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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
V Sadové ulici probíhá rekonstrukce domu č. p. 279.
Na konci května začala každoroční oprava výtluků na místních
komunikacích.
V dobrovodské aleji je již vysazeno třicet mladých lip.
Byl vydlážděn průchod u „Baťovny“, vedle cukrárny Fantazie.
Sázka je již vypuštěna, vylovena
a čeká na maximální vyschnutí, aby mohly pokračovat zemní
práce.
V ulicích stále probíhá přeložka elektrického vedení do země.
Akci vede ČEZ distribuce a. s.
Společnost BOHEMIATEL provádí pokládku optických kabelů
do země v ulicích Dolní valy, Dr.
Jurenky a Blatenská.

Vážení spoluobčané,

po nekonečném období omezení, zákazů a nařízení nadchází letní čas
prázdnin a dovolených. Děti se na krátký čas vrátily do škol a všichni si
přejeme, aby tento školní rok byl minulostí a již se neopakoval. Právě
systém školství, pravidelná školní docházka, hodnocení a práce v kolektivu, vede naše děti ke smyslu pro zodpovědnost, plnění úkolů a pracovním návykům. Týdenní režim, kdy pracovní dny střídají dny volna pak
přetrvávají po celou produktivní část života, vnášejí do našeho života
jistotu, pravidelnost i klid. Pominu-li vzdělání, které lze doplnit, je pro
mladou generaci právě absence denního režimu největší ztrátou uplynulého období. Jarní měsíce přinesly nezvykle nízké teploty, a také více
srážek, duben byl dokonce nejchladnějším měsícem od roku 1979. Říkáme, že všechno zlé je pro něco dobré a výrazné prodloužení topné sezony
přineslo jistě úlevu dost těžce kůrovcem zkoušeným lesům a přírodě celkem. Také zásoba spodní vody zaznamenala mírný vzestup. Přestože nás
ranní mrazíky provázely až do poloviny května, není letošní úroda ovoce
nijak výrazně poškozena. Věřím, že letní teploty přijdou a městský bazén
bude připraven již na konci června. V červenci začne firma Šindler, důlní a stavební společnost s. r. o. čistit rybník Sázka, na který jsme získali
dotaci z MŽP. V současné době již probíhá výměna oken v bytovém domě
č. p. 279, následovat bude střešní krytina a zateplení fasády. Regenerace
památné lipové aleje v Dobré Vodě byla zahájena náhradní výsadbou cca
30 lip a v průběhu letních měsíců bude provedena odborná prořezávka
asi 120 stromů. Připravujeme první etapu zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Hlubyňská, kde po jednání s firmou ČEZ dojde k výraznému
omezení ochranného pásma vysokého napětí, které umožní efektivnější
řešení. Do finální fáze spějí také dílčí změny Územního plánu.
Přeji všem krásné léto, školákům pak úspěšné zakončení nezvyklého
školního roku.
Petr Procházka, starosta

Po covidové uzávěře se také na
březnické náměstí vrátili trhovci
a jejich stánky.

POZVÁNKA

Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 15. června 2021
v kulturním domě.
Začátek v 16. 30 hodin.

V květnu se po koronavirové uzávěře do školních lavic vrátili postupně žáci
základních i středních škol.
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 3
Datum: 13. 4. 2021
ZM3-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 3. 2021 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 16. 3. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM3-2021/2 Výběrové řízení - „oprava střechy
Lokšanský palác čp. 650 - 1. etapa”
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
zadat realizaci firmě STŘECHY ČR s.r.o., Březnice za nabídkovou cenu 709.700 Kč bez DPH tj.
816 155 Kč včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
III. u k l á d á
FO zařadit do rozpočtu města na rok 2021 na výdajové straně částku 816.155 Kč.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/3 Revokace usnesení Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021 z 16. 3. 2021
Zastupitelstvo města
I. r e v o k u j e
bod II. usnesení zastupitelstva města č. ZM22021/4 ze dne 16. 3. 2021 Program Regenerace
MPR a MPZ na rok 2021.
II. s ch v a l u j e
přidělení celé alokované částky z Programu Regenerace MPR a MPZ na rok 2021 ve výši 200.000 Kč
na opravu střechy, včetně výměny klempířských
prvků, u domu čp. 650 Lokšanský palác – 1. etapa.
Podíl vlastníka v tomto případě Města Březnice na
tuto akci činí 616.155 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/4 Strategický plán rozvoje města
Březnice (rok 2016 - 2025) - doplnění
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
rozšíření Strategického plánu rozvoje města Březnice (rok 2016 – 2025) o bod „Podpora modernizace spolkové činnosti, modernizace zázemí a vybavení spolkové činnosti“.
II. u k l á d á

Zastupitelstvo
- Soupis usnesení
OSM tento bod zařadit do Strategického plánu
města Březnice (na rok 2016 – 2025) pod bodem
C3.6.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/5 Rozpočtové opatření č. 3 - 2021
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 3-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM3-2021/6 Prodej pozemku p. č. 1195/2 v k. ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku
p. č. 1195/2, orná půda, o výměře 101 m₂ v k. ú.
a obci Březnice za cenu 100,- Kč/m₂ včetně DPH,
panu Ing. J. K., Praha a paní MUDr. B. Š., Praha.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 24. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní
ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, cena právní
služby za zpracování kupní smlouvy a návrhu na
vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/7 Prodej částí pozemků 352/1 v k. ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej nově
vzniklých pozemků dle Geometrického plánu č.
1520-220/2019 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 a vše za cenu
363,- Kč/m₂ včetně DPH panu Ing. P. P., Březnice
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 24. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou
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daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně
hradí kupující.
V. p o v ě ř u j e
místostarostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/8 Prodej části pozemku p. č. 1655/3
v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p. č. 1655/3, zahrada, o výměře cca 78 m₂
v k. ú. a obci Březnice za cenu 100,- Kč/m₂ včetně DPH, panu Z. Š., Březnice. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 24. 3. 2021
do 9. 4. 2021. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává
ke zpracování město Březnice jako prodávající, je
úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů
účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena znaleckého
posudku, cena právní služby za zpracování kupní
smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM3-2021/9 Směna části pozemku p. č. 491/1 za
pozemky p. č. 483/1, p. p. č. 574/3 a p. p. č. 482
vše v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
uzavření směnné smlouvy mezi městem Březnice
a JUDr. V. B. Praha, na základě které dojde ke směně níže uvedených pozemků, tedy:

a) Město Březnice převede na JUDr. V. B. vlastnické právo k části pozemku č. 491/1, lesní pozemek,
o výměře cca 6.700 m₂, k. ú. Přední Poříčí, přičemž tato směňovaná část uvedeného pozemku
bude jako budoucí samostatná nemovitá věc oddělena geometrickým plánem za tímto účelem vypracovaným, který bude tvořit nedílnou součást
příslušné směnné smlouvy,
a současně
b) JUDr. V. B. převede na město Březnice vlastnické právo k pozemkům 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, vše v k. ú. Přední Poříčí, přičemž
tyto pozemky budou tvořit nedílnou součást příslušné směnné smlouvy, s tím, že město Březnice nebude směnnou smlouvou zavázáno vyplatit
JUDr. V. B. jakékoliv finanční plnění na vyrovnání
rozdílu směňovaných výměr pozemků, a náklady
spojené s uvedenou směnou, tj. zejména úhrada
správního poplatku za příslušný návrh na vklad
práv do katastru nemovitostí, cena příslušného geometrického plánu a cena právních služeb
za vypracování směnné smlouvy s návrhem na
vklad, ponese JUDr. V. B.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem směnné smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině

ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
MĚSTA BŘEZNICE

vakcinace proti vzteklině proběhne

ve čvrtek 10. června 2021
od 16.00 do 16.45 hodin
Březnice – Lokšany
Nezapomeňte očkovací průkazy!
Cena vakcinace je 150 Kč.

Ing. Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Nepivoda v. r.
Mgr. Bc. Roman Zárybnický v. r.

přijme
na trvalý pracovní poměr

ELEKTRIKÁŘE
s Vyhláškou 50

Bližší informace
na tel. 777 711 630
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Malé připomenutí konce 2. světové války v Březnici
Dlouho zůstávaly nejspíš bez
povšimnutí dvě drobné památky na konec druhé světové války
v Březnici umístěné na zdi přízemního stavení naproti Kottovu mlýnu pod špejcharem. Pamětníci těch dob nedokázali nic
konkrétnějšího povědět.
Víme jen to, co je na žulových
deskách vytesáno. Je známo,
že tudy po silnici procházeli
nacističtí vojáci, kteří usilovali
o to, aby se dostali do amerického zajetí, jelikož demarkační
čára procházela přes Lnáře.
Marie Švankmajerová, která byla
v požehnaném stavu, jim jistě odpor nekladla. Prostě byla
v nesprávnou dobu na nesprávném místě.
Něco podobného možná bylo
i v případě Aloise Máši. Jisto je,

že k nešťastné události došlo
dne 10. 5. 1945. Oba jsou spolu
s dalšími pohřbeni na březnickém hřbitově.
V roce 76. výročí konce války
byla pamětní deska a pomníček
obnoven péčí Města Březnice
a spolku „Bozeň“- Přátelé města
Březnice, z.s. Práci provedla firma Kamono.

MUDr. Jiří Beran
Předseda spolku „Bozeň“- Přátelé města Březnice, z.s.
foto Jiří Beran

PODĚKOVÁNÍ

Velice děkuji městu Březnice za novou úpravu
hrobů třinácti březnických občanů zastřelených 10. května 1945
a dosazení okrasné zeleně do mísy na pomníku padlých na březnickém hřbitově.
Vlasta Forejtová

Také letos se tradiční pietní akt konal bez přítomnosti veřejnosti. Dne 5. května byla na březnickém
hřbitově položením věnců a květin uctěna památka všech padlých ve druhé světové válce.
foto OK
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 19. dubna zastavila policejní hlídka ve večerních hodinách v Březnici 31letého řidiče. Dechová zkouška u něj byla negativní, pozitivní však
byl test na drogy, konkrétně šlo o THC. Muž je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
Příslušníci policie kontrolovali dne 19. dubna
dopoledne v Březnici 18letého mladíka. Nalezli
u něj ubalenou cigaretu s obsahem hnědo zelené
travní sušiny, a také plastovou dózu se sušeným
materiálem. Dotyčný uvedl, že se jedná o marihuanu a má ji pro svou osobní potřebu. Muž se
nyní bude zpovídat z přestupkového jednání, kdy
mu ve správním řízení hrozí pokuta ve výši až
patnáct tisíc korun.
V Březnici došlo dne 21. dubna v odpoledních
hodinách ke střetu osobního vozidla a nezletilého chodce. Jednapadesátiletá motoristka nestihla zareagovat na dítě, které mělo vběhnout
do vozovky z levé strany komunikace za stojícím
traktorem. Chodec po pádu na zem utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice k ošetření.
Dne 23. dubna ráno provedla hlídka v Březnici
silniční kontrolu u 35leté řidičky, jak se ukázalo,
má vyslovené zákazy řízení až do příštího roku.
Navíc se odmítla podrobit testu na drogy a nepředložila řidičský průkaz. Žena se bude zpovídat
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
V nočních hodinách ve městě kontrolovali 47letého motoristu. Provedený test na drogy u něj
vykázal přítomnost metamfetaminu. Další jízda
byla muži zakázaná, a navíc je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Neznámý zloděj se vloupal mezi 23. a 25. dubnem do řadové garáže v obci Tochovice. Odcizil
dětské jízdní kolo modro bílé barvy v hodnotě 1,5
tisíce korun.
Lesní zvěř způsobila dne 28. dubna škodu
ve výši 11 tisíc korun. V nočních hodinách vběhla
v katastru obce Tochovice do jízdní dráhy projíždějícímu osobnímu autu. Srna zůstala na místě
střetu usmrcena a následně byla předána mysliveckému spolku.

Dne 2. května v noci zjistili policisté při kontrole v obci Hudčice u 54letého cizince, že usedl za
volant pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce
mu naměřili 1,87 promile alkoholu. Dopustil se
tím přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Jednatřicetiletého muže obvinili v květnu příbramští kriminalisté ze spáchání trestného činu
krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a z neoprávněného zásahu do práva
k domu, bytu nebo nebytového prostoru.
Muž má mít na svědomí během letošního roku
nejméně sedm vloupání, v pěti případech šlo
o garáže v Příbrami, dále o jeden bytový dům ve
městě a o rodinný dům na Březnicku. Způsobil
škodu za téměř čtvrt milionu korun. Ukradl vozidlo škoda Favorit, pneumatiky, tiskárnu, notebook, starožitnou truhlici, cestovní kufr, asi sto
kusů oblečení a knih, sběratelské mince, dětské
hry, kompresor, rybářské pruty, snowboardy, lyže
a různé nářadí.
Navíc při probourávání zdi mezi garážemi poškodil zaparkovaný automobil a zanechal zde i hromadu odpadků. V jiné garáži poničil cirkulárku
a v další garáži se rozhodl bydlet. Vyměnil zámek a nastěhoval si sem své věci - matraci, lino,
nákupní vozík a oblečení. V jednom z objektů se
mu dokonce podařilo ztratit peněženku, ve které měl své doklady. Jak se následně ukázalo, ve
vykradeném domě vypomáhal při jeho rekonstrukci. Za výše uvedené činy mu nyní hrozí dle
trestního zákoníku jeden rok až pět let pobytu za
mřížemi.
Škoda ve výši 20 tisíc korun vznikla při střetu lesní zvěře a osobního vozu. Událost se stala
dne 9. května odpoledne mezi obcemi Tochovice
a Lazsko. Ke zranění osob nedošlo.
V katastru obce Hudčice došlo dne 11. května
ráno k dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem. Při průjezdu zatáčkou se měl jeho
řidič vyhýbat protijedoucímu nákladnímu autu
a přitom sjel do příkopu, kde se souprava převrátila na bok. Z návěsu se pak vysypal náklad kamení. Vzniklá škoda se vyšplhala na 600 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí Policie ČR Příbram
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… nejen jednou větou a nejen z Březnice…

1. 6. 1981 před 40 lety byla otevřena prodejna Mototechny v Rožmitálské ulici – dnes Bingo.
14. 6. 1721 před 300 lety roku 1721 „spadlo od mnoha let stojící
vysoké právo neb spravedlnost vulgo šibenice“, a proto opět v Březnici šibenice postavena nákladem 14 zlatých 50 krejcarů a s obvyklým ceremoniálem vyvezena na popravní místo a tam vyzdvižena.
15. 6. 1607 před 414 lety na den sv. Víta byla založena nová městská kniha Liber contractum. V krásné dobové kožené vazbě byly
stránky se záznamy o prodeji domů a gruntů z počátku 17. století
v Březnici.
17. 6. 1741 před 280 lety převzal nejvyšší kancléř království českého Vilém Albrecht z Kolowrat březnické panství. Jeho babička byla
sestrou matky Jana Josefa Jeníška z Újezda, který přežil všechny
své potomky ze dvou manželství. Jím vymřela rodina Jeníšků po
mužské linii. Kolowratové Krakovští pak na Březnici připojili v souladu s odkazem Jeníšků ke svému jménu „z Újezda“ a užívali v erbu
i znak jednorožce.
16. 6. 1981 před 40 lety otevřena svatební síň ve druhém poschodí
úřadu. Druhá místnost sloužila k přípravě svatebních hostů. Celkovým pojetím úpravy interiéru, kterou navrhl architekt Karel Pragr,
se řadila mezi nejlepší obřadní síně v kraji.
21. 6. 1936 před 85 lety v Biu Sokol Březnice promítána česká veselohra s Vlastou Burianem „Hrdina jedné noci (neb „Rytíř smutné
postavy“). V neděli 28. června výpravná opereta „Čardášová princezna“.
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Spravedlnost
Před 300 lety 14. června 1721
„spadlo od mnoha let stojící
vysoké právo neb spravedlnost
vulgo šibenice“. Proto v Březnici
14. června 1721 nová šibenice
s velkým ceremoniálem vyvezena na popravní místo a tam vyzdvižena. Opravu zjednal purkmistr Lorenc Čížek a náklad
na obnovu činil 14 zlatých
50 krejcarů. Město Březnice mělo od pradávna právo
popravy, zasedal zde konšelský soud a výslechy odsouzených
na
trápeních
i vynesené ortely zapisoval
městský písař do černé knihy, zvané smolná. Březnice
ale neměla vlastního kata, vypůjčovala si ho podle potřeby
z jiných měst, nejvíce z Plzně.
Šibenice stávala v místě druhé kapličky směrem na Chrást
a cesta odsouzeného vedla přes
most kolem sochy sv. Dismase,
patrona odsouzených. Dismas
byl jedním ze dvou lotrů, kteří byli odsouzeni k ukřižování
s Ježíšem na hoře Golgotě.
Na kříži se však obrátil a byl
od Krista přijat na milost.

24. 6. 1736 před 285 lety se utopil při koupání páter a prokurátor Tadeáš Schmuttermajer. Stalo se v rybníku, který se nacházel
v zahradě jezuitské koleje. Pochován byl v řeholní hrobce v kostele
sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.
26. 6. 1931 před 90 lety v Březnici zemřel pan Mořic Popper ve
věku 74 let. Březnický velkoobchodník byl činným i v obchodním
grémiu a jiných odborných korporacích ve státě, a proto si získal
všeobecné obliby a přízně místního občanstva. Zesnul po dlouhé
a těžké nemoci.
27. 6. 1971 před 50 lety sehrál Ochotnický soubor při Městském
kulturním středisku v Březnici v sále hotelu Vlčava své první představení pro děti „Kašpárek a Šmidra v černém hradě“. Předprodej
vstupenek v prodejně n. p. Kniha na náměstí.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, z Březnických kulturních přehledů a z e Zpravodaje Okresní z áložny hospodářské.

Alena Heverová

Barokní socha sv. Dismase
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Svatojánská noc
svátek sv. Jana Křtitele 24. 6.
„Na svatého Jána,
nejni noc žádná.“

Boží tělo 3. 6. 2021
„Na Boží tělo den jasný,
celý rok šťastný…“
Svátek Božího těla se odvozuje od vidění sv. Juliány v roce 1209, ve kterém ji Bůh vyzval, aby
se zasadila o zavedení svátku ke cti Nejsvětější
svátosti – tou byl původně chléb, později zvláštní oplatka zvaná hostie. Ta se během mše svaté při přijímání mění na tělo Krista. Základem
oslavy plné květů byly průvody věřících, které
obcházely čtyři ozdobené oltáře, postavené obvykle v rozích náměstí. Lidé modlitbami prosili
za příznivé počasí před nastávajícím létem a za
ochranu před přírodními katastrofami – před
bouřemi s krupobitím, před nemocemi, hladem
a válkou. Čtyři oltáře symbolizovaly čtyři evangelia, ze kterých se četly úryvky.
Největší nádheru vtiskla průběhu oslav barokní doba, hlavně zásluhou jezuitů. Tak tomu bylo
i v Březnici po mnoho let a společenské události
se účastnili i místní spolky se svými cechovními prapory a parádními uniformami. Na Boží
tělo se vždy nejvíce těšily malé dívky, protože si
mohly obléci nové bílé šatičky a z košíčku v ruce
házely „cupování“ - lístečky květů. Posvěcené
věnečky, pak měly stejnou ochranou moc jako
velikonoční kočičky.

V městském muzeu a galerie se nachází obraz
chodského malíře Jaroslava Špillara „Procesí
na návsi“, který městu odkázal Dr. J. Stocký.

Je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené
síly a otevírá se brána mezi světy…
Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se
s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá, skály se rozestupují, je možné najít poklad. O Svatojánské noci se provádějí různé rituály, které
sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes
oheň nebo házení věnců do vody. Na trzích se
v minulých dobách prodával kořen mandragory, který sloužil k milostné magii.
Kdo chtěl o Svatojánské noci najít poklad, mohl
narazit na bludičky, které by ho nalákaly do
bažin nebo mohl také překročit bludný kořen
a zabloudit. Na zahnání bludiček prý neplatily
modlitby a přání, ale nadávky a kletby. Ale i tak
bludičky provázely dotyčného až domů a dlouho se pak ještě dívaly do jeho oken. Říkalo se,
že tato světýlka jsou duše zemřelých, nepokřtěných dětí, tzv. nekřteňátek. Ty tančí o Svatojánské noci po lesích, loukách a bažinách. Člověk,
který měl dobré srdce se jich však nemusel bát.
Bludičky pronásledovaly pouze zlé a nepoctivé lidi. Dobrým lidem bludičky pomáhaly najít
poklad.
Divoženky o Svatojánské noci
Divoženky neboli divé ženy, bosorky, lesní
ženy… byly také postrachem lidí o Svatojánské
noci. Věřilo se, že se dívají do oken a lidské děti
vyměňovaly za svoje. Svým zpěvem, tancem
a sliby lákaly mládence ven. Ten, který se nechal zlákat, dopadl velmi špatně. Divoženky ho
utancovaly k smrti a jeho tělo roztrhaly na kusy
a roznesly po lese.
Najít o Svatojánské noci poklad nebyl žádný
lehký úkol. Nejdříve musel člověk najít kvetoucí kapradí, které rozkvétalo přesně o půlnoci.
Zlatý květ kapradí měl chytit do bílých šatů,
když zrovna opadával. Toto kapradí samozřejmě střežily zlé síly. Pokud se někomu podařilo
květ získat, byl obdařen magickými schopnostmi. Mohl být neviditelný, rozuměl řeči zvířat
i stromů a rostlin a bylo téměř jisté, že poklad
najde. Poklad byl nejčastěji ukrytý ve skále nebo
hluboko v zemi. Květ kapradiny pomáhal zem
i skálu otevřít. Z objeveného pokladu si člověk
mohl vzít jen tolik, kolik unesl, jinak by ho zlé
síly krutě potrestaly.
připravila Alena Heverová
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Červnové svítání před 400 lety
21. června 1621 se na Staroměstském ná- byl katolík a jistě by mu nebyly kladeny překážky.
městí v Praze konalo jako odplata za vzpou- V době popravy však už měl padesátku na krku.
ru proti Ferdinandovi II. Štýrskému krvavé Začínejte v tomto věku někde znovu. Rozhodl
představení. České země i Evropa, která byla se jinak. Vítězný Habsburk nešetřil penězi. Pov polovině 17. století na ledacos zvyklá, strnuly prava musela být skutečně okázalá a zastrašuv úžasu. Soudní proces s hlavními účastníky po- jící. Každá investice vyžaduje přesné účetnictví
vstání vedl místodržitel země Karel z Lichtenštejna a tak tomu bylo i zde. Existuje soupis položek, ktea účastnil se ho královský
ré bylo nutno uhradit.
prokurátor Přibík JeníMistr popravčí a peníšek z Újezda. Tresty byly
ze. Jistě, pročpak ne.
velmi přísné. 27 vůdců
I za prolévání krve
stavovského
povstání
musí stát platit. Nebylo odsouzeno k smrti
jen vojákům. Jak na
a popraveno.
tom byl kat Mydlář?
Letos uplynou čtyři stoPan spisovatel Josef
letí od této, dosud ne
Svátek* ve svém díle
zcela
zacelené
rány
o tom hovoří sice pov českých dějinách.
drobně, ale je to přeci
Přibík Jeníšek z Újezda
jenom literární pojese jako horlivý katolík
tí. Toho rána se Myzapojoval i do práce kondlář opravdu snažil.
fiskační komise. Zdárně
Jeho výkon byl bezpokračoval ve své úředchybný. I po té lidské
nické kariéře přes post
stránce se zachoval
karlštejnského purkrasprávně, pokud lze
bího, stal se podkomo- Události kolem 21. června 1621 na dobovém obraze
o něčem takovém
řím měst královských,
mluvit při popranejvyšším písařem zemským a nejvyšší pocty, které vě – popravách. Odsouzené nechal rozloučit se
se mu dostalo, bylo povýšení do stavu panského. Již a pomodlit naprosto nerušeně. Místodržitel, kníže
v roce 1623 získal zámek a panství v Březnici.
Karel z Lichtenštejna, byl tak spokojen s jeho prací,
Pro naše město i pro majitele Přibíka začala další ži- že mu k těm sjednaným grošům ještě ze svého fondu
votní etapa…
přidal.“
„Toho rána se kat Mydlář probouzel velmi brzy.
Možná ani nespal, o letním slunovratu bývá noc *Josef Svátek (1835 – 1897) byl český novinář,
nejkratší. Měl dilema. Mohl odmítnout, vzít si uzlík kulturní historik a spisovatel, zejména historických
s osobními věcmi, vše ostatní nechat na mís- románů.
tě, a odejít s ranečkem a s rodinou do exilu. NeAlena Heverová

ZÁMEK BŘEZNICE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vývoji zdravotní situace v ČR bude
zámek Březnice pravděpodobně otevřen veřejnosti od 1. 6. 2021. Otevřeno bude od úterý do
neděle s určitým omezením počtu návštěvníků ve
skupinách (ne plná kapacita) a při dodržení platných hygienických opatření (roušky, respirátory,
dezinfekce). Z víkendového na celotýdenní provoz
přejde od 1. 6. 2021 také synagoga Březnice, kde
bude zároveň instalována výstava originálních fotografií Lubomíra Stiburka.
V souladu s otevírací dobou zámku bude mít již
také otevřeno Kavárna u bylinkové zahrádky (za-

tím pravděpodobně pouze zahrádka dle platných
usnesení vlády k provozu služeb).
V sobotu 24. 7. 2021 od 20.00 připravuje správa
zámku na zámeckém nádvoří velký koncert Miroslava Kemela s kapelou. Hraje se za každého
počasí (mobilní zastřešení).
Aktuální informace a termíny akcí budeme průběžně zveřejňovat v Březnických novinách
a na internetových stránkách zámku Březnice
www.zamek-breznice.cz .
Těšíme se na vás, pevné zdraví a veselou mysl
přeje za správu st. zámku v Březnici
Robert Barták
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100 let od narození Vojěcha Klečky
K myšlence o zjištění informací odpověď: “Tak brácha mě prásk- těch Klečka neměl řidičský průkaz,
o osobě Vojtěcha Klečky (narozen nul”! Pak jsem ale rychle pochopil, a protože jezdil pouze na mopedu,
17. února 1921 v obci Luleč na Vy- jaký je pan Bořivoj Klečka špýmař, nebylo zásobování restaurace zdaškovsku - zemřel 26. června 2012 který svého otce nezapře. Získal leka tak úplně jednoduché. Pan
v Praze), který provozoval restau- jsem velké množství informací Klečka s manželkou oslavili v Březrační zařízení v březnických “Jam- o jeho otci a jeho životě a aktivitách nici dokonce stříbrnou svatbu. Obkách” mne přivedl
řad měli v zámecké
článek, který vyšel
kapli. Pan Klečka
asi před pěti lety v
se velmi dobře znal
časopisu Respekt.
s rodinou kastelánV tomto článku ale
ky paní Fenclové
nebylo zmíněno,
a jejím mužem.
že nějaký rok proJeště jedna zajímavozoval v Březnici
vost. Mnozí z vás viletní
restauraci.
děli v nedávné době
Tuto
informaci
film Staříci. Byl to
jsem se dozvěděl
vlastně film o panu
až od pamětníVojtěchu Klečkovi,
ků, kteří s panem
kterého hrál LadiKlečkou přišli do
slav Mrkvička. Pláosobního kontaknova opravdu zatu. Od nich jsem
střelit prokurátora
se dozvěděl, že byl
Karla Vaše (1916
agentem.
Začal
- 2012), který měl
jsem si dávat věci
na svědomí mnoho
dohromady.
Měl
obětí z řad odpůrců
jsem
informaci,
tehdejší bolševicže se jmenoval Voj- Pan Klečka třetí zprava. Koho by zajímali další sedící u stolu, je možné ké totality. Bohužel
těch Klečka, a že se doptat v cukrárně Zlatý časy
ale nikdy nebyl za
žil v Praze. Z intertuto svou ostudnou
netu jsem se v dalším pátrání ještě v Březnici. O tom, kdo pan Vojtěch činnost odsouzen. Staříci tak chtěli
dozvěděl zajímavou informaci, že Klečka byl, jste si mohli přečíst vzít spravedlnost do svých rukou.
jeden jeho syn žije ve Švédsku, a že v minulém čísle březnických novin. Reálný příběh byl ovšem trochu
tam jezdí motocyklový trial.
Já bych se nyní jen v krátkosti zmí- jiný, a pro televizi byl upraven.
Tímto začalo mé skoro detektivní nil o jeho působení v Březnici.
Vojtěch Klečka měl opravdu velmi
pátrání. Nejdříve jsem napsal jed- Březnické “Jamky” provozoval od bohatý a pestrý život. Snad právě
nomu svému známému Karlu He- roku 1969 do roku 1972. Byla to proto je moc dobře, že je zpracován
rinkovi, který žije dlouhá léta ve letní restaurace, na kterou si mno- také v projektu Paměť národa, kde
Švédsku a je březnickým rodákem, zí pamětníci rádi vzpomínají. Fun- jsou zaznamenány velmi zajímavé
zda by nevyhledal člověka jménem govala od začátku června do září. příběhy lidí, kteří se nenechali za
Klečka, který má něco společného Pan Klečka zde pracoval společně totality nikdy ničím zlomit, a jes trialem. Asi za týden mě pan He- s manželkou. Mezi jeho velké váš- jichž čest byla pro ně vždy na prvrink napsal, že pana Klečku vyhle- ně a záliby patřil fotbal. Byl vždy ním místě v rámci jejich životního
dal, a současně mi poslal potřeb- náruživým Slávistou. Aby podpořil hodnotového žebříčku.
ný kontakt. Proto jsem mohl panu březnický fotbal, tak dle tvrzení pa- Pan Vojtěch Klečka dokonce sepsal
Klečkovi zavolat. Musím říci, že mětníků za vyhraný zápas věnoval svoje paměti. Soudím, že by nebyjsem se dovolal a měl jsem s ním každému fotbalistovi pivo a žvý- lo od věci tyto jeho paměti vydat
značně dlouhý, přitom ale velmi kačku. Je nutno připomenout, že v knižní podobě. Jak jsem zjistil,
příjemný a zajímavý rozhovor. Na- tehdy se v březnických “Jamkách” jeho syn má opravdu mnoho inforkonec mi řekl, že má bratra, na točilo pivo březnické a protivínské. mací o životě svého otce a zatím je
kterého jsem od něj obdržel kon- Pan Klečka měl také velmi rád děti. rád předává. Mimochodem, panu
takt. Bylo mi řečeno, že žije v Praze, Bylo to dáno tím, že když měl své Bořivoji Klečkovi je 72 let, stále
a že ten by mi jistě poskytl mnoho děti malé, odpykával si trest ve vě- pracuje a aktivně jezdí motocyklopotřebných informací. Kontakto- zení, a proto si bohužel svých dětí vý trial, kde byl šestkrát mistrem
val jsem tedy jeho bratra Bořivoje mnoho neužil. V “Jamkách” byl pro republiky.
Klečku. Když jsem se představil děti dokonce vystavěn i kuželník,
a požádal o informacích ohledně aby se nenudili, když jejich otcové
Jiří Krůta
jeho otce, dostal jsem následující probírali “důležité věci”. Pan Voj- Bozeň – přátelé města Březnice z.s.
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Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
bývalá jezuitská kolej na náměstí vedle kostela
Městské muzeum
Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
www.breznice.cz

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 Rafaela
Schustera, Anny Sequensové.

Městské muzeum – dvě stálé expozice

Loutkářství na Březnicku
V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Loutky, kulisy a nábytek 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 -přijďte si prohlédnout stálé expozice i výstavy.
Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce. Těšíme se na setkání.

			

Alena Heverová
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Odbor kultury města Březnice

zve na výstavu fotografií

Václava Vlčka
BAROKNÍ SOCHAŘI
18. STOLETÍ

V PRÁCHEŇSKÉM KRAJI
KAVÁRNA V KOLEJI
5. ČERVNA - 30. ZÁŘÍ 2021
PO - PÁ 8 - 17 HODIN
SO, NE A SVÁTKY 9 - 17 HODIN
ZAHÁJENÍ
V PÁTEK 4. ČERVNA 2021 V 16 HODIN
VÝSTAVA PROBĚHNE POD ZÁŠTITOU
NADAČNÍHO FONDU PRO BŘEZNICI

V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
tel. 326 531 595

Barokní sochaři 18. století v Prácheňském kraji

Zájem o věc, koníček sehrává často v životě člověka zásadní roli. To je případ i pana Václava Vlčka.
Profesí zkušený lesník a srdcem zanícený kunsthistorik, restaurátor a fotograf.
Celoživotní zájem věnoval barokním sochám bývalého Prácheňského kraje. Podstatně přispěl
k záchraně soch z dílny sochaře Jana Karla
Hammera, které jsou nyní umístěny v čimelickém
depozitu. Jeho skromné vystupování kontrastuje
s tím, že víceméně žádná odborná práce na téma
dílny Hammerů se neobejde bez citací jeho článků
a postřehů. Hammerova dílna působila v 18. sto-

letí také v Dobré Vodě u Březnice. Podílela se na
významných zakázkách, např. sochařské výzdobě březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv.
Františka Xaverského. Přijďte spolu s námi objevit krásu barokních soch, která k nám vyzařuje
z mistrovských fotografii pana Václava Vlčka.
Miroslav Žák

PLACENÝ VÝLEP PLAKÁTŮ
Plakáty vybírá a výlep zajišťuje Infocentrum Březnice, V Koleji 1
tel. 326 531 595, info@breznice.cz
Vylepujeme každý čtvrtek odpoledne, plakáty je třeba dodat
vždy do čtvrtečního dopoledne.
Za výlep neplatí místní školy, spolky a sportovní organizace.
Plakáty vylepené bez poplatku budou z výlepových ploch odstraněny.
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ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE
MĚSTSKÉ MUZEUM
A GALERIE LUDVÍKA KUBY V BŘEZNICI
ZVE NA SEZÓNNÍ VÝSTAVU

1. 5. – 27. 6. 2021

VÝSTAVA JE OTEVŘENA V OTEVÍRACÍ DOBĚ MUZEA
VOLNÁ VSTUPENKA
V POKLADNĚ INFOCENTRA

Hudební festival Antonína Dvořáka
pořádá KONCERT při příležitosti ukončení výstavy fotograﬁí Viléma Veverky

25. 6. 2021 od 19 hodin

„HUDBOU I OBRAZEM”
Vilém Veverka Trio

Vilém Veverka – hoboj / Martin Hybler – klavír / Ondřej Štajnochr – kontrabas

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
nádvoří bývalé jezuitské koleje, Březnice
Vstupenky v ceně: 190,-Kč v předprodeji na Ticketportal.cz
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VILÉM VEVERKA
„Aktuální výstava v Galerii Ludvíka
Kuby reflektuje mou tvorbu z let
2019 – 2020.
Jednoznačným leitmotivem je
arktická a subarktická krajina,
především pak scenérie zimního
Islandu. Cyklus s pracovním názvem „Můj arktický rok“ se stal
absolutní prioritou a zásadním
pilířem mé tvorby. Záměrem je
následné vydání fotografické
publikace, nicméně to je proces
na příští roky, který by měl obnášet cesty do oblastí, jako jsou
např. Špicberky, respektive možná i na Baffinův ostrov. Dnes tak
předkládám návštěvníkovi kapitoly, které může vidět mnohdy
vůbec poprvé. Sérii pak doplňují
obrazy z Alp, And a symbolicky
- nejvyšší hora Čech a Moravy.

6/2021

„O FOTOGRAFII“
Záměrně nepřidávám žádné další příběhy typu jak, či za jakých
okolností, případně i za jak náročných klimatických podmínek
jsem tu kterou fotografii realizoval.
Jistě, práce s kovovými nástroji
v mrazu a větru, respektive čekání na ideální světlo je samo
o sobě náročné. Podstatný je
však pouze a jen výsledek.
Jsem-li schopen předat alespoň
část té emoce, kterou jsem během zmáčknutí spouště prožíval, rezonuje-li obraz v divákovi,
pak se mi i snad něco málo podařilo. Jde o záležitost čistě estetického charakteru, jde o vnímání
pocitu z toho, co nabízí příroda.
Takto jsem to viděl a zažil, takto
to vše interpretuji.“

Tři skladby nahrané v březnické jezuitské koleji
předními českými hudebníky Vilémem Veverkou
a Martinem Hyblerem můžete shlédnout na
https://www.breznice.cz/volny-cas/kalendar-akci/vilem-veverka-amartin-hybler-hraji-v-jezuitske-koleji-507_283cs.html
Více o autorovi:
www.vilemveverka.photography.com
www.facebook.com/VeverkaVilem
Kontakt: vilem@vilemveverka.photography
Výstava je prodejní, všechny vystavené fotografie pak lze vyhotovit
v individuálním provedení.

BIOGRAFIE
V současnosti jeden z nejúspěšnějších umělců
klasické scény, vítěz soutěže Sony Music Foundation (Tokio 2003), se již několik let (první samostatnou výstavu realizoval v roce 2010) etabluje
také jako fotograf. Jeho tvorbě jednoznačně dominuje jedno téma, hory – krajina. Vilém Veverka
sám sebe charakterizuje více jako obdivovatele
ticha a samoty hor než jako skutečného pur-horolezce. Přesto však, vystoupil na nejvyšší hory dvou
kontinentů, nejvyšší horu Ruska, fotografoval
v Andách i na Aljašce. Bez zajímavosti není ani
jeho přednášková činnost, která je rovněž úzce
spojená s fotografováním v horách a klimaticky
náročnějších podmínkách obecně.
připravila Alena Heverová

Fotografii, médium, které skutečně žije de facto pouze na
papíru, vnímám jako svého
druhu obraz. Záznam vnitřní
emoce, respektive interpretace
toho, co jsem během zmáčknutí spouště fotoaparátu cítil. Od
A do Z, kdy ono Z je finální fine
art print, jde o autorský proces, proces úvahy nad tématem
a jeho následným zpracováním,
o kontextu fotografie jako umělecké, tedy tvůrčí disciplíny –
v mém případě komplementární k hudbě – skrze kterou
mohu naplňovat mé tvůrčí ambice i představy. Ve finále pak
není nutně vždy zcela podstatné, co je na výsledném obrazu,
ale „pouze“ to, zda onen obraz
probouzí cosi dalšího v divákovi, zda jsou to nějaké emoce,
zda má potřebu se dívat, zas
a znovu. Je tak tedy nadále více
než platná teorie Josefa Sudka, že fotografie je jen tehdy
dobrá, pokud jsem ochoten
(a schopen), se na ni dívat opakovaně v průběhu měsíců.
A taková je nakonec jedna
z mých ambicí, nabídnout mému
divákovi obraz, který korunuje
prostor do kterého je posazen
a korunuje ho v ideálním případě dlouhá léta, dlouhá léta dělá
druhému radost či jen „zdobí“.
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KURZ TANCE 2021

pod vedením taneční školy
Gregoriádes Plzeň
1. lekce
2. lekce
3. lekce
Prodloužená
4. lekce
Prodloužená
5. lekce
Prodloužená
6. lekce
Věneček

11. září
18. září
25. září
2. října
16. října
23. října
30. října
6. listopadu
13. listopadu
20. listopadu

KULTURA

6/2021

Milí příznivci Rožmitálské Venkovanky,
po nucené osmi měsíční přestávce jsme opět začali zkoušet a plánovat akce na letošní rok. Vše
potřebné najdete na internetových stránkách
www.venkovanka.eu nebo na našem Facebooku.
Ale touto cestou Vás srdečně již nyní zveme na
náš letní koncert - stejně jako v loňském roce proběhne v červenci na zahrádce restaurace New Romance v Rožmitále pod Třemšínem. Budeme moc
rádi, když si uděláte v neděli 18. července čas
a přijdete. Pokud jste člen Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky, nebo se jím chcete stát, tak přijďte
ve 12. hodin - proběhne zasedání Valné hromady
fanclubu vč. společného oběda.
Těšíme se Vás,
Rožmitálská Venkovanka Josefa Janouška

Základní lekce 14.00 – 17.00 hodin
Prodloužená 14.00 – 18.00 hodin
Věneček 19.00 – 01.00 hodin
- Vstup pouze ve společenském oblečení cena kurzu - 1 600 Kč

Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou, kterou obdrží při první lekci.

Veškeré informace a přihlášky na tel. 731 456 761
kultura@breznice.cz
Účastníci Tanečního kurzu 2020 tančí společně
s letošním kurzem.

A pokud chcete přijít na samotný letní koncert
naší kapely, tak ten začne v neděli 18. července
od 15. hodin ve venkovních prostorách restaurace New Romance.
V případě nepříznivého počasí Valná hromada fanclubu, i samotný letní koncert, proběhne
v rožmitálském Společenském centru.

Zpráva z Divadla Antonína Dvořáka Příbram
Konečně jsme se dočkali. 26. května jsme otevřeli
divadlo. Doufáme, že naši diváci jsou stejně natěšení jako herci, kteří se nemohou dočkat, až si zahrají před živým publikem.
Začneme inscenacemi, které jsme připravovali
v době, kdy se hrát nesmělo. Dočkají se tak svého prvního uvedení. Úplně první bylo představení
26. května na Malé scéně Zahraj to znovu, Same.
1. června se přesuneme na Velkou scénu s inscenací Jméno a se třetí inscenací Chleba s máslem se 14. června opět vracíme na Malou scénu.
Všechna uvedená představení budou mít oficiální
premiéru až po prázdninách.
Ale jednu inscenaci přeci jenom premiérově ode-

hrajeme, a to hru Druhá strana kulis. Premiéry
se odehrají 10. a 11. června a první repríza 15.
června.
A protože musíme dodržovat všechna vládní nařízení, počítáme pouze s poloviční kapacitou, to
znamená na Malé scéně 73 míst a na Velké 213.
Připomínáme, že všichni diváci musí mít respirátory a prokázat se platným potvrzením o negativním testování (antigenní test ne starší 72 hodin,
PCR test ne starší 7 dnů), potvrzení o prodělání
onemocnění COVID 19 (ne starší 90 dnů) či potvrzení o ukončení očkování (starší 14 dnů).
Všechny vstupenky jsou už v prodeji. Další program sledujte na našich webových stránkách.
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Odbor kultury Města Březnice zve
na loutkové představení
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Divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml.

MALÝ PRINC
Divadlo jednoho herce, který na starém
kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví
o svém setkání s Malým princem.
NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE V BŘEZNICI
ČTVRTEK - 24. ČERVNA 2021
V 16 HODIN
Vstupné
dospělí 70,- Kč, děti 50,- Kč, rodinné 150,- Kč

JEDEME
ZA DIVADLEM
Losers Cirque Company
Losers v Anežce: The Loser(s)
pondělí 19. července 2021
ve 20.00 hodin
Spojení hudby, tance, akrobacie a divadla pod otevřeným
nebem v gotických zahradách Anežského kláštera. Akrobatické duo DaeMen – vítězové prvního ročníku televizní
soutěže Česko Slovensko má talent – oslovilo další performery z řad tanečníků a akrobatů a pod společnou produkcí nový divadelně akrobatický projekt Novo-cirkusové
představení plné akrobatických čísel a dechberoucích
fyzických výkonů za hranicemi lidských možností. Reflexe
nekončícího hledání, kam až sahají v dnešní příliš rychlé
době hranice našich možností. Život přináší vedle výher
i prohry, kdy se z nás velmi rychle stanou lůzři. Ale i ze
dna ztracených existuje cesta k cíli, jenom to nevzdat!
Tvůrci inscenace: Jarek Cemerek, Petr Horníček, Carli
Jefferson, Ondřej Havlík – En.dru
Účinkují: Matyáš Ramba, Jana Vrána, Jana Telcová,
Petr Horníček, Jindřich Panský, Lukáš Macháček

odjezd z autobusového nádraží
v 17.30 hodin
Cena (včetně dopravy) 750 Kč
Rezervace a info na tel. 731 456 761
nebo 326 531 595
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MAS PODBRDSKO
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Zveme obyvatele Milínska, Březnicka a Hvožďanska,
tedy všechny obyvatele regionu Místní akční skupiny Podbrdsko,
KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA:

„PROBLÉMY A POTŘEBY NA PODBRDSKU“
KDE A KDY:
pondělí 14. června 2021 od 15.00 hodin, Kulturní dům v Březnici
úterý 15. června 2021 od 16.30 hodin, Knihovna Dr. E. Bořického Milín
středa 16. června 2021 od 16.30 hodin, zasedací místnost v přízemí MěÚ Rožmitál p. Tř.
POŘÁDÁ:

Případné dotazy zodpovíme na tel. 725 912 006
info@maspodbrdsko.cz, Petra Benjáková
Občerstvení zajištěno.

Podbrdský farmářský trh

Místní akční skupina Podbrdsko v sobotu 24. dubna pořádala Podbrdský farmářský trh v Březnici.
Děkujeme za laskavé zapůjčení krásného areálu Na statku a poděkování za pomoc patří městu
Březnice, všem farmářům a prodejcům a hlavně
děkujeme Vám, návštěvníkům, za hojnou účast.
Nyní se můžeme těšit na řemeslný jarmark, který
se bude konat při „Johance“ v sobotu 19. června
2021 na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem
od 10 do 14 hodin.
Těšíme se na viděnou MAS Podbrdsko
foto František Slaník
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KNIHOVNA

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

6/2021

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

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře

Otevírací doba oddělení
pro dětské čtenáře

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 –15.00

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Tématická výstavka knih - LÉTO JE TADY!

Citát měsíce
„Čtení nám dává možnost jít kamkoliv
chceme, i když musíme zůstat tam, kde
právě jsme“.
Mason Cooley

Doporučujeme z dětské knihovny
Obejmi mě, prosím

Kanálníčci, strašidla z podzemí

Táta Medvěd s malým
Medvídkem
vyrážejí na pouť
lesem, aby objali
všechny jeho obyvatele. Medvídek
dobře ví, že je to
recept na krásný
a povedený život,
a ani ostatní – od
malinké housenky
až po překvapeného myslivce – po jejich setkání nedají na objímání
dopustit. Nádherně ilustrovaná knížka Emiliou
Dziubakovou pro děti i rodiče.

Sliz Blemcavý je
tak staré strašidlo,
že se sotva pohne.
Smrďouch se živí
pachem z různých
smrdutých věcí.
Můra
Vysávalka
vysává
energii
z dětí, co v noci
nespí a hrají počítačové hry. Tito
tři hlavní hrdinové jsou strašidla z kanálu neboli kanálníčci, kteří
spolu s dalšími tvory a bytůstkami žijí v podzemí. Co se stane, když se jednoho dne Smrďouch
ztratí?

Przemyslaw Wechterowicz

Michaela Fišarová

Z chýší do mrakodrapů - Dějiny architektury pro děti
Christine Paxmannová

Knížka Historie architektury vám prostřednictvím pohledu na místa, kde lidé žili a pracovali,
ukáže, jak lidstvo v průběhu tisíciletí měnilo způsob života. Tato kniha představuje ty nejdůležitější milníky v dějinách stavitelství a architektury – přečtete si o prastarých hliněných chatrčích

i o supermoderních mrakodrapech. Prohlédnete
si obrázky nejvýznamnějších budov a dočtete se
o tom, co je činí tak důležitými. Dozvíte se něco
nového o kulturách a lidech, kteří je postavili.
připravila Martina Rejzlová
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

Vzpomínka na dědečka
a jiné povídky z jižní Moravy
Ilse Tielschová

Rok a místo narození Ilse Tielschové – 1929 v jihomoravských Hustopečích – rozhodly nejen o jejím životě,
ale i o tématech, kterým se věnuje. Idylické časy dětství
se vzpomínkami na rodiče a prarodiče, přirozená dvojjazyčnost, předválečná nervozita a lámání charakterů. Hrdinové povídek prošli autorčiným životem, proto
jsou opravdoví, pevně srostlí s krajinou i s dobou, v níž
žijí. Přestože jsou povídky rozsahem „malé“, jejich obsah
a děj je činí velkými. Jde o příběhy plné lidskosti, nostalgie
a touhy, aby svět byl zase v pořádku tak jako kdysi.
Mnozí z nás se při svých
toulkách po naší zemi zaměřují hlavně na známé
památky, ať už jsou to staré
hrady, krásné zámky či historická města. Ale historie
je ukryta všude kolem nás,
i na místech méně známých.
Často chodíme okolo zajímavých zákoutí dějin, jen
o nich nevíme. Méně známé památky Vám přiblížíme
v této knížce. Naše kroky nás zavedou na Písecko, kde se to zajímavými místy jen hemží.

Polabí kvůli jeho rovinatému terénu řada lidí považuje za nepříliš atraktivní
oblast České republiky. Málokdo si uvědomuje, že region nabízí obrovské množství turistických zajímavostí
od historických měst přes
rybniční soustavy a jiná
umělá vodní díla, unikátní
biotopy lužních lesů, písečné přesypy, lázeňská města, železniční a jiné
průmyslové stavby až po lidovou architekturu
a další. V publikaci najdete tipy na 40 zajímavých výletů s rozmanitými a lákavými cíli.

Podbrdsko XXVII/2020 – sborník Podbrdsko obsahuje, mimo jiné, příspěvek o historii příbramského pivovarnictví po třicetileté válce, o osudu příbramské rodiny
Edelsteinovy, o historii vojtěšské úpravny rud
a mnoho dalších
Körnerová Hana Marie – Pán hor VI. – poslední díl historické šestidílné ságy mapující historii
francouzského šlechtického rodu
Handová Cynthia – Posmrtný život Holly Chaseové – Holly před pěti lety zemřela a nyní pracuje pro super tajnou společnost jako Duch minulých Vánoc a snaží se napravit sobecké lidi…
Šárková Danka – Příběhy na lehátko – osud,
život, láska a nevěra jsou věčná témata, která nikdy neomrzí
Hamilton Karen – Dokonalá přítelkyně – Juliettina láska k Natovi se stává nebezpečnou závislostí, skutečnost, že se s ní Nate rozešel, pro
ni nic neznamená…
Trbušek Martin – Pátý kámen – edice Původní česká detektivka; když zmizí nadějný mladý
biochemik Jan Pouzar, který pracuje na výzkumu léku proti rakovině, musí si major Bláha
s pátráním pospíšit…
Černucká Veronika – Přichází čas pomsty –
edice Původní česká detektivka; v malém ospalém městečku Pilařov někdo likviduje oběti s potěšením a velkou vynalézavostí…
připravila Kateřina Štěrbová
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RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz
Pampeliška v květnu konečně rozkvetla, červen bude patřit dětem a včelkám!
Jak jinak zahájit máj, než procházkou pod právě
rozkvetlými stromy? A pokud se k tomu přidají
zábavné úkoly pro děti, ideální rodinný program
je na světě! Pampeliška připravila nejen Prvomájovou stezku, ale i sladké odměny. Účast byla skutečně hojná, všem rodičům i dětem ještě jednou
děkujeme a už nyní připravujeme další událost,
kterou oslavíme Den dětí. Akce se bude konat
v neděli 6. června v zámeckém parku, na své si
přijdou mladší i starší děti, které budou opět plnit
různé úkoly. A pozor, tentokrát to bude napínavé,
děti budou řešit tajnou šifru! Upřesňující informace najdete jako obvykle na nástěnkách a FB stránkách našeho rodinného centra, kde také můžete

Dvanáctého dubna se otevřely
brány skoro všech mateřských
škol a také i té naší 1. mateřské školy v Březnici. Otevřely
se pouze pro předškoláky, kteří
mají poslední rok docházky povinný. Pokud se obě třídy po 15
dětech nezaplnily předškoláky,
mohly se do školky vrátit i mladší děti – děti zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších
vybraných profesí.
Pro návrat do mateřské školy
bylo důležité poskytnout dětem
potřebné podmínky, minimalizovat stresové situace a vytvořit
bezpečné prostředí, ve kterém
je prostor jak pro posilování
vzájemných vztahů, tak pro obnovování pracovních návyků.
Proto jsme první (tzv. adaptační) týdny po otevření MŠ zařadili do programu aktivity na
posilování vztahů, komunikace
a spolupráce. Děti se ve školce
pomalu rozkoukávaly po dlouhé

stále čerpat inspiraci na různé domácí tvoření
s dětmi. Pampeliška pro vás na červen připravila
také projektový den Povídání o včelkách se bude
konat v sobotu 12. 6. Děti budou mít jedinečnou
příležitost dotknout se včeliček bez obav z žihadel!
A protože akcí pro děti není nikdy dost, můžete se
těšit i na Pohádkové dopoledne, které plánujeme na 1. 7. v zahradě mezi mateřskými školami.
Děkujeme, že spolu s námi tvoříte pro své děti
pestřejší svět plný úsměvů, to je potřeba v každé
době a v té současné obzvlášť!
RC Pampeliška

době strávené doma, ale netrvalo dlouho a vše bylo jako dříve.
Pro děti jsme přichystali čarodějnické hrátky, kdy jsme strávili celé dopoledne na školní
zahradě. Aby děti získaly kouzelnou moc a dokázaly uvařit
kouzelný lektvar, musely projít
všemi stanovišti a splnit 7 úkolů, např. hledání knoflíku v písku, prolézání pavučinou, hod
čarodějnickým koštětem, čarodějnické sudoku atd.

Třetího května se otevřely brány naší školky i ostatním dětem
a odpadlo plošné testování.
Tento týden jsme se s dětmi
věnovali maminkám. Povídali
jsme si o tom, jak jsou pro nás
maminky důležité a za co bychom jim mohli poděkovat. Vy-

ráběli jsme ke Dni matek přáníčka, srdíčka všeho druhu, kytičky
z papíru, malovali jsme portréty
maminek.
Dále jsme se zapojili do projektu České obce sokolské „Svět
nekončí za vrátky – cvičíme se
zvířátky“, jehož cílem je pomocí
pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět.

Jeho obsahem je jak přirozená
cvičení – atletika, obratnost –
gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, tak i různorodé
činnosti spojené s ročním obdobím.
Celým projektem nás provázel
sokolík Pepík a jeho pět zvířecích kamarádů. Když nám počasí přálo, realizovali jsme velkou

21

BŘEZNICKÉ NOVINY

část aktivit venku na školních
zahradách. Odměnou pro děti
bylo vylepování nálepek do
svých pamětních sešitů. Na
konci školního roku předáme
dětem diplomy a medaile. Myslíme si, že plnění jednotlivých
úkolů přineslo dětem radost
a potěšení z pohybu, pomohlo
jim naučit se překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Dále máme pro děti přichystanou ukázku hasičského auta

MŠ, ZŠ

a jeho využití při požáru od hasičů z Bělčic.
Se zdatnými „dětmi - kolaři“
vyrazíme na „cyklovýlet“ do
Chrástu a zpět.
Čeká nás dětské představení
v kině. Navštívíme nádvoří jezuitské koleje, kde pro nás bude
hrát Divadlo Víti Marčíka ml.
V letošním roce pokračujeme
ve spolupráci s Galerií Ludvíka Kuby, kde si pro nás připravili interaktivní prohlídku.
Do konce školního roku už zbývá jen pár týdnů a my se budeme
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muset rozloučit s našimi předškoláky. Učiníme tak v komornějším duchu, jako tomu bylo
minulý rok. Sejdeme se pouze
s předškoláky a jejich rodinami na školní zahradě. Pro děti
budou připraveny hravé úkoly,
malé občerstvení a nakonec budou pasovány na školáky. Ještě
předtím však společně přespíme v mateřské škole.
Přejeme Vám všem klidné
a sluncem zalité léto.
Eva Bučková

Spolek rodičů a přátel 1.MŠ Březnice děkuje Městu Březnice za finanční
příspěvek na činnost spolku.
Pavlína Liebnerová, předsedkyně spolku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Krajské kolo Konverzační
soutěže v německém jazyce
Ve středu 21. dubna se konalo
v Kladně krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. V tomto roce netradiční
formou v online prostředí v aplikaci Meet. Vítězové z jednotlivých okresů zde měli možnost
porovnat si své komunikační
dovednosti v cizím jazyce. Letošní soutěž se skládala pouze
z konverzační části v rozsahu 15
minut na téma „Mediální gramotnost“. Toto téma bylo pro
všechny soutěžící stejné. Naši
školu reprezentovala žákyně 9.
ročníku Libuše Fořtová, která
byla velmi úspěšná a za svůj vynikající výkon získala 2. místo
v krajském kole. Libušce gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme
do budoucna hodně úspěchů při
studiu na střední škole.
Jarmila Hybrantová
vyučující německého jazyka

Pěšky po stopách březnické
historie i současnosti…
II. část
Projekt, o kterém jsem se zmínila v minulém čísle BN, je
u konce. Našeho putování po významných místech Březnice se
zúčastnila většina žáků 4.A.

Všichni, kteří prošli všemi stanovišti a zodpověděli správně
všechny otázky, se stali vítězi. Udělali něco pro své zdraví
a dozvěděli se něco nového
o svém městě.
A ti nejlepší? O těch rozhodla při
rovnosti získaných bodů vědomostní soutěž, která proběhla
ve třídě 27. dubna. Suverénním
vítězem se ziskem maxima bodů
se stal Robin Mareček, který věděl všechno. Těsně za sebou nechal svého bratra Hynka a na
3. místě Kristiána Fořta.
Klukům blahopřejeme.
Ivana Ševrová
tř. učitelka 4.A

Zakončení distanční výuky
německého jazyka
Dne 14. 5. 2021 byl náš poslední
den online výuky a hodina německého jazyka byla obzvlášť
velmi pěkně a příjemně zakončena. Navštívilo nás pět přátel
z našeho partnerského němec-
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kého města Lindow. Hodina byla
rozdělena do více částí. Nejprve jsme představili my naše
prezentace na témata, která si
vybrali naši němečtí přátelé,
a chtěli se o nich dozvědět více.
Prezentace byly o historii ČR,
o Praze, o Březnici, o našich
tradicích na Štědrý den, a také
o školském systému v České
republice. V další části hodiny si oni pro nás také připravili
prezentace a seznámili nás například se školským systémem
v Německu, s jejich tradicemi
v adventu, které mají téměř
stejné jako my. V poslední části hodiny jsme si povídali s Robertem, který se každoročně již
řadu let účastní partnerských
projektů s dětmi a mládeží
s naším městem. Nejprve jsme
se mu představili každý zvlášť,
řekli mu naše záliby a spoustu
dalších věcí a poté nám Robert
vyprávěl něco o sobě, o jeho
studiu sociálních studií a práci
s mládeží, ale také o tom, jak se
vůbec dostal k tomuto projektu s českými žáky. Velmi nás to
všechny bavilo a obohatilo to
naše znalosti německého jazyka. Děkujeme našim přátelům
a naší paní učitelce německého
jazyka Petře Ottové, která vše
naplánovala a zařídila.
Dominika Majerová, žákyně 8.A

Líčení
ukázka slohové práce
Dětská tvořivost má mnoho podob. Jednou z nich je tvůrčí psaní, které bylo v hodinách českého jazyka obvyklou činností
i v době distanční výuky. Když
se spojí talent, fantazie a patřičné jazykové prostředky, vznikají
pěkná dílka v různých věkových
kategoriích. To následující napsala Adina Kazdová, žákyně 8.
ročníku.
Jarmila Hlaváčová
vyučující ČJ

Pomohla jsem hvězdě
Sluneční paprsky hladí má víčka a vítr šeptá: „Vstávej.“ Otevřu
oči? Procitla jsem ze snu, nebo
stále sním? Ležím na polštáři…
počkat, není to obláček, který
spadl ze svého rozlehlého království? Všude přede mnou je
jen čarokrásná, po ránu ještě
malinko ospalá louka s tisícem
květů otevírajících se a mávajících slunci. Náhle uslyším podivný zvuk. Vypadá to, že někdo
pláče. Ach, na zemi leží maličkatá hvězda. Třpytí se jako vodní hladina po dešti. „Copak se
ti stalo, proč pláčeš?“ „Spadla
jsem z oblohy a mé sestry mě volají a hledají,“ řeklo křehké stvoření potichu. „Chudinko malá,
jak ti mohu pomoci?“ zašeptám
s nadějí v hlase. Její hlas zní
o poznání veseleji, když pronáší:
„Jedině syn boha moří a Medúsy
- Pegas by mě mohl zachránit.“
„Já ale nevím, kde je a jak ho
přivolat.“ Jakmile se mi tato slova vyhrnou z úst, ucítím bodnutí beznaděje. Není způsob, jak
hvězdu poslat zpátky na noční
oblohu. „Myslíš? Jsme přece
ve tvém snu,“ řekne drobeček
světla odvážně, „stane se to, co
si sama přeješ.“ Úsměv formuje
má ústa. Zavřu oči, nadechnu
se, vydechnu. Po chvilce dlouhé
sotva jedno poskočení vteřinové ručičky konečně vzplane jiskřička naděje. Přede mnou stojí
ztělesněná láska, štěstí a krása.
Okřídlený kůň. V ten okamžik
mé srdce zalije štěstí. Kleknu si
do trávy, vezmu ten malý vystrašený uzlíček do dlaně a posadím
ho na Pegasův hřbet. Než stihnu
říci sbohem, kůň mizí v dálce
a zmenšuje se jako plachetnice
plující vstříc všeobjímajícímu
obzoru. Jediné, co uslyším, je
tiché a vděčné děkuji unášené
letním vánkem. Snový svět se
s dobrým koncem začíná rozplývat, slyším bouchání nádobí a cítím sladkou vůni snídaně
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z naší kuchyně. Nový den, plný
příležitostí začíná ….
Adina Kazdová, žákyně 8.B

Rozumíte slovníku
dnešních teenagerů? (2. díl)
Vážení čtenáři, přinášíme Vám
pokračování příspěvku žáků
devátého ročníku. Druhý díl je
věnován častým pojmům z virtuálního světa internetu a slangovým výrazům současné mládeže.
V první tabulce Vám žáci představují převzaté či počeštělé pojmy z virtuálního prostředí internetu. Většina slov má původ
v angličtině a v českém jazyce
zdomácněla. Důvodem je mimo
jiné skutečnost, že řada z nich
nemá odpovídající český překlad ani vhodný ekvivalent. Žáci
se pokusili vybrat a vysvětlit pojmy obecně nejčastěji používané.
V další tabulce Vám pak žáci
prezentují výběr slangových
výrazů, které má současná mládež v oblibě. Slangem se rozumí
zvláštní mluva pracovní nebo
zájmové skupiny lidí. Mládež
takovou skupinu představuje,
neboť se jedná o subkulturu,
která již vyrostla z rámce dětské
skupiny, ale ještě se sociálně nezařadila mezi dospělé. Ve snaze
vymezit se, odlišit se i najít své
místo ve světě lidí používá mládež odlišné způsoby oblékání,
chování, ale také svůj zvláštní
jazyk – slang. Slang používali
a používají i představitelé předchozích generací (např. úča,
hafo, šprt). Jde zpravidla o citově zabarvená slova. Slang současné mládeže je však značně
ovlivněn anglickými výrazy
a ve srovnání s mluvou předchozích generací se v něm mnohem
častěji objevují hrubší a často až
vulgární výrazy. Ty z mnoha důvodů nezveřejňujeme.
žáci devátého ročníku a Miroslav Bělka (vyučující předmětu)

BŘEZNICKÉ NOVINY

23

ZŠ

6/2021

ČASTÉ POJMY Z VIRTUÁLNÍHO SVĚTA INTERNETU
POJEM

VÝZNAM

Livestream.
Post.
Youtuber.

Živé vysílání na internetu.
Příspěvek umístěný a sdílený na sociálních sítích. Výrazpochází z anglického „post“ – poslat.
Jde o osobu, jež nahrává (a zpravidla i komentuje) videa, která uveřejňuje na sociální síť zvanou
Youtube. Obvykle cílí na konkrétní skupinu svých fanoušků. Pro úspěšné (sledované) youtubery je to
zpravidla i zdroj nemalých příjmů. Youtubeři představují v současnosti pro mládež významné vzory.
Člověk, který přes sociální sítě ovlivňuje postoje a názory větší skupiny lidí.Slovo pochází z anglického „influence“ – ovlivňovat, ale i manipulovat. Většinou se jedná o youtubery. Influenceři však
působí na mládež také skrze další mediální kanály.
Člověk, který sleduje profily vytvořené na sociálních sítích. Slovo pochází z anglického „follow“ – sledovat, následovat. Jde v podstatě o „diváka, posluchače či čtenáře“ děl youtuberů a dalších autorů.
Člověk, který píše myšlenky a tipy na webovou stránku (tzv. blog - zápisník).
Myšlenka šířená po internetu (např. formou kratšího příspěvku - obrázku, videa, slov). Obvykle se
jedná o krátký příspěvek, který lidé po sítích dále šíří.
Zlomyslný žert, vtip. Často na bázi překvapení, nachytání jiných osob. Někteří youtubeři se zabývají natáčením „pranků“ a jejich zveřejňováním.
Lajk - symbol, tlačítko, kterým člověk dává najevo, že se mu příspěvek na sociální síti líbí.
Označení pro oděv, který má člověk na sobě.
Klíčové slovo, fráze, hlavní výraz. Často je označen symbolem #. Využívá se na sociálních sítích
a slouží pro lepší třídění informací a dat.
Internetová diskuse, která se vyhrotila a přerostla v konflikt, hádku.
Z anglického „fake“ – podvrh, padělek. Mládež někdy používá také slangové označení „fufu“.
Z anglického „fail“ – chyba, prohra, nepodařený pokus. Např. na youtube je řada videí, která baví
diváky „faily“ lidí (pády, přehmaty aj.).

Influencer.
Follower.
Blogger.
Meme.
Prank.
Like.
Outfit.
Hashtag.
Flame.
Fake.
Fail.

SLANGOVÉ VÝRAZY
Hejtit to.
Lívni to.
Crush(ovat).
Flexit.
Chillovat si.
Cringe.
Trash.
Shoppovat.
Fejs.
Instáč.
Felit.
Socka.
Komp.
Čelendž.
Čekovat.
Selfíčko.
Lama.
Swag.
Benga.
Vejtovat.
Pedály.
Týpek.

Z anglického „hate“ – nenávidět. Hejtit znamená nesouhlasit s něčím, vyjadřovat nelibost. Hater
(hejtr) je člověk, který často obtěžuje okolí svými nenávistnými komentáři.
Z anglického „leave“ – odejít. “Lívnout“ znamená odejít odněkud, opustit skupinový hovor, konverzacina sociální síti apod.
Označení pro osobu, která se člověku líbí, o kterou má zájem. Mít na někoho „crush“= mít na
někoho zálusk.
Vychloubat se, „machrovat“, předvádět se.
Z anglického „chill“ – odpočívat, relaxovat, užívat si klídek.
Divnost, trapnost. Označení pro pocit, který člověk má, když se dívá na něco trapného, nechutného.
Čteno „treš“ z anglického „trash“ označuje odpad. Používá se často pro označení příspěvků, hudebních nahrávek, snímků apod., které jsou vnímány jako nekvalitní, „pod úroveň“.
Z anglického „shop“ – nakupovat. Jít „šopovat“ patří mezi oblíbené činnosti nejen současné mládeže.
Označení pro Facebook (název sociální sítě). Dnes již není pro teenagery hlavní sociální sítí. Pojem „fejsni to“ ale stále znamená „hoď to na facebook“ (zveřejni to).
Instagram (název sociální sítě). Přední sociální síť mládeže nejen v ČR.
Poflakovat se, posedět „jen tak“ s přáteli, něco s nimi pořešit, popít.
Označení pro veřejnou dopravu nebo sociální síť. Někdy však také nadávka nebo označení osoby
ze sociálně či materiálně nevhodných podmínek.
Počítač.
Z anglického „challange“ – výzva ke zvládnutí úkolu, zkouška. Výzvy dnes ovládají sociální sítě
a velmi rychle se šíří mezi uživateli. Nejde však vždy o výzvy ani bezpečné, ani rozumné.
Z anglického „check“ – kontrolovat, ověřovat.
Ze „selfie“ – fotka sama sebe. Zpravidla určená pro sdílení na sociálních sítích. Obvykle se pořizuje
fotoaparátem na přední straně mobilního telefonu. Řada selfíček vede k úrazům v důsledku nepozornosti či pořizování na vysoce rizikových místech a v neobvyklých situacích. Jde však o fenomén doby.
Dehonestující označení pro člověka, který se nechá snadno obalamutit, nachytat.
Termín označující styl oblékání, vizáž.
Označení pro členy policie.
Z anglického „wait“ – čekat na někoho.
Boty, obuv.
Kladné označení pro stylového člověka.
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TECHAK: V Březnici se otevírají další termíny
počítačových příměstských táborů

Již tradičně, a to třetím rokem, otevírá Technická akademie dětí a mládeže přes letní
prázdniny počítačové příměstské tábory.
Letošní ročník táborů bude zaměřený hlavně na
herní soutěže, týmovou spolupráci a kreativní
tvorbu. Máte-li doma dítě od 6ti do 15ti let, pošlete jej do TECHAKu. Zabaví se, a ještě se něčemu
přiučí.
Letošní rok je poznamenán pandemií koronaviru,
ale to nás neodradilo připravit bezpečný příměstský tábor s tématikou soutěží a spolupráce. Na táborech budou děti soutěžit ve hraní počítačových
her, spolupracovat při soutěžích Lego robotů, vytvářet vlastní výtvory pomocí 3D tiskárny a mnoho dalšího. Nově budou děti i více na hřišti, které
je součástí areálu Techaku.
Pro velký úspěch z minulých let jsme přidali více
termínů, na které se mohou děti hlásit. Cena za
pět dní s hlavním jídlem, dopolední a odpolední
svačinkou a pitným režimem je 2650,- Kč za dítě.
Nakonec jsme připravili akci „Přiveď kamaráda“.
Každý, kdo na tábor přivede kamaráda dostane
slevu 200,- Kč. A aby to kamarádovi nebylo líto,
slevu 200,- Kč dostane i kamarád.

Hurá na exkurzi!

Naše třída jela na exkurzi do AGP Beroun na farmu Housina u Neumětel, která se zabývá chovem
prasat. Konečně jsme se po dlouhé době někam
podívali a neseděli jenom doma u počítače. Na
exkurzi jsme jeli už s nějakými vědomosti, které
jsme získali v chovu zvířat v průběhu distanční
výuky. Praxe v Neumětelích byla velmi zajímavá.
Prošli jsme si zde téměř všechny haly, ve kterých
mají svoje vlastní chovy prasat, od malých narozených selátek až po jedince připravené na výkrm a prodej. Viděli jsme toho spousty a vyslechli
jsme si řadu zajímavých informací, jak o vnitřním
fungování provozu, tak i samotné péči o prasata.
Pro mě osobně bylo největším zážitkem to, když
jsem byl u porodu a mohl jsem si zkusit malé čerstvě narozené sele očistit, aby se mohlo nadechnout a začít život. To bylo sice upřímně kapku
zvláštní, ale přišlo mi to roztomilé. Zajímavý byl
rovněž průběh inseminace, kterou jsme si mohli
sami vyzkoušet. Taky mě docela překvapilo, že se
prasatům dává nejen rybí, ale také lososový tuk.
Celkově se mi exkurze moc líbila. Navíc bylo fajn,
že jsme měli po dlouhé době možnost se někam
podívat. Myslím, že tahle návštěva byla užitečná.

Na léto jsou vypsány tyto termíny:
1. Turnus: 5. 7. – 9. 7.
2. Turnus: 26. 7. – 30. 7.
3. Turnus: 2. 8. – 6. 8.
4. Turnus: 9. 8. – 13. 8.
5. Turnus: 16. 8. – 20. 8.

Více informací o příměstských táborech se dozvíte přímo na stránkách Technické akademie www.techak.cz/
v sekci příměstské tábory.

Těšíme se na vás, Radek Vrňák

Připomněli jsme

si spoustu věcí, které jsme během uplynulých měsíců třeba zapomněli. A také bylo vidět, že lidé,
kteří tam pracují, vědí, co dělají, a mají o všem
přehled. Obzvlášť pan vedoucí, ten tím opravdu žil
a věděl naprosto o všem. Takže ještě jednou velké
poděkování Petru Bláhovcovi a Monice Bláhovcové, kteří nám exkurzi umožnili a věnovali nám
svůj čas.
Jirka Šach, 3. AS obor agropodnikání, VOŠ a SOŠ
Březnice
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První místo v soutěži MISS Panenka Junior pro naši žákyni
Tento rok proběhl pod záštitou organizace UNICEF
a Středočeského kraje 4. ročník soutěže pro žáky
základních a středních škol Středočeského kraje
MISS Panenka Junior. Tato soutěž navazuje na projekt UNICEF ČR „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
a zapojit se do ní mohou základní školy, střední
školy a instituce péče o děti ve Středočeském kraji. Každá panenka představuje skutečné dítě, které
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Cena
jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na
očkování pro jedno dítě. Každá panenka poté bude
nabídnuta k adopci na e-shopu UNICEF a pomůže
zachránit jeden dětský život.
Do této soutěže se zapojilo i našich 9 žákyň z prvního, druhého a třetího ročníku oboru sociální činnost. Hlasováním na úrovni naší školy jsme společnými silami vybrali 4 panenky, které jsme poslali
do UNICEF ČR. Celkem se letos sešlo z celého Středočeského kraje 63 ručně šitých panenek a ve veřejném hlasování byla vybrána první tři místa. Panenka Lily naší žákyně Lenky Sukové z 2.BS vyhrála
první místo, což pro nás všechny byla úžasná zpráva! Na obrázku je panenka Lily v levém dolním rohu.
Lence velmi gratulujeme a děkujeme nejen jí, ale

Vítej, jaro!

Prázdná škola je věc velmi smutná. V průběhu školního roku tu má být rušno. Na chodbách se máte
proplétat mezi hloučky žáků a odpovídat na jejich
zvídavé dotazy. Poslední měsíce však vypadají jinak. Ale s postupujícím jarem se pomalu začíná
vracet život do normálu a z covidového útlumu se
probouzí i naše škola. Poslední dubnový týden se
učebna chovu po několikaměsíční pauze opět proměnila v malou laboratoř. Do líhně jsme umístili 15
vajíček a s napětím jsme vyhlíželi nový život. Přesně
po 21 dnech jsme s velkou radostí mohli uvítat prvního odvážného dobrodruha – malé černé kuřátko.

i všem zúčastněným žákyním, že podpořily dobrou věc a reprezentovaly naši školu. Je potěšující, že
i v tomto neobvyklém a náročném školním roce se
naši žáci a žákyně s nadšením vrhají do dobrovolných aktivit a chtějí pomáhat!
Mgr. Iva Šmatláková, učitelka VOŠ a SOŠ Březnice

Vzápětí následovala další a k dnešnímu dni se nám
v kleci prohání 10 roztomilých tvorečků. Díky moderním technologiím jsou tomuto zázraku přítomni
i naši žáci. Příroda se zkrátka neptá a mnohá kuřátka se klubou na svět přímo v průběhu distanční
výuky. A tak paní učitelka nelení a sdílí s žáky fotky
a videa. Po chodbách se line zatím nesmělé pípání,
které, jak pevně doufáme, za pár dní doplní hlahol
našich žáků.
Chcete-li vidět i vy naše přírůstky, sledujte nás na
Instagramu či Facebooku (VOŠ a SOŠ Břez nice).
kolektiv učitelů VOŠ a SOŠ Březnice

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

Přijímá 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 2. kolo přijímacího řízení do 20. 8. 2021, přijímací pohovor 27. 8. 2021.
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici informuje
Připomínáme
Poradna pro sluchově postižené
se uskuteční ve středu 2. června 2021 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin. Proběhnou výměny baterií do sluchadel, malé opravy na místě,
konzultace a rady pro sluchově
postižené občany.
Z kultury
V prvních červnových dnech se
dle přihlášení uchazečů rozhodne o ozdravném pobytu v hotelu Sádek u Domažlic. Výsledná
informace bude podána pomocí úsekářek. Prozatím nemáme žádné nové zprávy o uskutečnění hudebního festivalu
A. Dvořáka i ostatních koncertů
konaných na zámku v Březnici. O prázdninách nabízíme dvě
divadelní představení v přírodním divadle v Týnu nad Vltavou.

28. 7. 2021 Sen svatojánské noci
a 26. 8. 2021 Rusalku. Na doprovodném programu se pracuje
a bude zveřejněn co nejdříve.
Nadále platí odjezd do Trenčianských Teplic, koncert a divadlo
v Tochovicích. V současné době
usilujeme o získání zeleného
autobusu na poznávací výlet po
NP Šumava. Vše se řeší s ohledem na otevření vnitřních prostor muzeí, restaurací a rozhleden. Prosím zájemce o včasné
přihlášení. Pokud nebude dostatečný počet uchazečů, nebudeme moci akci objednat. Další
informace všem včas sdělíme
telefonicky, prostřednictvím tisku a úsekářek.
Věříme, že vše dobře dopadne,
a brzy se sejdeme na některé
z akcí.
S případnými dotazy se obracejte osobně v lékárně nebo telefo-

Koronavirová bilance

Vypadá to, že koronavirus slábne, lze tedy začít sčítat škody, které napáchal. Na přesné bilancování
je ještě brzy. K těm zdravotním je třeba připočítat
např. škody sociální. Dlouho jsme se nemohli navštěvovat a scházet se, prostě žít společenským životem. Nechyběly nám jen návštěvy v domácnostech, ale setkávání v restauracích a po hospodách.
Sice jsme tam neutráceli, ale také jsme si spolu
osobně po dlouhý čas nepopovídali.
Pro děti a mládež to nebylo snadné období. Do školy
se nechodí jen pro vědomosti, ale také (možná hlavně) za kamarády. Mládež si potřebuje cestou ze školy nebo odpoledne popovídat, prostě pobýt spolu.
Připravuje se tak na mezilidské vztahy v dospělosti. Tato část života se distančně přes počítač prožít
nedá. Doufejme, že to brzy přeci jen doženou.
Sociálně byli postiženi i ročníky starší. Tolik zdůrazňovaný význam setkávání musel jít dlouhodobě stranou. Nicméně viděno z druhé strany, šíření
koronaviru to omezovalo. Mělo to svůj smysl, dalo
se to přijmout, když to přinášelo výsledky. Kdo se
různých doporučení víceméně držel, mohl mít
čisté svědomí, že udělal pro sebe a své bližní, co
mohl.Špatně na tom teď jsou ti, kteří se museli vydat z úspor, když se nesměli věnovat své výděleč-

nicky u paní Feitové na číslech
721 603 455, 318 682 050 nebo
318 682 483.
Kulturní referentka Ludmila
Feitová
STP v ČR informuje
Nový portál zaměřený na hledání zaměstnání pro osoby se
zdravotním postižením Nadační
fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
spouští portál www.pracovnitrziste.cz/.
Zájemce bude mít možnost
oslovit budoucí zaměstnavatele
z rozsáhlé databáze firem, které
s NFOZP dlouhodobě spolupracují, a dále určit, kdo jeho profil
vidí. Registrace je bezplatná a je
možné ji kdykoliv zrušit.
Hedvika Fořtová
za výbor MO STP Březnice

né činnosti. Nebylo obvyklých radovánek. Žádné
prodloužené víkendy, krátké nebo delší dovolené
v průběhu celého roku doma nebo v cizině. Platilo to
i pro jiné státy okolo, hory a pláže byly liduprázdné.
Nechtě jsme se vrátili do starých časů, kdy se houfně necestovalo.
Živá kultura živořila. Začali jsme si uvědomovat, jak
blaze se nám před koronavirem žilo. Ztratili jsme
iluzi o báječné práci z domova, když se ukázalo, že to
není jen samý med. Koho po homeoffice čekalo zas
jen pobývání doma, mohl si připadat jak v domácím
vězení. Útěchou byla naděje, že se tak Covidu-19
možná vyhneme. Fyzická kondice nejspíš utrpěla.
Doma se tak všestranně a intenzivně cvičit nedá.
Nakonec to nejhorší – každý zná někoho, kdo v uplynulých měsících zemřel. S koronavirem budeme žít
nadále. Mnohé koronavirové újmy se brzy doženou.
V případě velkých dluhů to bude horší. Jedno očkování stačit nebude. Naopak bude potřeba třetí dávka a po roce od ní ještě přeočkování. Je moc dobře, že březničtí občané měli možnost hromadného
očkování v kulturním domě, kterou hojně využili.
Díky očkování se nám nakonec podaří na koronavirus vyzrát!
MUDr. Jiří Beran
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Zprávy z Březnického klubu seniorů
– Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.

PARASKA

Vážení čtenáři,

naše květnová aktivita byla stále taková, na jakou jsme
dlouhodobě nuceni přistoupit s ohledem na opatření
vlády. A tak, stejně jako v dubnu, jsme vyčkávali, kdy se
dveře klubu budou moci otevřít pro vzájemná setkávání – trénink paměti, tvořivé činnosti, zpívání, povídání,
besedy…
Plánovaný venkovní koncert – ve spolupráci s našimi
šikovnými muzikanty, které již znáte z loňského léta
– nemá jasné datum, protože se nemůžeme sejít na
zkoušky. Stále platí již zaběhlé – zaktualizovaná výloha, doplněná knihovna (včetně audio – ta je zdarma
k dispozici na venkovních dveřích klubu), chystání
a roznáška listů 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.
Nemůžeme víc než je možné. Jsme zde pro Vás
v limitovaných službách – osobně i na telefonu a těšíme se na časy budoucí.
Přeji Vám všem jen vše dobré.
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 tel. 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:
https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je: 000000-5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
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DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
„Obyčejná lidská slušnost, nic víc.“
Nicholas Winton

• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá, povídá,
pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc
• nákup léků, potravin - odnos domů
• donáška knih z knihovny březnického
klubu seniorů
• roušky, rukavice, desinfekce
• informace
ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o pomoc dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by jeho
společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete email: petramatysova21@seznam.cz

DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA
nabízí možnost telefonického hovoru
pro seniory, kteří:
• si nemají s kým popovídat
• mají strach
• nerozumí současným opatřením
• nevědí, kde sehnat pomoc
• potřebují poslat vzkaz
KAŽDÝ DEN OD 10 DO 12 HODIN
můžete poslat sms s žádostí o zpětné zavolání či rovnou zavolat na tel. 731 554 974,
776 202 657, 728 971 776
Nikdo nemusí být sám…

92 let – Ludvík Kindlmann, Březnice
90 let – Marta Schořovská, Březnice
88 let – Marie Salkovičová, Březnice
88 let – Jaroslav Zajíček, Březnice
70 let – Miroslava Porwoliková, Březnice

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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Kaktusy už zase kvetou
Po příznivé zimě je tu jaro, kak- ré se co nejvíce přibližují pod-

konech a ti kteří mají možnost si
udělat na zahrádce malý skleník
či pařeniště mají radost a úspěchy určitě největší.
Já pěstuji kaktusy již téměř 40
let, mám velmi velkou sbírku
kaktusů a sukulentů, na kterou
se jezdí dívat kaktusáři z celých Čech i ze zahraničí. Vím, že
mnoho lidí z blízkého okolí ani
o této sbírce neví. Proto bych
chtěl pozvat všechny, co mají

tusů je Severní a Jižní Amerika.
Jsou rozšířeny na obrovské rozloze, od Patagonie v Jižní Americe až k padesáté rovnoběžce
v Americe Severní. Ani výskyt
však není rovnoměrný.
V Severní Americe je centrum
výskytu kaktusů v Mexiku a nejjižnějších státech USA.
Centrum s největším množstvím
rodů a druhů v Jižní Americe je
Severozápadní Argentina a Bolívie, ale kaktusy rostou téměř ve
všech státech.
Aby se u nás ve sbírkách kaktusům dobře dařilo, musíme jim
připravit takové podmínky, kte-

rádi květiny a třeba je nemohou
sami pěstovat, aby se zdarma
přišli podívat na hezké a zajímavé rostliny s krásnými květy. Rád
přivítám i zahrádkářské zájezdy
nebo školní výlety.
Těm, kteří by chtěli zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím a předám svoje zkušenosti.

tusy se probudily ze zimního
odpočinku, dostalo se jim tepla
a vody, a tím začalo jejich růstové období. Druhá polovina
května a celý červen je čas, kdy
nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy všech možných barev
a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou náročné
na pěstování. Domovinou kak-

mínkám, ve kterých rostou na
svých přírodních stanovištích.
V prvé řadě je to dostatek světla a tepla v letním neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro zdárný růst je
voda. Tou v době plného růstu
nešetříme. Netrápíme kaktusy
suchem, ale také nesmí mít stále mokrou zem. Zálivka by měla
být nárazová a vydatná. Další závlahu provádíme až po úplném
proschnutí zeminy. Nejlépe je
zalévat ráno nebo večer. Nikdy
nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem. Zeminu používáme
propustnou, která obsahuje až
polovinu hrubšího říčního písku.
V zimním období (listopad až
únor) by kaktusy neměly růst,
protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché a chladné
zimování (6 – 10 C°) je jednou
z nejdůležitějších podmínek pro
květenství v příštím roce. Dospělý, zdravý a dobře pěstovaný kaktus kvete každým rokem
několikrát, a každý rod kaktusů
kvete v jiném období.
Vím, že v dnešní uspěchané
době není moc času na koníčky,
ale někdy je třeba se oprostit od
všedních starostí a potěšit se něčím hezkým.
Nevěřili byste, kolik lidí se u nás
tímto koníčkem zabývá a těší se
ze svých pěstitelských úspěchů.
Mnoho lidí pěstuje kaktusy jen
za oknem, čím dál více na bal-

Skleníky jsou otevřeny od 13.
5. do 7. 10. 2021 každý čtvrtek
od 13 – 17 hodin možnost návštěvy i v jiné dny po domluvě
na tel. 723 044 489.
Vladimír Ježek

KAKTUSY V BŘEZNICI opět pokvetou
Srdečně Vás zveme na prohlídku sbírky kaktusů a sukulentů.
Sbírku si můžete prohlédnout zdarma každý čtvrtek 13 - 17 hodin
nebo na základě domluvy na tel. 723 044 489.
Možnost odkoupení přebytků rostlin.
Vladimír Ježek, Náměstí 3, Březnice
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Jednotka požární ochrany města
Březnice
Automatizovaný Externí Defibrilátor
AED je již plně funkční součást jednotky požární
ochrany města Březnice. Než se ale tento přístroj
mohl zapsat do složek IZS, muselo družstvo JPO

Kolektiv mladých hasičů
Sběr železného šrotu
Kolektiv mladých hasičů si dovoluje oznámit sběr
železného šrotu. Pokud vlastníte staré železo
a chcete se ho zbavit, a zároveň tím pomoci, napište nám na email: mh.sdh.breznice@seznam.cz
nebo na tel. 721 487 579. Výtěžek ze sběru bude
věnován na chod tábora mladých hasičů v Martinicích, kde v letošním roce bude skotačit 42 dětí.
Za děti předem děkuje realizační tým letního tábora.

SDH Březnice
Sportovní plocha u Černého kříže
Začátkem května proběhla brigáda na úpravě
sportovní plochy u Černého kříže. Členové SDH
Březnice zde odpracovali desítky hodin na údržbě pozemku, ale bohužel dva dny poté se na ploše
někdo projel automobilem. Nebylo to poprvé. Několik dní předtím se zde někdo proháněl pro změnu na čtyřkolce. Prosíme naše spoluobčany, aby
se chovali k tomuto pozemku, na které trénujeme,
ohleduplně.

Březnice projít školením. Toto školení proběhlo
dvakrát v celkové délce 88 hodin a zúčastnilo se
ho 20 členů. Chtěli bychom jim poděkovat, že si
i v dnešní době našli čas, aby se naučili zachraňovat lidské životy.
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice

XVI. ročník „O POHÁR STAROSTY MĚSTA BŘEZNICE“
a VI. ročník „O POHÁR MĚSTA BŘEZNICE“

26. června 2021
by měly proběhnout poháry v požárním útoku dětí a dospělých na sportovní
ploše u Černého kříže. Dětský pohár bude začínat od 9 hodin a dospělácký
po skončení dětského cca ve 12 hodin.
Samozřejmě poháry proběhnou pouze za dobré epidemiologické
situace a v případě náhlých změn může nastat zrušení závodů.
My doufáme, že vše bude v pořádku a soutěže se uskuteční.
Pro podrobnější informace sledujte naše nástěnky a místní rozhlas.
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INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY RÁŽ

tel. 737 926 853
Provádíme veškeré
instalatérské práce:
• instalatérské rozvody
• realizace bytových

vodovodních rozvodů
• montáže a výměny
vodoměrů
• topenářské práce

INZERCE
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ANGLIČTINA V LÉTĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
Konkrétní termíny, prodloužené termíny přihlášek.

English Camp for Children,

anglický příměstský tábor v Březnici pro děti 12 – 15 let
Termín: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
denně 8.00/9.00 – 16.00
Cena: 2 850 Kč/ 1 dítě, záloha 900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021, informační schůzka
v RC Pampeliška Březnice 24. 6. 2021 v 17.00 hod.

English Camp for Teenagers,

anglický příměstský tábor v Březnici pro děti 15 – 18 let
Termín: 23. 8. 2021 – 26. 8. 2021
denně 13.30 – 17.00, jedenkrát do 21.00
Cena: 1 650 Kč/1 účastník, záloha 900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021

English for Students and Adults,

intenzivní kurz angličtiny v Březnici pro studenty a dospělé.
Gramatika, konverzace nebo obojí, bonusy,
můžete si zvolit

Termín: 19. 7. 2021 – 23. 7. 2021

Kompletace koupelen:
• výměny baterií, umyvadel, sprchových

koutů atd.
• výměny bojlerů atd.

CYKLOSERVIS
Nabízím servis:

MATES

jízdních kol všech druhů, stáří a značek

odpružených vidlic Rock Shock, Fox, Suntour, RST atd.
tlumičů Rock Shock, u jiných značek opravu zajistím
kotoučových brzd od všech výrobců
přestavby a sestavení kol z e-shopů
Opravuji kola již 20 let.

Matěj Bernard, telefon: 603 553 973
provozovna: Bor 4, Březnice
V případě zájmu si kola vyzvednu, opravím a přivezu zpět.

denně 2 – 4 hodiny dopoledne a/nebo odpoledne
Cena: 900 Kč – 1 900 Kč podle toho, co si vyberete
záloha 900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.ajbartakova.webnode.cz,
nebo napište na jitka.bartakova@seznam.cz,
nebo zavolejte 721 140 798.
Těšíme se, Jitka Bartáková a lektoři

Na letní měsíce přijmeme

řidiče C+E

na střídání dovolených.
Denní provoz Březnice a okolí.
LK Transport s.r.o.
tel. 603 242 581
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Daruji za odvoz použité silážní plachty 10 x 10m,
vhodné na zakrytí dřeva atd. Tel. 776 216 214

UZÁVĚRKA

prázdninového dvojčísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
v pátek 18. června 2021 ve 12 hodin

Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme. Redakce BN
Březnické noviny v barevné verzi na
www.breznice.cz
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Firma
Roman Studnička

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

Kontakt: Veronika Miltnerová, miltnerova@vvud.cz,
www.drevarskyustav.cz

FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
nabízí

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

Náplň práce:
OPRAVA, TŘÍDĚNÍ DŘEVĚNNÝCH PALET
Provozovna: Rožmitál pod Třemšínem
Informace: tel. +420 728 873 970

Cukrárna Kavárna Segafredo

v Blatné - firma Martina Zdvořáčková přijme

PRODAVAČKU - SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 - 23 000 Kč
• nevyučené v oboru zaučíme

• mezi směnami možnost ubytování
• příspěvek na dopravu
• přijmeme brigádnice na víkendy, tj. soboty a neděle
- studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna
• možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr
Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné
nebo na tel. 602 659 545, 608 939 373

ZÁMEČNICTVÍ

PRODEJ KUŘIC 2021

otevírání bytů

BŘEZNICE

montáž zámků

u obchodního centra PENNY
od 12.00 hodin ve dnech

tel. 602 105 365

17. 6. / 15. 7. / 12. 8.
9. 9. / 7. 10. / 4. 11. 2021
červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé kuřice ve stáří 20 týdnů

cena 195 Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz

6/2021

AUTOSERVIS
Martin Daniel
tel. 777 600 637
přezouvání pneu, klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut
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OD KOUZELNÉHO TĚHOTENSTVÍ
PO CELÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Jsem rodinná fotografka působící v Příbrami a okolí.

Jmenuji se Michaela a mé studio MBaby photo se zaměřuje
na těhotenství, novorozence, děti a rodiny.
Nabízím 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.

Akce platí od 7. 6. do 18. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Sleva je platná při nákupu kompletních brýlí s určenými skly
HOYA a lze ji využít na vybrané a označené obruby.
Více informací na prodejnách Axis Optik.

55% SLEVA
NA OBRUBY
Axis Optik: Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
Po: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00, St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání), www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči
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BŘEZNICKÝ A ROŽMITÁLSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
MILOSLAV PEŠTA

FABIÁN
BRDSKÝCH LESŮ PÁN
DRAMA PODLE POVĚSTI O LESNÍM DUCHOVI

SOBOTA 19. 6. 2021 19:00
ZÁMEK ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
SOBOTA 3. 7. 2021 16:30
HUDČICE POUŤOVÉ OSLAVY

INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 326 531 595
email: info@breznice.cz
po - pá
8 - 17 hodin
so, ne a svátky
9 - 17 hodin
kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

www.breznice.cz

KAVÁRNA
V KOLEJI
po - pá 8 - 17 hodin
so, ne a svátky 9 - 17 hodin

BRDSKÁ KÁVA

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.

Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.

Výstava fotografií Václava Vlčka
BAROKNÍ SOCHAŘI 18. STOLETÍ
V PRÁCHEŇSKÉM KRAJI

Prodej zrnkové kávy.
Nově otevřena zahrádka.
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2. 6. středa v 19.00 hodin
VZPOMÍNKY NA ITÁLII

Romantická komedie, Velká Británie,
Itálie 2020, české titulky
Londýnský umělec se vrací zpět do
Itálie v doprovodu svého dospělého
syna, aby zde vyřídili prodej starého rodinného domu. Čekají tu na ně
překvapivě náročné opravy staré
kamenné vily, spousta slunce, vína
a také jedna krásná a sympatická
majitelka místní restaurace.
Režie: James D‘Arcy
Hrají: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, Lindsay
Duncan, Marco Quaglia, Gian Marco
Tavani, Helena Antonio a další
Vstupné 55 Kč • 95 minut • Přístupno
od 12 let

6. 6. neděle v 19.00 hodin
KRAJINA VE STÍNU

Historické drama, Česko 2020,
v českém znění
Kronika jedné rodiny a malé vesnice v pohraničí během třicátých, čtyřicátých a padesátých let. Hrdinové
čelí nacismu, komunismu, a hlavně
sami sobě.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav
Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková, Pavel Nový, Petr Chotívka
a další
Vstupné 70 Kč • 135 minut • Přístupno
od 15 let

9. 6. středa v 19.00 hodin
NA NOŽE

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

topher Plummer a další
Vstupné 60 Kč • 130 minut • Přístupno
od 12 let

13. 6. neděle v 19.00 hodin
ŽALUJI!

Historické drama, Francie, Itálie 2019,
české titulky
Kapitán Alfred Dreyfus, mladý
a nadějný důstojník, byl v roce 1894
označen za německého špiona, nepravdivě obviněn z velezrady a následně odsouzen na doživotí. Dlouho očekávaný a kontroverze budící
film Romana Polanského.
Režie: Roman Polanski
Hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu
Amalric, Melvil Poupaud, Grégory
Gadebois a další
Vstupné 60 Kč • 132 minut • Přístupno
od 12 let

16. 6. středa v 18.00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Pohádková fantasy, Česko 2020,
v českém znění
Princezna Ellena je prokleta čarodějnicí Murien. V den svých dvacátých narozenin zůstane uvězněna
v čase a prožívá ten den stále znovu. Aby zachránila své království
i sebe samotnou, musí nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se
jednou provždy postavit.
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška
Křenková, Marek Lambora, Martin
Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai a další
Vstupné 50 Kč • 112 minut • Přístupno

20. 6. neděle v 19.00 hodin
JAK BÝTI DOBROU ŽENOU

Komedie, Francie, Belgie 2020,
české titulky
Paulette s manželem provozují
v malém příhraničním městě soukromou školu pro dospívající dívky. Jsou šedesátá léta, společenská
nálada se začíná pomalu měnit. To
si uvědomuje i Paulette, která navíc
po náhlé smrti svého muže zjišťuje,
že život nemusí být sešněrován tak

KINO
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červen 2021
přísnými pravidly.
Režie: Martin Provost
Hrají: Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard
Baer, François Berléand, Anamaria
Vartolomei a další
Vstupné 60 Kč • 110 minut • Přístupno
od 12 let

23. 6. středa v 19.00 hodin
TENET

Akční sci-fi drama, Velká Británie, USA
2020, české titulky
Filmový vizionář Christopher Nolan znovu ohýbá čas a bojuje v temném světě mezinárodní špionáže.
Režie: Christopher Nolan
Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki,
Kenneth Branagh
Vstupné 70 Kč • 150 minut • Přístupno
od 12 let

27. 6. neděle v 19.00 hodin
POSTIŽENI MUZIKOU

Hudební dokument, Česko 2020,
v českém znění
Kapela The Tap Tap vznikla před
jednadvaceti lety jako hudební
kroužek Jedličkova ústavu. Dnes
je známá široké veřejnosti a dává
lidem s postižením šanci uspět
i mimo každodenní ústavní péči.
Jedou naplno a užívají si každou
minutu!
Režie: Radovan Síbrt
Vstupné 50 Kč • 80 minut • Přístupno
od 12 let

30. 6. středa v 18.00 hodin
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Animovaný film, USA, Španělsko 2020,
český dabing
V hlavní roli kouzelné sušenky, jaké
by chtěl prostě každý. Mají tvar zvířátek a můžou vás proměnit do podoby zvířátka, které právě sníte! No
a když zdědíte krachující cirkus, je
pro vás krabice s takovými dobrotami opravdovou výhrou!
Režie: Tony Bancroft, Scott Christian Sava
Vstupné 50 Kč • 105 minut • Přístupno
Změna programu vyhrazena.
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