĚ: KNIHA PRO MALÉ ZAHRADNÍKY
- KIRSTEN BRADLEY
Tato knížka plná inspirativních nápadů naučí děti pozorovat a prozkoumat přírodu
od jara do zimy. Zjistí, jak
pohodlně ubytovat hmyzí rodinku nebo kdy je vhodná
doba na zasetí semínek. Pomocí jednoduchého návodu
si lze vyrobit vlastní terárium i krmítko pro ptáčky.
Když se děti nebudou bát zašpinit si ruce od hlíny, mohou objevit přírodu – jak
roste, kvete a chutná!
LUCINKA A ZRANĚNÝ KRÁLÍČEK - ANNE BOOTH
O Vánocích našla Lucinka
u hřiště malinkého zraněného králíčka. Moc si přála,
aby se ušáček brzy uzdravil
a na Vánoce byl zpátky
ve své noře. Postarat se
o zraněné zvířátko, ale není
vůbec jednoduché a Lucinka
se snaží ze všech sil. Naštěstí má kouzelné sněžítko!
Dokáže králíčka uzdravit
a vrátit ho zpátky k jeho rodině? Přečtěte si laskavý
magický příběh o lásce ke
zvířátkům, Vánocích a novém přátelství.

Martina Rejzlová
knihovnice
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Hoag Tami – Hořká sezona – když se stopy dvou zločinů,
které dělí čtvrtstoletí náhle zkříží, musí Kovac s Liskovou
rychle nalézt odpovědi než vrah znovu udeří
Nadal Rafel – Prokletý rod Palmisanů – velkolepý milostný příběh vtáhne čtenáře do světa barev, vůní a chutí drsného,
avšak divoce krásného kraje situovaného na samý jih Itálie
Zusak Marcus – Roky pod psa; Smečka rváčů; Když psi
pláčou – tyto tři na sebe navazující příběhy vypráví Cameron,
nejmladší a nejnenápadnější člen rodiny
Körnerová Hana Marie – Dům U Tří borovic – příběh
odehrávající se na konci 19. století ve Francii
Ruiz Zafón Carlos – Stín větru – literární thriller s prvky
gotického, historického i detektivního románu, který se stal
kultovním knižním fenoménem a celosvětovým bestsellerem
Keleová-Vasilková Táňa – Já a on – příběh hlavních hrdinů – Lenky a Michala – je vystavěný na obrazech z manželského života, kdy oba v průběhu času poznávají, že láska nestačí
a pokud chtějí vést šastný život, musí se to naučit

Keleová-Vasilková Táňa – Vůně života – vůně v našich životech jsou proměnlivé jako dny střídající se s nocemi…
Harmanová Patricia – Porodní bába od řeky Hope;
Porodní bábou proti své vůli – příběhy z apalačských hor
v západní Virginii na sklonku dvacátých let
Richová Roberta – Porodní bába z Benátek; Porodní
bába z harému – poutavé příběhy porodní báby Hanny se
odehrávají v 16. století a jsou plné napětí a dramatických událostí
Steelová Danielle – Vyznamenání – velkolepý emocionální
příběh, který zachycuje historické události a tragické osudy, ale
zároveň ukazuje i nezlomnost ducha a silného charakteru
Třeštíková Radka – Veselí – v této, v pořadí již páté knize
oblíbené české autorky, se hlavní hrdinka Eliška vrací z Prahy
do Veselí nad Moravou, odkud autorka pochází
Shortall Eithne – Lásky v řadě 27 – hrát si na seznamku
je nebezpečné, můžete se sami zamilovat
Kateřina Štěrbová, knihovnice

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
• Aby se luštěniny nerozvařily, přidáme do vody špetku jedlé sody.
• Do každého zákusku patří trocha soli – zlepšuje chu.
• Jestliže si chceme připravit vanilkový cukr doma, stačí dát do sklenice se šroubovacím víčkem
cukr a vanilkový lusk zapíchnout do středu – za tři dny budeme mít cukr se silnou vanilkovou
vůní.

Vláčný čokoládový dort bez mouky od Gabči
Ingredience: 500 g hořké čokolády, 250 g másla, 100 g
cukru krupice nebo třtinového, 6 vajec, 40 g holandského kakaa, 1/4 lžičky soli, 1 lžička vanilkového extraktu
Postup: Dortovou formu lehce vymažeme máslem a vyložíme pečicím papírem. Čokoládu s máslem rozpustíme
ve vodní lázni a necháme zchladnout na pokojovou teplotu. Mezitím v míse ušleháme do pěny celá vejce s cukrem. Přidáme sůl, vanilku a kakao a za stálého šlehání
pomalu přiléváme čokoládovou směs. Vlijeme do formy a
pečeme asi 25 minut při 160°C. Dort bude vypadat jako
absolutně nedopečený, ale nenechte se odradit, po vychladnutí v lednici zatuhne. Je tedy lepší upéci si ho den
předem. Před podáváním dort necháme povolit při pokojové teplotě a poté krájíme. Servírujeme s čerstvým ovocem a šlehačkou.

Čokoládový nepečený cheesecake
podle Michaly
Ingredience: 350 g sušenek Oreo, 3 lžíce holandského
kakaa, 115 g másla, 450 g 70% čokolády, 300 g mascarpone, 350 g čerstvého sýra, 2 lžíce moučkového cukru,
2 lžíce vanilkového extraktu, 300 ml 30% smetany ke šlehání, 150 g čerstvého ovoce (jahody, borůvky, maliny),
4 lžíce medu
Postup: Sušenky rozmixujeme, vsypeme do misky a přidáme lžíci kakaa, rozpuštěné máslo a smícháme v lepkavou hmotu. Dortovou formu vyložíme pečicím papírem.
Připravenou hmotu namačkáme na dno (vrstva asi
3 cm) a zbytek vtlačíme do boků formy. Dáme chladit
do mrazáku, než připravíme krém. Rozpustíme (můžeme
i v mikrovlnné troubě) 300 g čokolády. Ručním šlehačem

prošleháme mascarpone s čerstvým sýrem a přidáme
2 lžíce kakaa, cukr a vanilkový extrakt. Pomalu přiléváme rozpuštěnou čokoládu a promícháme. Nakonec vlijeme 200 ml smetany a vše vyšleháme do hladkého krému.
Krém vlijeme na vychlazený korpus a dáme chladit do
lednice. Mezitím si připravíme polevu. Rozpustíme zbylou čokoládu s medem. V hrnci zahřejeme zbylou smetanu a přilijeme do čokolády s medem. Důkladně promícháme na hladkou polevu. Podáváme pokladené čerstvým ovocem.

Čokoládové brownies z červených fazolí od Rii
Ingredience: 250 g fazolí (množství odpovídá jedné plechovce nebo si fazole můžeme předvařit sami), 2 polévkové lžíce kakaa, 2 polévkové lžíce nahrubo nasekaných
vlašských ořechů, 2 vejce, kypřící prášek do perníku
(dodá příjemnou vůni a chu), 1 menší lžička skořice,
3 polévkové lžíce kokosového oleje, 3 polévkové lžíce
medu (dá se použít i rozmixovaný babán), 1/2 vysokoprocentní čokolády nakrájené na malinké kousky (přímo
do koláče), čokoláda na polevu
Postup: Fazole s vejci rozmixujeme dohladka, přidáme
kokosový olej, kakao, kypřící prášek do perníku, skořici, med a vše smícháme. Na závěr přidáme nasekané ořechy, pokrájenou čokoládu a vše důkladně promícháme.
Brownies můžeme péct v zapékací misce vyložené pečicím papírem v troubě při 170°C nebo v remosce 10 – 15 minut. Musíme jej včas z trouby vyndat, aby nebyl vysušený ale naopak krásně vláčný a jemný. Když brownies
vychladne, polijeme ho čokoládou rozpuštěnou v kokosovém oleji (rozpouštíme ve vodní lázni).
Kateřina Štěrbová
knihovnice
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CO CHYSTÁME NA STARÉM KLUZIŠTI?
Plácek staré kluziště jsme vybudovali proto, abychom
se tady všichni společně mohli potkávat na oblíbených
akcích.
Koronavirus nám to na chvíli trochu překazil, ale doufáme, že v jarních a letních měsících, se epidemiologická
situace zlepší natolik, že budeme moci některé akce
uspořádat.
Na květen máme připraven BLEŠÁK . Jak už víte
z předchozího ročníku, na našem Blešáku se mohou prodávat obnošené hadříky, staré věci z půd či sklepů, které
mají příběh a duši, drobné dekorativní předměty do bytu,
knížky, vinyly, placky, hry a hračky, plakáty nebo třeba
šperky, kabelky a další všemožné věci. Prodávat může
každý, prodejní místo si ale musíte předem rezervovat
na uvedených telefonních číslech nebo e-mailu a za místo zaplatit drobný poplatek. Sledujte náš facebook/Rockfest Březnice, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a pokyny ke konání (ev. nekonání akce). Volat o místa můžete už nyní!

Bude?Nebude?Fest je hudební festival, který
chystáme na červen. Opět i zde platí, že se uskuteční
v závislosti na aktuálních opatřeních proti šíření

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.
Přihlášku a doplňující informace o táboře najdete zde:
www.taborskolasermu.cz
Rosenthal z. s.

COVID-19 a odtud pramení i jeho název – zkrátka bu
bude nebo nebude. My věříme, že BUDE! a že
ŠOULET Vám bude moct předvést svůj zcela osobitý
polka-punkový styl.
Že RUDOVOUS rozbalí ve vší parádě svůj jazz bez not,
folk bez poselství, metal bez vlasů a punk bez nepřítele.
Že BUDULÍNEK Vás donutí opustit letargii v trávě
a že HIPPIE CHIPPIES Vás překvapí pohodářským
hraním ve stylu tak trochu country, tak trochu folk, tak
trochu punk.
Že s PURPLEFOX TOWN zažijete nečekaně skvělou
psychedelii šedesátek.
Že BIKINI KARNEVAL na Vás z podia nahrnou jejich
tvrdý kytarový riffy.
A že se seznámíte se studentskou kapelou z gymplu
FRAIN BREEZE, co se těší, že si poprvé zahraje …
Na prázdniny pak připravujeme

Filmovar.

O tom více v příštím čísle Březnických novin.
Sledujte nás na facebooku.
Kulturní Gang Březnice
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ZPRÁVY Z KOMÍNA aneb ČAPÍ RODINA HLÁSÍ
DVA MLADÉ OPEŘENÉ PŘÍRŮSTKY
Přesto, že Evropou a všude kolem nás řádí virus
Covid-19 a musíme se všichni řídit různými nařízeními,
podřizovat se mnohým opatřením na některé tradice
i běh přírody to vliv nemá. Jednou z těchto zvyklostí zůstává i nadále každoroční přílet čápů na náš pivovarský
komín.

Pivovar HEROLD Březnice a.s. navázal na tradici,
kterou u nás v Březnici zavedl tehdejší majitel březnického panství hrabě Jan Nepomuk Palffy v poločase
1. světové války po návratu z cest po Africe. Spočívala
v tom, že ten, kdo panu hraběti první ohlásil přílet čápa
na pivovarský komín, dostal na jeho uvítání sud březnického piva ze zámeckého pivovaru. Naše akciová společnost se k této tradici zhruba před 12 lety vrátila
s tím, že nejprve v prosinci roku 2009 prošlo hnízdo na
komíně od staré vyhaslé uhelny celkovou rekonstrukcí.
Staré hnízdo bylo rozebráno, a pod odborným dozorem
ornitologů, byl vyroben nový fundament pod základnu
nového hnízda a o vlastní výstavbu se postarali samotní
uživatelé hnízda, kteří jej každoročně vylepšují a zvelebují (viz. přiložené fotografie). Poté bylo rozhodnuto, že
budeme pokračovat v nastolené tradici pana hraběte, ale
s trochu jiným nádechem. Neodměníme pouze jednoho
pozorovatele čapího hnízda, který trpělivě očekává návrat čápů na pivovarský komín, ale všechny, kteří
správně otipují den návratu opeřenců domů na pivovarský komín. Protože, jak bylo vybádáno z dob minulých
se stávalo to, že dotyčný pozorovatel přišel nahlásit přílet čápa a odměny se však nedočkal. Protože právě nyní
- před malou chviličkou před ním už byl přílet nahlášen
někým s pivovarské rodiny, kteří obývali zaměstnanecké
byty a soudek zůstal doma. Nyní naše tipovací soutěž
každoročně začíná na konci února s tím, že každý zúčastněný má pouze jeden pokus na svůj tip dne příletu
„pana domácího – čápa bílého“ v evidenci na našem
e-mailu: cap@pivovar-herold.cz – soutěž končí s příletem čápa a následnou odměnou výherců – přepravkou
piva HEROLD. V letošním roce tento den uhodli hned
3 účastníci i přes to, že návrat byl oproti minulým létům
celkem brzo - 12. 3. 2021 ve 13.05 hodin. O rok dříve to
bylo 8. 4. 2020 v 11.19 hodin. V roce 2019 to bylo 25. 3.
v 9.21 hodin, před tím 29. 3. 2018 v 6.55 hodin. V roce
2017 se na starý komín vyhaslé kotelny vrátil 26. 3.
v 8.00 hodin jako první samec, který obsadil hnízdo
a dle tradic jej započal opravovat, ale 28. března hnízdo
opustil, aby se 2. dubna vrátil a očekával svoji partnerku. Ta se na hnízdo dostavila až 19. dubna a ihned po
příletu se začali spolu pářit. Výsledkem jejich snažení

byla 4 čápata, z nichž bylo 1 slabé, které pak ostatní
sourozenci z hnízda vyhodili.
Návrat čapích opeřenců není každý rok stejný, ale
dalo by se říci, že jako první zpravidla přilétá pán čapí
rodiny, který zabere hnízdo, opravuje jej a vyčkává přílet své družky. Letos to bylo trochu jinak – povedlo se,
že přiletěli spolu. Toto je poněkud zvláštní událost. Jednak tento přílet byl poměrně brzo a prozatím nevíme,
zda tento pár nebyl nemocný či vysílený nebo nepatřil
mezi ty, kteří přečkali zimu jinde než v Africe. Tak, jak
tomu bylo i u prvních 6 jedinců čápů bílých, kteří se na
svá hnízdiště v ČR vrátili již v druhé polovině února
2021. Zde (dle pozorovatelů z ČSOP CICONIA z Roudnice nad Labem) se jednalo o ty, kteří nezimovali v Africe,
ale zůstali na jihu Evropy, kde přečkali zimu. Náš čapí
pár po obsazení hnízda musel následně čelit útokům
ostatních opozdilých čápů, kteří se domáhali ubytování
a pokoušeli se první nájemce z hnízda vypudit svými
nálety a snahou oba čápi z hnízda shodit. To se jim naštěstí nepodařilo a manželský pár mohl úspěšně založit
rodinu. Paní čápová se vzorně, přes klimatickou nepohodu, starala o snesená vajíčka. Hnízdo neopustila, vejce nezastydla a dnes již z hnízda vykukují dvě malinké
hladové hlavičky čápat. Rodiče se starají o jejich hladové krky, a tak se brzy můžeme těšit, až je rodiče začnou
učit létat. Na jejich první opuštění hnízda, nejisté vzlety
i přistání.
To, že byl Zámecký pivovar v Březnici úzce spojován
s čápy na pivovarském komíně a stal se i takzvaně jeho
doménou, dokládají i různé dnes již historické fakty.
Jako například poutač ve vestibulu administrativní budovy.
Stal se maskotem na některých etiketách lahvového
piva pivovaru.
Pivovar Herold a. s.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
v dubnu jsme se ještě nemohli setkat v interiéru klubu,
proto byly naše aktivity (již zaběhlé) venkovní. Zdá se
však, že květen již přivítáme společně. Obnovíme páteční setkání pro trénink paměti (lze dobře zabezpečit vyžadovaná opatření) a domluvíme se, zda i kreativní činnosti již můžeme dělat společně. Sledujte nástěnku klubu
(výloha).
Na červen (datum a místo konání bude upřesněno)
plánujeme venkovní koncert – opět ve spolupráci s našimi šikovnými muzikanty, které již znáte z loňského léta.
Pracujeme na umožnění zpřístupnění venkovních prostor zahrady březnického pivovaru, věříme, že v letních
měsících již naši návštěvníci budou moci do těchto míst
zavítat a třeba i pečovat o svůj vlastní záhon.
Znovu jsme zaktualizovali výlohu, doplnili knihovnu
a nadále chystáme a roznášíme listy pro trénink paměti
a kreativní sady.
Na vnější části dveří klubu je taška doplněná o roušky, respirátory, rukavice, které jsou Vám volně k dispozici.
Trvá zavedená obdoba streetworkeru, můžete nás potkat ve městě s taškou ochranných pomůcek, kdo potřebuje něco doplnit nebo vyměnit, jsme mu k dispozici.
Děkujeme obci Starosedlský Hrádek za finanční podporu provozu klubu pro letošní rok. Dále pak děkujeme

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA

Ing. Petru Schlegelovi za laskavou pomoc při řešení
technických potíží provozu klubu.
I nadále si přejme hodně trpělivosti, nadhledu a pozitivity.
John Lennon řekl, že život je to, co se děje, když se
zabýváme jinými věcmi. Tak a se děje!

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

Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické domluvě na
telefonu 731 554 974, k dispozici formou odnášky a donášky až k Vám domů. Stejně tak činnost dobročinného
spolku Paraska, který je zde se svými dobrovolníky pro
Vás, nebyla přerušena – více informací v přiloženém letáku na stránkách Březnických novin, webových stránkách
města Březnice a ve výloze Březnického klubu seniorů.
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na e-mail: petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše
webové stránky h t t p s : / / d o b r o c i n n y - s p o l e k - s v - m a r i magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.

DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA
NABÍZÍ MOŽNOST TELEFONICKÉHO HOVORU PRO SENIORY,

DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů

KTEŘÍ:

• 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

• MAJÍ STRACH

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

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

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

731 554 974, 776 202 657,
728 971 776
NIKDO NEMUSÍ BÝT SÁM…
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TECHAK:
PŘÍPRAVA NA LÉTO
A NÁVRAT ROBOTŮ
K ŽIVOTU
V posledních týdnech byla Technická
akademie dětí a mládeže zcela uzavřena.
Byla to těžká doba pro nás všechny.
V Techaku nebylo ale úplně ticho, tiskli jsme ochranné
prostředky na 3D tiskárnách a naši lektoři se věnovali
dobrovolnické činnosti. Za celý tým Techaku bychom
chtěli poděkovat rodičům a dětem, kteří nás v této době
podpořili a těšíme se, že se opět potkáme. Více jak rok
jsme přerušovaně otevírali a zavírali kroužky. Kroužky
již do letních prázdnin neotevřeme, ale neznamená to, že
bychom kroužky neotevřeli nikdy, právě naopak. Ve spolupráci s našimi lektory připravujeme po letních prázdninách zbrusu nové kroužky s novým vzdělávacím programem, reagujícím na nové trendy a hlavně novou
technikou. Díky dotaci města Březnice budou kroužky
zase o něco levnější, konkrétně budou stát 500 Kč
za pololetí na jedno dítě a jeden kroužek. Kroužky budou opět s frekvencí 1x týdně. Možná jste si všimli stavebních úprav na „domečku“ vedle dětského hřiště. Při-

pravujeme zde okénko s občerstvením, zmrzlinou a točenou limonádou. K dispozici bude i toaleta a krásné venkovní posezení, abyste si mohli vychutnat čerstvou
kávu, zatímco si Vaše děti hrají na hřišti. Vzhledem
k tomu, že se v prostorách městského hřiště za budovou
Techaku objevují projevy vandalismu, dohodli jsme se
s městem Březnice na instalaci kamerového systému
a připravujeme i pevnou otevírací dobu hřiště.
Pokud v tuto chvíli řešíte program svých dětí na letní
prázdniny, plánujeme jako v loňských letech příměstské
tábory. Již nyní můžete vyplnit na našich webových
stránkách online přihlášku. Po zkušenostech s nedostatečným počtem míst jsme letos přidali více termínů.
Všechny potřebné informace, nejen o příměstských
táborech, se dozvíte přímo na stránkách Technické akademie https://www.techak.cz/.
Tomáš Doul

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756
název projektu: Dětské léto v Březnici
Rodinné centrum Pampeliška, z.s. ve spolupráci s partnery pokračuje v roce 2021 v realizaci výše uvedeného
projektu, jehož cílem je umožnit rodičům sladit rodinný
a pracovní život. Toho bude dosaženo uspořádáním několika turnusů příměstských táborů v období školních
prázdnin. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu: rodiče
a pečující osoby o děti do 15 let.
V rámci tohoto projektu se uskuteční:
Turnusy organizované s partnerem SK Březnice
1918, z.s.:
12. 7. – 16. 7. 2021 – SPORTOVNÍ TÁBOR 1.
tábor plný sportovních aktivit zejména se zaměřením
na fotbal, ale i další sportovní činnosti a pobyt venku.
Vedoucí turnusu: Martin Brňák.
předpokládaná dotovaná cena: 1 000 Kč
26. 7. – 30. 7. 2021 - SPORTOVNÍ TÁBOR 2.
tábor plný sportovních aktivit zejména se zaměřením
na fotbal, ale i další sportovní činnosti a pobyt venku.
Vedoucí turnusu: Václav Harant, Adam Záruba.
předpokládaná dotovaná cena: 1 000 Kč
zázemí tábora: areál stadionu v Březnici
Turnusy organizované s partnerem Kulturní Gang
Březnice, z.s.:
2. 8. – 6. 8. 2021 – EXPEDICE DIVOČINA 1.
9. 8. – 13. 8. 2021– EXPEDICE DIVOČINA 2.
Táborový program aneb na co se mohou vaše děti
těšit:

„Byli jste vysazeni na pustém ostrově jménem STARÉ
KLUZIŠTĚ, kde budete plnit úkoly zadané starým šamanem a vaším jediným úkolem bude PŘEŽÍT! Není cesty
zpět. Nemáte boty? Nezbývá, než je vyrobit. Nemáte co
na sebe? Musíte si tedy něco spíchnout. Chcete se schovat? Tak si postavte přístřešek. Máte hlad? Tak si něco
uvařte. Takhle to tu chodí! Musíte si počínat tak, abyste
nejen ochránili sebe, ale získali taky co největší výhody
pro svůj kmen. Bude to těžká zkouška zůstat sám za
sebe, ale zároveň pracovat pro svou komunitu! Ale vydržíte-li až do konce, předá vám šaman amulet, který vás
bude ochraňovat po celý zbytek roku a budete mít právo
zasednout spolu s ostatními kmeny k závěrečné rituální
hostině, kde se osobně setkáte s cestovatelem, který má
za sebou pobyty v odlehlých koutech světa...“
vedoucí turnusu: Dáša Nesvedová
zázemí tábora: areál staré kluziště
předpokládaná dotovaná cena turnusu: 1 000 Kč
Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst za zvýhodněnou/dotovanou cenu. Rodiče,
kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky
dotačního programu.
Více informací o podmínkách a přihlášení koordinátorka projektu: Dagmar Nesvedová, Kulturní
Gang Březnice
tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz
Veškeré potřebné dokumenty budeme postupně (dle vývoje epidemiologické situace) přidávat na webové stránky RC Pampeliška – www.rcpampeliska.cz
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TRÁPENÍ S KORONAVIREM
Coronavirus se chová opravdu zvláštně. Objevil se na jednom
místě zeměkoule a téměř současně byl nalezen i na jiných
vzdálených kontinentech. Poplete náš imunitní systém, devastuje ekonomiku, kulturu a vzdělávání. Na protilátky není úplné spolehnutí, lze onemocnět i opakovaně. Očkování chrání od
nejhoršího, ale po jak dlouhou dobu? V přírodě už to tak chodí,
není vše podle pravítka, matematických tabulek a výpočtů.
Antigenní testy jsou nespolehlivé. Kdo má v sobě koronaviru
mnoho, toho mohou odhalit. Kdo nemá příznaky onemocnění,
může mít falešně negativní výsledek. Spolehlivější jsou testy
PCR, které se u nás bohužel v takové míře nepoužívají, by by
to možné bylo.
Pokud jde o respirátory, také to není jen tak. Nic nenaděláme
s tím, že vlivem dýchání zvlhne už po dvou hodinách a dochází
ke snížení filtrační schopnosti. Výjimku tvoří nanovlákenné respirátory, těm vlhkost nevadí. Běžné respirátory nelze dezinfikovat
etanolovým sprejem, respirátorům z nanovláken to nevadí.
Pak jsou tady trable s očkováním. Někde se ho nedostává, jinde
ho přebývá. Na různé špatné zprávy čekají někteří novináři, kterým je každá špatná zpráva dobrá, ale i pochybovační občané, ti si
v takových zprávách vysloveně libují. Dát se očkovat představuje
menší riziko než onemocnění dostat a nevědět, jak to dopadne.
Každý lék nebo medicínská metoda má své nežádoucí účinky a případně komplikace. Kdo si někdy přečte tzv. příbalový

leták, který je v každé krabičce léku, dočte se, že ho může potkat pěkná řádka zdravotních trablů neškodnou kopřivkou počínaje a náhlým úmrtím konče. Naštěstí to nechodí tak, že závažné nežádoucí účinky jsou stejně časté jako ty nezávažné. Na
pečlivě zpracovaných příbalových letácích se pravděpodobnost
toho, kterého nežádoucího účinku uvádí. Kdo však by si vzal ta
čísla moc k srdci, nechtěl by lék ani za nic, by by mu mohl
pomoci. Každý lék, může mít vedlejší účinky.
Abychom se nebáli léků, operací nebo třeba očkování, je potřeba mít důvěru v lékaře. Když pacient svému lékaři věří, lék
mu dělá dobře. V opačném případě se hned domýšlí, že doktor
udělal chybu, když mu dal recept na ten lék, protože má
po něm nadýmání, ujímání, břichabol a všechno možné.
Někdy také novináři napíší, co všechno se stalo, by to není
ověřené, leckdo se toho potom chytne. Jako třeba zas to očkování, v novinách stálo, že po jedné vakcíně byla nějaká komplikace.
Nikdo přesně nevysvětlil, že se jednalo o pár desítek případů,
navíc nedošlo ve všech případech k úmrtí. Nebralo se v úvahu,
že ke komplikaci došlo z několika desítek miliónů očkování.
Každopádně našinec nerad slyší, že doktorům něco nevyšlo.
Sám pro své uzdravení není ochoten nic moc udělat. Medicínská věda se stále rozvíjí a rozvíjet se bude do nekonečna, jen
lidské možnosti jsou konečné.
MUDr. Jiří Beran

PODPORUJEME PEČUJÍCÍ
Mnohým z nás přináší současná situace ve společnosti
těžké chvíle. Potýkáme se s nejrůznějšími starostmi, a někdy i s bolestí, lítostí či strachem.
Na naší organizaci se obrátila paní Eva, která hledá
radu v nelehké situaci. Oba její rodiče byli před časem
hospitalizováni s nemocí Covid 19. Tatínkův stav se zlepšil a zanedlouho se vrátil z nemocnice domů. Její maminka bohužel zůstává v nemocnici v bezvědomí. Otec však
trpí několika chronickými zdravotními obtížemi, a navíc
se u něj už před hospitalizací projevila počínající Alzheimerova choroba, jejíž příznaky se pobytem v nemocnici
zhoršily. Bez manželky se nyní cítí ztracený a dezorientovaný. Vždy to byla právě ona, kdo o něj pečoval a do
podrobností znal všechny jeho potřeby. Paní Eva te hledá řešení, jak situaci zvládnout. V žádném případě nechce
dopustit, aby tatínek skončil v LDN.
Jsem ráda, že paní Eva vyhledala naši pomoc. Vyslechli
jsme ji, podpořili v jejím úsilí a domluvili se, jak jí můžeme podpořit a jaké další kroky bude vhodné učinit. Te
hledáme vhodnou pečovatelskou službu, která by rodině

pomohla s péčí o tatínka
a zajistila pro něj i osobní
asistenci. Pomáháme paní Evě řešit problémy, které se
vyskytly při čerpání příspěvku na péči. Podporujeme ji,
aby dospěla ke správným rozhodnutím a nasloucháme jejím starostem i obavám.
Pro naši organizaci pracuje řada odborníků z různých
oblastí, které souvisí s péčí o nemocného s demencí. Můžeme zajistit radu právničky, zdravotníka, poskytujeme
odborné sociální poradenství. S lidmi, kteří prožívají stejné nebo podobné starosti se můžete setkat v našich svépomocných skupinkách, které te pořádáme on-line.
Jsme nezisková společnost Dementia. Naše služby jsou
zdarma. Jsme tu pro všechny, kteří pečují o své blízké
s Alzheimerovou nemocí či některou formou demence.
Můžete nás kontaktovat telefonicky: Jitka Emlerová,
tel. 608 845 890, e-mailem: pribram@dementia.cz,
a podívat se na rozsah našich služeb na webových stránkách: www.dementia.cz. Našim cílem je usnadnit Vám
péči, protože to má smysl.

NA POMOC RODINNÝM PEČUJÍCÍM – PORADNA VČERA
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou
odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Příbrami
a jejím okolí pečují o blízkého s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace
s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Nově je pro Vás zřízena specializovaná poradna
s názvem Poradna Včera, která je umístěna v pasáži Horymír na náměstí T.G.M. ve 3. patře. Poskytujeme podporu pečujícím i v terénu a on-line formou. K dispozici vám
jsou odborníci z oblasti sociální práce a péče, práva,
neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré
služby poskytujeme zdarma.

Příbramská Poradna Včera tak navazuje na úspěšnou
práci v jiných středočeských městech (Beroun, Mělník,
Nymburk aj.), kterou zaštiuje organizace Dementia I. O. V.
(Institut osvěty a vzdělávání).
Rádi uvítáme spolupráci s ostatními zdravotnickými
a sociálními službami pro seniory na Příbramsku. Otevírací doba poradny je v pondělí od 8 do 13 hodin, pro terénní služby je vyhrazena doba ve středu od 12 do 17 hodin.
Pokud Vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete
se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 292 884,
e-mailu poradna.pribram@dementia.cz nebo využít
chatového poradenství na https://dementia.cz/chat.
Jsme tu pro Vás.
Markéta Padevětová
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DENNÍ STACIONÁŘ CHARITY PŘÍBRAM:
LASKAVÉ ZÁZEMÍ PRO VŠECHNY POTŘEBNÉ
Deset let působí v Příbrami Denní stacionář Charity Příbram pro seniory a dospělé osoby s různým
zdravotním postižením. Poskytuje služby a aktivity, které vycházejí vstříc rozmanitým potřebám
a přáním klientů.
Charitní stacionář nabízí škálu aktivizačních programů, jako jsou lehká kondiční a relaxační cvičení, trénink paměti, canisterapie či arteterapie. Organizujeme
výlety po okolí, vycházky do města či návštěvy divadla.
Společně pečeme dobroty, na kterých si pak všichni pochutnáme. Ke svátkům během roku tvoříme tematické
výrobky z různých materiálů včetně keramiky, které si
můžete koupit na dobročinných trzích. Je hezké vědět,
že každého výrobku, který putuje k Vám domů, se dotkla ruka člověka, jenž má velkou radost z tvoření a cítí
se užitečný.
Každý týden máme muzikoterapii s hudebními nástroji
a zpěvem, do níž se všichni velice rádi zapojují. Je fascinující, kolik textů písniček si nese každý z nás ve své
paměti, aniž by si to uvědomoval, a tak vždy strávíme
společně nádherné dopoledne, které nám pozvedne náladu a rozezní duši. Hrajeme stolní hry, při kterých je legrace, a je úžasné pozorovat, jak se lidem všeho věku
rozzáří oči radostí, šibalstvím a soutěživostí, jak se zasmějí od srdce, pocítí život, užijí si den.
Pouštíme si filmy, na které mají přítomní náladu nebo
vybereme takový, který je nám všem něčím blízký.
Už několik let k nám přicházejí děti z MŠ Kličkova vila,
aby návštěvníkům stacionáře zpestřily všední den. Kontakt dětí a seniorů přináší kouzelné a blahodárné účinky pro obě strany. Dvakrát do měsíce se koná mše
a také lze využít podpory našeho charitního kaplana.
Každý si tedy u nás najde to své, a hlavně nabízíme rodinnou a laskavou atmosféru plnou pochopení a vstřícného láskyplného přístupu všem potřebným bez rozdílu
věku či zdravotního stavu.

Místní akční skupina Podbrdsko
ve spolupráci s městem Rožmitál
pod Třemšínem uspořádá
v sobotu 15. 5. 2021 od 10 hodin

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH .
S ohledem na současná opatření a nařízení Vlády
ČR k pandemii covid nám situace nedovoluje
uspořádat trh celý - tedy i s řemeslníky, hudbou,
posezením, divadlem pro děti aj. tak, jak jsou naši
návštěvníci po několik let zvyklí. ALE budeme
rádi, když přijdete do areálu Podbrdského muzea
v Rožmitále a podpoříte svým nákupem farmáře
a prodejce, kteří se na trh sjedou se svými dobrotami, květinami, zeleninou atd.
Přij te, rádi Vás uvidíme!!
H e z k é j a r n í d n y p ř e j e Místní akční skupina
Podbrdsko

Klientky a pracovnice denního stacionáře při společné přípravě
domácího cukroví.
Foto: Charita Příbram

Najdete nás v rekonstruovaném bezbariérovém prostoru v centru Příbrami na náměstí T. G. Masaryka, a to
od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin nebo podle
domluvy. Podrobnosti, včetně informací o režimu během
pandemie, najdete na webových stránkách Charity Příbram nebo volejte na telefon 731 621 984.
kolektiv pracovnic
denní stacionář Charity Příbram
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SDH

Dne 4. května si hasiči
připomenou svátek svého
patrona
Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“ a v překladu
znamená „kvetoucí, rozkošný“, patří mezi nejpopulárnější české světce.
Svatý Florián se narodil někdy v polovině třetího století
našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska.
Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem ve městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns.
Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána, jako horlivý křesan tajně pomáhal pronásledovaným křesanům. V roce 304 našeho letopočtu byla odhalena jeho křesanská víra a byl sesazen z funkce správce
římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který
ho podle legendy dal třikrát zbít provazy a meči a Florián se odmítnul vzdát křesanské víry.
Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do
řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho
hrobem byl v šestém století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází
z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho,
nebo byly převezeny dvěma jáhny (jáhen - duchovní,
který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal
polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177 – 1194) spolu
s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III.
(1181 – 1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána
jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl,
a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska.
Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský
voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra
vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.
Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem
proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších
dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce
na jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit
vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.
Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v původním
slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která
má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho
„hasičství“ jsou výsledkem pozdních legend.

Automatický externí defibrilátor
V loňském roce jsme zažádali o dotaci skupiny Agrofert
na koupi AED. Díky epidemii Covid-19 se vše zpozdilo
a museli jsme čekat, jak naše žádost dopadne. A jak se
říká: kdo si počká, ten se dočká. Tak jsme se dočkali
i my a od nadace jsme obdrželi 45 000 Kč. Zakoupili
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jsme AED PHILIPS
FRx. Tento přístroj vypadá jako malá krabička, ale zachraňuje lidské životy. Jsme rádi, že
se nám povedlo tento
přístroj zajistit a i když
jeho použití je velice jednoduché, jelikož přístroj
sám říká krok za krokem, co má člověk dělat,
tak my hasiči, budeme muset projít školením, na jehož
základě bude přístroj zapsán u HZS a ZZS. V době, kdy
tento článek budete číst, bude již AED v plném provozu.

Kolektiv mladých hasičů
Již několik měsíců se mladí hasiči nescházejí, ovšem
neznamená to, že bychom spali. Na Velký pátek napekly
maminky dětí mazance a ty jsme odvezli personálu oddělení ARO Oblastní nemocnice Příbram.
Dále jsme zakoupili stravenky ZOO Praha a podpořili
tím PANDU ČERVENOU, HADILOVA PÍSAŘE, PÁSOVCE
KULOVITÉHO, LVA INDICKÉHO a SLONA INDICKÉHO. Tak věříme, že naše pomoc byla užitečná a už se
těšíme, až se do ZOO budeme moci podívat.

NÁBOR
NOVÝCH ČLENŮ
KOLEKTIVU
MLADÝCH
HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
Hasičský sport se v celé České republice těší stále
vzrůstajícímu trendu. V mládežnické kategorii
závodí více jak 70 000 dětí.
Pokud se chcete k nám připojit, stačí nás kontaktovat na tel. 721 487 579 nebo na e-mailu:
mh.sdh.breznice@seznam.cz
Hlásit se mohou děti od 3 do 18 let.

Jednotka požární ochrany města Březnice
Požár automobilu na náměstí.
Na velikonoční pondělí vyjížděla naše jednotka k požáru automobilu na náměstí v Březnici. Naše jednotka byla vyzvána k výjezdu ve 14.08 a ve
14.13 byl hlášen výjezd techniky ze základny. V čase
14.16 byl příjezd na místo, tj. za 8 minut od nahlášení
události. Výjezd JPO III., do které JSDH Březnice spadá, má dobu výjezdu ze základny do 10 minut, takže
prohlášení některých občanů: „dříve přijede auto sběrných surovin“ nebo „že jsme přijeli strašně dlouho“, určitě nejsou na místě. Nejsme profesionální hasiči, kteří
jsou na základně, ale jsme normální lidé, kteří jsou připraveni odběhnout od rodin, z práce, vstát v noci a jít
chránit majetky druhých, a to vše dobrovolně. K tomu
abychom mohli být v jednotce, musíme věnovat hodně
času školením, a to i za cenu vlastní dovolené.
Za 1. čtvrtletí roku 2021 máme za sebou 7 výjezdů, průměrný čas výjezdu činní 6,8 min. a na průměr osob činní
8 osob na jeden výjezd.
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice
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MO ČRS Březnice pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy

RYBÁŘSKÉ ZÁV OD Y
v sobotu 8. 5. 2021 na řece Skalici v Březnici - „staré koupaliště“
GPS 49.5633806 N, 13.9521553 E

Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí a 16-18 let. Soutěží se o velmi hodnotné ceny se zvláštním
vyhodnocením členů vlastní březnické MO.
Pro všechny účastníky (i diváky) je připraveno skvělé občerstvení.
Pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve 2 poločasech, na 1 prut s max. 2 návazci,
je možno užití krmítka. Vezírek nutný!!! Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě. Způsob bodování: rozhoduje hmotnost ulovených ryb.
POZOR – počet startovních míst je omezen. Startovné jednotné – 300 Kč.
Rezervace účasti možná na: viktor.rejzl@seznam.cz, ev. na tel. 602 454 741

Č a s o v ý h a r m o n o g r a m : 5.15
6.30
9.30
10.45
13.55

– 6.25
– 9.30
– 10.45
– 13.45
– 14.10

prezence, losování
I. poločas 3 hod.
přestávka 1,15 hod.
II. poločas 3 hod.
vyhlášení výsledků

POZOR – Ve všech případech musí být dodržena min. vzdálenost 2 m mezi všemi přítomnými
©VR

Petrův zdar!!!

ev. změny vyhrazeny dle situace

ANGLIČTINA V LÉTĚ
English Camp for Children , anglický příměstský tábor pro děti 12–15 let
Termín: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021 nebo 19. 7. 2021 –
23. 7. 2021 (podle převažujícího zájmu),
denně 8.00/9.00 – 16.00 hod.
Cena: 2850 Kč/ 1 dítě, záloha 900 Kč do 20. 6. 2021
Přihlášky: do 20. 5. 2021, informační schůzka v RC
Pampeliška Březnice 24. 6. 2021 v 17.00

English Camp for Teenagers, anglický příměstský tábor pro děti 15–18 let
Termín: 12. 7. 2021 – 15. 7. 2021 nebo 19. 7. 2021 –
22. 7. 2021 nebo 23. 8. 2021 – 26. 8. 2021 (podle
převažujícího zájmu)
denně 13.30 – 17.00, jedenkrát do 21.00 hod.
Cena: 1650 Kč/ 1 účastník, záloha 900 Kč do 20. 6. 2021
Přihlášky: do 20. 5. 2021
English for Students a English for Adults, angličtina pro studenty a angličtina pro dospělé
Zatím bez termínu, pravděpodobně v srpnu, zaměřeno na oživení gramatiky a základní konverzace na
prahu nového školního roku.
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.ajbartakova.webnode.cz, nebo si o ně
napište na jitka.bartakova@seznam.cz, nebo
zavolejte 721 140 798.
Těšíme se, Jitka Bartáková a lektoři

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

K O U P Í M menší byt v Březnici nebo
okolí, bez RK.
Za nabídky předem děkuji. Tel. 728 340 338.
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ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365

C E N Í K I N Z E R C E v BN
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

PRODEJ:

29. 5. a 26. 6. 2021

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou po sobě jdoucích inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první tučně vytištěný řádek
40 Kč, za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek asi 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) – za každý
započatý řádek 10 Kč.
PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 16.00,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hodin.
Tel. 318 682 453 | E-mail: noviny@breznice.cz

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.
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Firma

Roman Studnička

Nabízím práci nebo brigádu
za 25 – 30 000 Kč/měsíc.

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hodin

Náplň práce:

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

OPRAVA, TŘÍDĚNÍ DŘEVĚNÝCH PALET

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

Dřevařský ústav

p ř i j m e kolegu/kolegyni
na pozici

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

P r o v o z o v n a : Rožmitál pod Třemšínem
I n f o r m a c e : tel. +420 728 873 970
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OD KOUZELNÉHO TĚHOTENSTVÍ
PO CELÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Jsem rodinná fotografka působící v Příbrami a okolí.
Jmenuji se Michaela a mé studio MBaby photo se zaměřuje
na těhotenství, novorozence, děti a rodiny.
Nabízí řadu těhotenských šatů i dětských oblečků, které jsou součástí vybraného focení.
Do mého portfolia patří i svatby, jednoznačně i ty zapadají k rodinným příběhům,
protože většinou od téhle cesty to všechno začíná ☺ . Nabízím termíny, ale jen omezeně,
a do roka jich stihnu opravdu jen pár. Proto je potřeba si zarezervovat svůj termín včas.
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KULTURA
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INFOCENTRUM
V Koleji č. p. 1, 262 72 Březnice | tel. 326 531 595 | info@breznice.cz | www.breznice.cz
otevírací doba v květnu se řídí aktuálními opatřeními
po – pá 8.00 – 17.00
so, ne a svátky 9.00 – 17.00 hodin

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

po – pá

8.00 – 17.00

so, ne a svátky 9.00 – 17.00 hodin

Otevření kavárny se řídí aktuálními hygienickými opatřeními.
Prodej z improvizovaného okénka.

v prostorách kavárny výstava fotografií

1. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN na téma PŘÍRODA
Návštěvníkům se otevře, jakmile to dovolí protiepidemická opatření.
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