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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
ZÁSILKOVNA

Na autobusovém nádraží byly
zřízeny odběrové boxy Zásilkovny.

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

• Byla dokončena oprava výtluků na vozovkách.
• Na místních komunikacích
bude probíhat nátěr podélného značení.
• V ulici U Blatenky probíhá
rozšíření komunikace s obrubníky a kanalizací.
• V ulici 9. května, Za Lokšany
a Obránců míru bude položen
definitivní povrch chodníků.

REKONSTRUKCE

V domě č. p. 279 v Sadové ulici
probíhá oprava střechy a zateplení.

BŘEZNICKÁ POUŤ

Tradiční březnická pouť proběhne ve dnech 31. 7. a 1. 8.
2021.

POZVÁNKA

Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 17. srpna 2021
v kulturním domě.
Začátek v 16. 30 hodin.

Vážení spoluobčané,

pomalu se náš život vrací do normálu a rychle zapomínáme na
podzimní nepohodlí a skepsi. Zhruba v polovině listopadu minulého roku, kdy k optimizmu a dobré náladě bylo opravdu daleko,
jsem přijal ve své kanceláři člověka, který ji rozzářil pozitivní energií, svým typickým úsměvem a vřelým podáním ruky. Vstoupil pan
Josef Zimovčák, rodák z Příbrami, známý především jako cyklista
jezdící na vysokém kole. Je několikanásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole na jednu míli i na sto mil. Je rovněž držitelem
rekordu na Brněnském velodromu, kdy za 24 hodin ujel 522,25 km
a řady dalších sportovních obdivuhodných výkonů včetně Tour
de France a Giro d´Italia. Tento odivuhodný člověk mě seznámil
s projektem Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na
podporu onkologicky nemocných dětí. Motto cyklotour zní: „My,
kteří máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kteří
ho mají méně“. Se spoluprací jsem přes nejisté vyhlídky okamžitě souhlasil a další koordinace probíhala během zimy. Stanovený
termín etapy, končící u nás v Březnici 7. června 2021, se rychle blížil. Protiepidemické rozvolnění nebylo jisté, proto jsme se obávali,
zda vše proběhne podle plánu. Jistý si byl pouze pan Zimovčák,
který nás uklidňoval, že se vše podaří. Bylo mi tedy skutečně ctí
7. června přivítat na březnickém stadionu tyto
mimořádné
osobnosti s předsedou nadace,
pány profesory Pirkem

„My, kteří máme štěstí,
že jsme zdraví, musíme
pomáhat těm, kteří ho
mají méně“.

pokračování na str. 3

2

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

7–8/2021

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: 4
Datum: 11. 5. 2021
ZM4–2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. 4. 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 13. 4. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4–2021/2 Žádost o povolení čerpání rezervního fondu – 2. MŠ Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
čerpání rezervního fondu 2. MŠ Březnice v roce
2021 do 400.000 Kč.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4–2021/3 Projektová dokumentace na zasíťování lokality Hlubyňská
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
zadat akci „Projektová dokumentace na zasíťování lokality Hlubyňská na pozemcích města“ firmě
EGF, spol. s.r.o., Sušice za cenu 740.000 Kč bez
DPH tj. 895.400 Kč včetně DPH.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4–2021/4 Návrh na provoz koupaliště ve volné přírodě pro rok 2021
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
harmonogram provozu koupaliště ve volné přírodě pro rok 2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Petr Bartuněk
ZM4–2021/5 Bezúplatný převod pozemku
p. č. 849/1 v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p. č. 849/1, zahrada, v k. ú. a obci Březnice, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Březnice. Dále vyslovuje souhlas s tím, aby k uvedenému pozemku
bylo zřízeno věcné právo spočívající v nemožnosti převodu pozemku ve prospěch třetí osoby, nemožnosti prodeje, nemožnosti pronájmu, nemožnosti využití ke komerčním či jiným výdělečným

Zastupitelstvo
- Soupis usnesení
účelům a nemožnosti zatížení zástavním právem.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4–2021/6 Odkoupení části KOVO Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
odkoupení pozemků p. p. č. 977/5 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 486 m2, jehož součástí
je stavba bez č. p./č. e., výroba, p. p. č. 980/1 – manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 2.418
m2, p. p. č. 980/3 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 366 m2, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e., obč. vybavenost, p. p. č. 980/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, jehož
součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba, p. p.
č. 980/5 – manipulační plocha, ostatní plocha,
o výměře 333 m2, p. p. č. 981 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 449 m2, jehož součástí je budova č. p. 333, bydlení, p. p. č. 982/1 - manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 438 m2 a p.
p. č. 979/2 – manipulační plocha, ostatní plocha,
o výměře 352 m2 vše zapsané na LV č. 1309, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram, pro katastrální
území Březnice, obec Březnice za celkovou cenu
6.500.000 Kč od stávajícího vlastníka Net Balance
a.s., Březnice.
II. u k l á d á
FO zařadit částku do rozpočtu města.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4–2021/7 Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 4–2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4–2021/8 Prodej pozemku p. č. 196/1 v k. ú.
Přední Poříčí
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
budoucí prodej pozemku p. č. 196/1 v k. ú. Přední
Poříčí a obci Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Fiřtíková Marie v. r.
Paprštein Jaroslav v. r.
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pokračování ze str. 1

a Pafkem a další téměř stovku cyklistů. V cíli, kde bylo
připraveno malé pohoštění, čekal na účastníky program připravený ZŠ Březnice. Poděkování patří paní
učitelce Hlaváčové, Ceradské a Ottové.
Nejvíce pak zaujalo vystoupení místních krasojezdkyň
pod vedením pana Zdeňka Holuba. Peloton přenocoval a za velmi příjemného počasí se aktéři shromáždili
na náměstí, kde byla odstartována další etapa s cílem
ve 118 km vzdáleném Zichovci. Nadace každoročně
shromáždí prostředky přesahující částku jednoho
milionu korun, které pomáhají nemocným dětem.
Jsem velmi rád, že jme mohli tento projekt podpořit
a plánujeme další spolupráci.
Přeji Vám všem krásné léto, dovolenou a dětem vydařené prázdniny.
Petr Procházka, starosta

Římskokatolická farnost Březnice
u Příbrami

POZVÁNKA
Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s.,

zve na poutní mši svatou
ke svátku sv. Ignáce,
patrona kostela a farnosti

NEDĚLE 1. srpna 2021 v 9.30

Vás zve

Hlavní celebrant: P. Miroslav Herold, SI

na pravidelné setkání během březnické
pouti v sobotu 31. července 2021
od 9:30 hod. v bývalé jezuitské koleji.

(den svátku sv. Ignáce) v 17.00

Odpoledne bude výlet autobusem ke kostelu
sv. Václava v Bubovicích.

setkání s jezuitou P. Miroslavem Heroldem
v bývalé jezuitské koleji

Odjezd ve 13:30 hod. z ulice Dolní Valy.

téma: Přínos myšlení sv. Ignáce
pro dnešní dobu

SOBOTA 31. července 2021

po setkání možnost posezení a grilování
na farní zahradě

Výřez kresby Aloise Moravce z roku 1937
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V Hlubyni byla odstraněna poslední česká telefonní budka
V Česku definitivně skončila éra
telefonních budek. V Hlubyni
17. června odstranili poslední budku v zemi. Rada Českého telekomunikačního úřadu
loni rozhodla, že operátor O2
je nebude dál provozovat. Poslední hovor z budky v Hlubyni
se uskutečnil před dvěma lety.
Telefonní budky sloužily na českých ulicích a návsích 110 let.
Ještě loni bylo v ČR 1 150 budek.
Ke konci roku přestaly fungovat
přístroje a operátor je postupně demontoval. Úplně naposled
přišel na řadu veřejný automat
v Hlubyni. Podle starosty Petra

Boukala obec se 150 obyvateli
poslední budka proslavila. „Jezdila se sem spousta lidí fotit se
s poslední telefonní budkou,“
řekl Boukal. Obec uvažuje o tom,
že by na místě poslední budky
instalovala pamětní desku. Mohl
by tak vzniknout zajímavý turistický cíl. Největší rozmach budek v ČR byl na přelomu tisíciletí, kdy jich v českých ulicích bylo
kolem 30 tisíc. Od té doby jejich
počet klesal. V posledních letech
z řady z nich lidé volali méně
než jednou za měsíc a budky se stávaly terčem vandalů.
V tuzemsku byly první telefonní

linky sice zavedeny v roce 1881
a o rok později pak byla v Praze zprovozněna první veřejná
ústředna, dostupnějším se telefonovaní ale stalo až poté, co se
v roce 1911 v pražských ulicích
objevila první telefonní budka,
později označovaná jako veřejný
telefonní automat. Podle některých zdrojů se první budka objevila na Staroměstském náměstí,
podle dobových fotografií stály
další před první světovou válkou
například v podloubí Šternberského paláce.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/
foto Petr Topič

PODĚKOVÁNÍ
Byl jsem požádán občany Březnicka, abych na jednání zastupitelstva a na stránkách Březnických novin poděkoval Městskému úřadu v Březnici za skvělou organizaci očkování občanů proti onemocnění
Covid-19 v kulturním domě. Při jednání zastupitelstva jsem tak již učinil, panu starostovi Petru Procházkovi a všem úředníkům jsem poděkoval. Pan starosta při té příležitosti znovu neváhal připomenout,
že očkování v Březnici byla inciativa Oblastní nemocnice Příbram a město Březnice poskytlo prostory
a zajišťovalo organizaci, a tím hladký průběh celé akce. Za spokojené občany tedy ještě jednou děkuji
všem, kteří se na očkování v Březnici podíleli.
Jan Liebner

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ V BŘEZNICI
otevřeno od 1. 7. do 31. 8. 2021

provozní doba: červenec až září 10.00 – 19.00
vstupné: děti do 6 let: zdarma
6 – 15 let:
10 Kč
dospělí:
30 Kč
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dvaadvacetiletý motorista se rozhodl dne
15. května kolem jedné hodiny ranní nerespektovat pokyny policistů k zastavení a začal ujíždět.
Vjel však do slepé ulice, a proto pokračoval v útěku
po svých. Utéct se mu ale nepodařilo. Příslušníci
policie u něj následně provedli dechovou zkoušku, která vykázala 1,5 promile alkoholu. Navíc se
ukázalo, že za volant usedl přes vyslovený zákaz
řízení. Test na drogy dotyčný odmítl. Událost se
odehrála v obci Březnice. Muž se bude zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
a maření výkonu úředního rozhodnutí.
V obci Koupě zastavila policejní hlídka dne
16. května kolem druhé hodiny ranní 43letého řidiče. Provedený test na přítomnost alkoholu v dechu byl negativní, pozitivní ale byl test na drogy,
konkrétně na cannabis. Další jízda byla muži zakázána, svým jednáním se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dalšího zfetovaného motoristu policisté odhalili dne 2. června
dopoledne, když jel mezi obcemi Koupě a Bělčice.
Test vykázal u 46letého muže přítomnost THC. Dotyčný uvedl, že marihuanu užívá každý den. Pod
vlivem pervitinu usedl za volant dne 10. června
v odpoledních hodinách 23letý muž. Uvedenou
věc příslušníci policie zjistili při silniční kontrole,
kterou prováděli u obce Hvožďany.
Lesní zvěř zavinila dne 19. května v nočních
hodinách nehodu, při které vznikla škoda, která
činila 20 tisíc korun. Srna vběhla do jízdní dráhy
projíždějícímu vozidlu. Událost se stala mezi obcí
Plíškovice a Počaply. Usmrcené zvíře pak bylo
předáno mysliveckému sdružení.
Škodu ve výši 30 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný vandal, který mezi 21. a 24. květnem po-

sprejoval zelenou barvou zámeckou zeď a zeď stodoly v Březnici. Nastříkal tam různé nápisy.
Dne 27. května letěl ve večerních hodinách vrtulník do jedné obce na Březnicku, kde na kole
nabouralo dítě starší deseti let. Cyklista dostal na
štěrku smyk a spadl na vozovku.
Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi
příslušníci policie dne 29. května v nočních hodinách 43letého muže. U zahrádky restaurace v obci
na Březnicku vyhrožoval jednomu z hostů fyzickým napadením. Ani po příjezdu hlídky na místo
nechtěl svého jednání zanechat a jeho agresivita
se ještě stupňovala. V dechu mu policisté naměřili
téměř dvě promile alkoholu. Nyní mu za přestupek proti veřejnému pořádku a proti občanskému
soužití hrozí ve správním řízení pokuta ve výši až
20 tisíc korun.
Třiapadesátiletý muž nezvládl dne 2. června jízdu na motorce. V katastru obce Volenice sjel vlevo
mimo komunikaci do travnaté části. Naštěstí utrpěl pouze poranění lehčího charakteru. Vzniklá
škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
Na lince 158 přijal operační důstojník dne
6. června v odpoledních hodinách oznámení, že
neznámý muž se pohybuje po vlakovém nádraží
v Březnici, je silně pod vlivem alkoholu a vykřikuje nadávky. Hlídka následně zjistila u 27letého muže, že v jeho dechu je více než dvě promile
alkoholu. Poté byl dotyčný převezen do policejní
cely k vystřízlivění.
Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí Policie ČR Příbram

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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Březnický historický kalendář
červenec a srpen 2021

… nejen jednou větou a nejen z Březnice…
1. 7. 1791 před 230 lety povolil císař Leopold II. dva nové výroční
trhy stanovené na dny 22. července a 9. listopadu.
27. 7. 1836 před 185 lety prohlížel blatenský vikář budovu březnické školy a uznal místnosti za nevhodné a životu nebezpečné. Zakázal zde další vyučování. Škola byla přestěhována do bývalé jezuitské koleje, kde v té době byla též kasárna.
27. 7. 1871 před 150 lety se v Březnici narodil Julius Lederer, významný představitel březnické židovské náboženské obce, obchodník a činný veřejný pracovník ve městě. Byl jedním ze dvou březnických Židů, kteří přežili holocaust.
18. 8. 1856 před 165 lety byla odbývána akademie k oslavení narozenin Jeho Výsosti Františka Josefa I. císaře pána v hostinci „Na Zelené“. V ní účinkoval právě zde meškající přítel Karla Kulicha Václav Čeněk Bendl, který mistrně přednesl báseň „Kšaft“ od Kaliny
a deklamovánku „Ženit nebo neženit“ od Rubeše. František Josef
I. se narodil 18. srpna 1830 na zámku Schönbrunn ve Vídni a zemřel 21. listopadu 1916. V letech 1848 – 1916 byl císař rakouský,
král český – nekorunovaný a uherský – korunovace 1867, král
lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. Vládl
téměř 68 let.
22. 8. 2001 před 20 lety byla v Březnici plně obnovena dodávka kvalitní vody včetně tlaku. Ve dnech 18. – 22. 8. došlo k rozsáhlé havárii
na vodovodním řadu. V sobotu 18. 8. v 15.30 odpoledne bylo přijato
první hlášení o znečištěné vodě. Série tří závažných poruch vedla
k náhradnímu zásobování pitnou vodou až do středy.
30. 8. 1931 před 90 lety konána byla první ustavující valná hromada Okresní pojišťovny požární v Březnici. Šedesát pět zakládajících členů se sešlo v hotelu „Karlův Týn“. Přáním všech přítomných
bylo, aby požární pojišťovna zřízena byla co nejdříve a tudíž usneseno, že vstoupí v činnost již dnem 1. září 1931.
Od 31. 7. do 9. 8. 1981 byl pořádán Filmový festival pracujících tzv.
fesťák. Promítalo se 10 filmů, bylo přítomno 7 895 platících diváků,
průměrně na jeden film přišlo 790 diváků. Největší návštěva byla
na západoněmeckém filmu „V říši stříbrného lva“ – 1 030 diváků.
Rozkvetlá okna v Březnici před 110 lety – červenec 1911
Na popud Okrašlovacího spolku pro město Březnici a okolí počítá
se čile s výzdobou oken květinami. Z četných dekorací květinových
sluší se uvésti hotel „Na Zelené“ pana Rudolfa Tilleho, obchodní
dům pana Duffka, dále domy pana Lederera, pana stavitele Bierhanzla, pana ze Starburgů, paní Podstatné, pana účetního spořitelny Konečného. Ze zahrádek uvádíme vkusnou zahrádku pana
drogisty Číhala. K dalším pak přistoupila v době poslední květinová
výzdoba radnice. Mimo to přečetná okna ozdobena jsou plně kvetoucími květinami.
Čerpáno z Věstníků městské spořitelny, z přílohy VMS Naší mládeži, z Březnického kulturního přehledu 1966 – 1967 a Bozeňska
Alena Heverová
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Ke 155. výročí
pobytu Prusů
v Březnici
V srpnu roku 1866 prožívala
Březnice vzrušující a pohnuté
chvíle. Po stanovení demarkační
čáry se tudy domů vracelo vojsko
pruského krále po vítězné bitvě
nad rakouskou armádou u Hradce Králového.
Dne 12. srpna o 2. hodině příchod vojáků předem nahlásili
dva dragouni a druhý den ráno
okolo 8. hodiny počala armáda
pochodovat městem. Březnicí
prošel v několika dnech celý armádní sbor – na 80 000 mužů
všech zbraní. Táhl v jednotlivých
oddílech a každý oddíl odpočíval
dva až tři dny v Březnici a okolních vesnicích. První proud vojska přišel od Podčap a již zdaleka se hlásil silným bubnováním
a říznými pisklavými pochody.
Hned na to se objevil na silnici
nekonečný, tmavomodrý pruh.
Na náměstí se vojsko rozdělilo na
menší skupiny, které pochodovaly na předem určená stanoviště
v městě a okolí. Pozornost budili
hlavně huláni se svými dlouhými
píkami, opatřenými třepotavými
praporečky. Vzrušující pohled
byl i na těžká děla, která se řadila
na náměstí a v místech dnešního
koupaliště. Podle zpráv se pruští
vojáci chovali k občanům Březnice
slušně, šetrně a k chudině štědře.
Nemilá příhoda stala se však veliteli vojska hraběti Falkensteinovi. Měl přenocovat v domě čp. 67
v bytě starosty města MUDr. Hynka Opoleckého. Když přišel se
svou družinou ubytovati se, shledal vrata a dveře pevně zavřená.
Nemilou situaci vyřešil hrabě Hanuš z Kolowrat a nabídl netrpělivému generálovi pohostinství na
zámku.
V září, nedlouho po odchodu vojska, navštívil Březnici nevítaný
host – cholera, která se z míst
bojů rychle rozšířila po Čechách.
Dvacet dva obětí této nemoci bylo
pochováno ve společných hrobech na březnickém hřbitově.
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Mé milé léto, cos nám přineslo?
POUTĚ…

Odpusťte nám, milí páni,
my jsme živi od zpívání.
Poutníky obveselujem,
poutní píseň jim darujem.
Groš jsme sobě zasloužili,
než jsme písně vyzpívali.

(kramářské popěvky z Čech)
Ke koloritu života na venkově patřily letní poutě,
kdy procesí poutníků za zpěvu nábožných písní
procházelo polními cestami mezi zrajícím obilím k poutnímu místu. Věřící se modlili, aby jejich
úroda dozrála bez újmy, aby ji bouře a nepřízeň
počasí nepoškodily. Kromě náboženského obsahu
měly poutě i význam společenský. Lidé z mnoha odlehlých míst se setkávali na pobožnostech,
nakoupili si v kramářských stáncích různé zboží
a dárky. Nejčastěji svaté obrázky, růžence, šátečky, perníky, ale i paklík tabáku do fajfky nebo nový
brousek na kosu.
A hlavně „štěstíčko“- pytlíček s překvapením…

kách, mordech, požárech a morových ranách. Pro
kramáře byly právě poutě a jarmarky žně. Vystoupení doprovázeli zpěvem a hudebními nástroji,
později flašinetem, zároveň hůlkou ukazovali na
vývoj příběhu, který byl namalovaný na plátně.
Josef Siblík píše v knize Blatensko a Březnicko
z roku 1915 v části Národopis:
„V době po zasetí a přede žněmi konány byly
poutě. Na pouť těšívali se staří, mladí a dlouhý čas před tím již si na pouť střádali. Nejčastěji
a nejhojněji účastnili se průvodu na Svatou Horu
u Příbrami. Každá farní osada má svůj určitý den
v roce, kdy se na pouť vydává. V kostele se shromáždivše, šli v průvodu kněze neb zpěváka nejprve dítky, pak svobodní, na to muži a vzadu ženy.
Družičky nesly sošku Panny Marie, ženy sochu
sv. Anny neb sv. Moniky na nosítkách, jímž říkají
trůny. Po cestě zpívány písně mariánské, jež zpěvák po verších odříkával. Mnozí poutníci uložili
si nésti kameny od kapličky ke kapličce, odčinit
tak své hříchy chtíce. Jiní přenášejí kameny jen
z pověry, že toho, kdo tak činí, nohy nebolí. Poutníci vrátivše se z pouti, podělovali známé obrázky
svatých připojujíce: “Panenka Marie vzkazuje vás
pozdravovat“.

SENOSEČ A ŽNĚ…

Ludvík Kuba, Svatohorské procesí, 1906, olej na plátně
Obraz je umístěn ve stálé expozici v Galerii L. Kuby.
K poutím patřily zábavy, které se protáhly dlouho do noci, takže místní poskytovali přístřeší nejen svým příbuzným, ale i poutníkům. Pohoštění
o pouti se skládalo z mnoha druhů jídel klasických, ale i příležitostných. Pouťové koláče, perníková srdce a krajové speciality – miletínské modlitbičky, štramberské uši nebo hořické trubičky.
Všeho bylo dostatek, všichni se najedli a pobavili. O různých důležitých událostech se lidé na vsi
a v malých městech dozvídali prostřednictvím
kramářských písní. Osobitým a lidovým způsobem byly zveršovány příběhy o nešťastných lás-

Vydatné zásoby usušené píce byly předpokladem
úspěšného chovu domácích zvířat i koní, proto
velký význam měla sklizeň sena a následné otavy.
Sekání i sušení trávy probíhalo rychle, všichni ze
vsi si vypomáhali. A už tu byla sklizeň obilí s ještě
větším významem pro všechny. Sekáčům a žencům byl oběd donášen, aby se práce nezdržovaly.
Nejčastěji to byl svítek, hustá smetanová omáčka
s koprem nebo houbami, buď s kouskem masa,
nebo vařeným vajíčkem. Nechyběl chléb s máslem nebo tvarohem. A vdolky nebo buchty, které byly veliké jako cihla – na pekáč se vešly dvě.
K pití bývalo podmáslí, voda i mírně osolená s octem. Také nápoj zvaný „čistá“ = pětadvacetiprocentní žitná kořalička, která se ukládala do strouhy s pramenitou vodou nebo do studánky.
„Pozdravuje vás políčko,
že vám dalo maličko.
Dá-li vám Pámbu zdraví,
vono vám napřesrok vynahradí.
Pozdravuje vás svatej Vavřenec,
abyste nám dali na věnec.
pozdravuje vás svatej Vít,
abyste nám dali hodně jíst a pít…
(z Podbrdska)
připravila Alena Heverová
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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
Výstava loutek, šperků, dekorací a panenek – červenec – září, vernisáž 3. července
od 17 hodin
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

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

OBRAZ SV. JOSEFA S JEŽÍŠKEM
Výstavní prostor Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici obohatil obraz s duchovním námětem Pěstouna
sv. Josefa a malého Ježíška.
Obraz pochází ze soukromé sbírky milovníka barokního umění,
který se s námi chce nejen podělit o krásný zážitek z díla, ale
třeba i o odhalení autorských
souvislostí. Malíř obrazu je totiž
neznámý, malba vznikla nejspíše na přelomu 17. a 18. století.
Obraz patřil březnické rodině od
závěru 18. století, kdy byl kostelík sv. Mikuláše, ze kterého pravděpodobně pochází, zbořen.
Sv. Josef patří po Panně Marii
k nejuctívanějším světcům.
Je patronem bratrstev a řeholních společností, karmelitánů,

manželů a křesťanských rodin,
dětí, mládeže a sirotků, dělníků,
řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů,
hrobníků, vychovatelů, cestujících, ochránce při očních chorobách a umírajících. V roce
1654 byl sv. Josef prohlášen
spolupatronem Čech.
Jeho atributy jsou: tesařské náčiní – pila, sekera nebo úhelník,
někdy rozkvetlá hůl, lilie.
Svátek sv. Josefa oslavujeme
19. března.
Alena Heverová
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Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
pořádá v prostorách bývalé jezuitské koleje
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- Jiřina Kodymová, Naďa Honzíková

3.7. - 30.9. 2021
vernisáž 3.7. od 17 hodin
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Odbor kultury města Březnice

zve na divadelní představení
Mira Gavrana

16. července
2021
NÁDVOŘÍ BÝVALÉ
JEZUITSKÉ KOLEJE
V 19 HODIN

KONVERZAČNÍ KOMEDIE CHORVATSKÉHO
AUTORA VYPRÁVÍ PŘÍBĚH OTCE A SYNA.
KOMPLIKOVANÝ VZTAH DVOU MUŽŮ V JEDNÉ
DOMÁCNOSTI BEZ PATOSU, S ÚSMĚVNÝM
NADHLEDEM A PIVEM V RUCE.

DIVAD
EL
SPOLE NÍ
K ŠPRA
JC

VSTUPNÉ 100,- KČ A 70,- KČ

JEDEME
ZA DIVADLEM
Losers Cirque Company
Losers v Anežce: The Loser(s)
pondělí 19. července 2021
ve 20.00 hodin

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

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
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VČELAŘSKÁ

VÝSTAVA
ke 110. výročí založení Včelařského
spolku pro Březnici a okolí

PROGRAM
sobota 31. července
otevření výstavy v 9.00
slavností schůze ve 13.00
křest publikace k výročí spolku
přednáška Moniky Jindrové
Apiterapie, přírodní léčba
včelími produkty

neděle 1. srpna
výstava otevřena do 17.00
ve 14.00 koncert dechové
kapely V ORIGINÁL

31. ČERVENCE - 1. SRPNA
PROSTORY BÝVALÉ
JEZUITSKÉ KOLEJE
V BŘEZNICI

KULTURA

7–8/2021
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Výročí včelařského spolku
Včelařský spolek pro Březnici
a okolí slaví v letošním roce 110.
výročí svého založení. Vzhledem
ke koronavirové situaci jsme dlouho nevěděli, zda se výstava uskuteční. Nakonec bylo na schůzi
výboru a důvěrníků dne 3. června 2021 rozhodnuto, že se oslava uskuteční ve dnech 31. července
a 1. srpna 2021 s následujícím programem:
• Včelařská výstava bude v prostorách bývalé jezuitské koleje zahájena v sobotu 31. července
v 9 hodin a ukončena v neděli 1. srpna v 17 hodin. Zde si návštěvníci budou moci prohlédnout
jak historické, tak i současné včelařské náčiní,
k vidění bude prosklený včelí úl s živými včelami.
Od místních včelařů si mohou zájemci koupit kvalitní med.

• Slavnostní schůze se uskuteční v sobotu 31. července od 13 hodin. Po krátkých proslovech budou
vyznamenáni zasloužilí členové našeho spolku.
PhDr. Jaroslav Kozlík slavnostně pokřtí novou
brožuru, ve které je zaznamenána historie našeho
spolku za uplynulých 110 let. Patří mu za to veliký
dík.
• Přednáška na téma Přírodní léčba včelími produkty začne ve 14 hodin. Přednášet bude Monika
Jindrová, absolventka apiterapeutického kurzu
na klinice v ruském Petěrburgu, kde léčí včelími
produkty, převážně včelím jedem. Po přednášce
bude možné si její produkty zakoupit (med s mateří kašičkou, med s pergou, propolisovou tinkturu, medovidu, medová mýdla a další). Na kvalitní
přednášku zveme odbornou i laickou veřejnost.
Těšíme se na setkání.
Josef Němec, předseda spolku

Kinokavárna Březnice zve na filmové představení

ZEMĚ MEDU
středa 28. července v 19 hodin
Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce Hatizde nabízí nejen pohled na mizející řemeslo v dechberoucích sceneriích hornaté oblasti Severní Makedonie,
ale je i silným podobenstvím o stavu naší civilizace.
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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
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Odbor kultury města Březnice
vyhlašuje po úspěšném
prvním ročníku

2. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN
na téma

ZÁTIŠÍ A STÍNY

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.

Barevné či černobílé digitální fotografie
na dané téma posílejte v tiskové kvalitě
o velikosti nejméně 1 MB
na muzeum@breznice.cz,
tel. 603 089 819.

Fotografie vytiskneme a vystavíme
v prostorách Kavárny v Koleji.
Uzávěrka 31. 12. 2021.

LETNÍ KINO NA STARÉM KLUZIŠTI!
Zveme Vás na další ročník FILMOVARU
Kinokavárna Březnice a Kulturní Gang Březnice pro vás připravily několik projekcí českých filmů, které se ideálně hodí pro letní
večery. Více o jednotlivých filmech najdete
v programu kina. Neodmyslitelnou součástí Filmovaru je jeho slavnostní zahájení. Tentokrát bude ve stylu HOLLYWOOD. Těšíme se,
že letos se v březnickém stylu po legendárním červeném koberci projdou postavy z ho-

llywoodských filmů, mafiáni, vnadné ženy
i drsní američtí muži. Každý jsme svým způsobem hvězda, tak si přijďte prožít svoji chvilku
slávy! Srdečně zveme nejen na slavnostní zahájení, ale i na všechna ostatní promítání. Letní
kino zkrátka patří k prázdninovým zážitkům
a rádi Vám ho na starém kluzišti nabídneme.
za K.G.B. Dáša Nesvedová

Činnost spolku Kulturní Gang Březnice finančně podporuje Město Březnice.

15

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

7–8/2021

5. ročník v BŘEZNICI NA STARÉM KLUZIŠTI

23.7.
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
(dresscode: Hollywoodské hvězdy)

6.8.

BÁBOVKY
komedie ČR, 2020

7.8.

TICHÝ SPOLEČNÍK

13.8.

ANNY

drama/komedie ČR, 2020

VYŠEHRAD

časosběrný ﬁlm Heleny Třeštíkové

komedie ČR, 2021

• areál otevřen od 20.00 • začátek projekce cca 21.30 •
• letní míchané drinky • vodní dýmky • červený koberec • holywoodské hvězdy • pivo • klobásy •
KULTURNÍ GANG BŘEZNICE A KINOKAVÁRNA BŘEZNICE
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14.SRPNA

2021

PAVEL ČADEK
PÍSNIČKÁŘ
S CELLEM

BŘEZNICE
ZAHRÁDKA V KOLEJI
19 HODIN

VSTUPNÉ 150,- KČ
PŘEDPRODEJ V INFOCENTRU
V KOLEJI ČP. 1, BŘEZNICE
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KULTURA

SOBOTA 21. srpna 2021
nádvoří bývalé jezuitské koleje v Březnici
(vchod z Náměstí vedle kostela)

od 14 do 17 hodin

divadlo ● řemesla ● zábava ● občerstvení
15.00 – pohádka pro děti
16.00 – pohádka pro děti
vstupné na celé odpoledne: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč

Časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

KAPSA PLNÁ POHÁDEK
27. 7. - 5. 8. 2021

zámek Březnice
začátek vždy v 16.00, vstupné 50,- Kč

úterý 27. 7.

Zvířátka a loupežníci

čtvrtek 29. 7.

Nešťastný šafářův dvoreček

pátek 30. 7.

představení dětí z Letní Divadelní Dílny

úterý 3. 8.

O chaloupce z perníku

čtvrtek 5. 8.
O Budulínkovi

Těší se na Vás
Divadlo KAPSA Andělská Hora.

7–8/2021
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s kapelou
Zámek Březnice - nádvoří
sobota 24. 7. 2021 od 20.00
www.zamek-breznice.cz
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ZAHRÁDKA V KOLEJI
Ve stínu letní zahrádky
chutná káva nejlépe.
Několik let téměř opuštěná a nevyužitá
zahrádka v ulici V Koleji našla své uplatnění.
Letos v létě se opět probudila k životu,
a to ve formě multikulturního prostoru,
kde si můžete vypít výbornou kávu, posedět
se sklenkou vína nebo spojit její návštěvu
s kulturním zážitkem.
Otevírací doba

po – pá 8.00 – 17.00 hodin
so – ne 9.00 – 17.00 hodin
V Koleji čp. 2, Březnice
pod základní uměleckou školou
Letní zahrádka je skvělý nápad.
Má hned několik výhod. Jste na čerstvém
vzduchu, užíváte si teplého letního dne
ve stínu a vychutnáte si výbornou regionální
kávu v domácí atmosféře. Zahrádka nebude
sloužit jen návštěvníkům kavárny, tento prostor
budou i nadále využívat žáci ZUŠ
ke zkoušení či malbě v plenéru.

KULTURA

7–8/2021
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KNIHOVNA

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

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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 – 15.00
12.00 – 14.00

Tématická výstavka knih – LETEM SVĚTEM

7–8/2021

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

Prázdninová otevírací doba oddělení
pro dětského čtenáře na ZŠ
pondělí od 7.00 – 11.00 a 11.30 – 15.00 hodin
v tyto dny a s odpoledním programem
od 13 hodin:
12. července - hry
19. července - dílnička „Spolkla mě knihovna“
02. srpna
- hry
16. srpna
- dílnička „Animalium“
23. srpna
- hry
30. srpna
- dílnička „Malý princ“
Vstup do knihovny bude umožněn bočním vchodem do školy vlevo u hřiště.

Doporučujeme z dětské knihovny
PROČ NENÍ TUČŇKŮM ZIMA aneb
JAK SE ZVÍŘATA PŘIZPŮSOBUJÍ PROSTŘEDÍ
Pavla Hanáčková

KOUZELNÁ BATERKA
Olga Černá

Proč mají pouštní zvířata
velké uši a světlou srst?
Není tučňákům obklopeným ledem a sněhem
zima? Je vůbec možné,
aby zvířata žila na úpatí
strmých hor? Ale zajisté!
Příroda to zařídila tak,
aby se každý co nejlépe
svému přirozenému prostředí přizpůsobil. Vydej
se s námi na cestu přírodou, přes hluboká moře, pestrobarevnou džungli
i vrcholky. V encyklopedii je popsáno, jak se zvířata v přírodě přizpůsobují tak, aby se měla co nejlépe.

Franta touží po pejskovi. Pejsek doma
však nepřichází v úvahu! Naštěstí dostane
od kouzelného dědečka
baterku, která světlem
„oživuje“ úplně obyčejné věci. Třeba odhozené plastové láhve,
jehličí, klacky, tkaničky nebo špačky cigaret. Jenže to není jen tak!
O oživlé „něco“ by se měl Franta umět postarat.
S pejskem z pet lahve to ještě jde, ale co s oživlým
chuchvalcem vlasů nebo obrovitánskou housenkou z peřin?

TAJE OLIVOVÉHO HÁJE – Daniela Krolupperová
Malou vílu odnese vítr z hor do zahrady opuštěného domu na pobřeží Provence. Víla se o zahradu
začne starat a na nový domov si postupně zvykne. Seznámí se i s vílou žijící ve vesnické kavárně,
takže už není sama. Na popud místního faráře se
víly rozhodnou udělat dobrý skutek: najít majite-

le brýlí, jež leží zapomenuté v altánu za domem.
Brýle patří zvláštnímu mladíkovi jménem Benedikt, který sepisuje jména větrů a věří, že na světě
existuje strom vyšší než sto metrů. Nakonec se za
ním vypraví po moři až na jiný světadíl.
připravila Martina Rejzlová
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KNIHOVNA

Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici

7–8/2021

Oddělení
pro dospělé čtenáře

Šikmý kostel

Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh
o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny.
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy,
jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz
polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha
ohledech téměř nepředstavitelná. Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české románové tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik autenticky, že se
děj před očima čtenáře mnohdy mění na film zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české historie. Šikmý kostel
je absolutním vítězem ankety Kniha roku nadačního fondu Čtení tě mění
za rok 2020. Získal také ocenění Český bestseller za rok 2020 (Česká beletrie pro dospělé).

Nastává čas volna a dovolených.
Kniha neodmyslitelně patří do zavazadel českých turistů. Přinášíme nabídku několika knižních titulů, které
si na cesty můžete zapůjčit v březnické knihovně.
Robertsová Nora – Pravá čarodějka – sestřenice a bratranci sdílejí tajemství, jež se v rodinném
klanu Donovanových předává už po několik generací – tajemství, které je odlišuje od ostatních…
Mayle Peter – Podfuk v Marseille – úsměvný detektivní román
Belshamová Alison – Tatérka – umělkyně se
smrtícím tajemstvím a policista vyšetřující svou
první vraždu a v neposlední řadě sériový vrah,
který si znovu brousí čepel…
Follett Ken – Ohnivý sloup – historicko-detektivní román světoznámého autora
Pennyová Louise – Krásné tajemství – další případ vrchního inspektora Gamache
Nazarov Petr – Kia Ora E Hoa – Příběh ze země –
Aotearoa – příběh odehrávající se v rozmezí sedmnácti let na Novém Zélandu; je to nejen cestopis, ale především příběh autora samého na osudové cestě
Adamcová Maryla – Krycí jméno Hortenzie
vesmír ve vzdálené budoucnosti je nebezpečným
místem pro život…
May Peter – Zpětný ráz – detektivní román

Robb J. D. – Se mnou si nezačínej – Eva Dallasová se stane svědkem násilné smrti vyděračky Larindy Marsové a při vyšetřování získává šokující
informace, které měly být raději pohřbeny spolu
s Larindou…
Hülsmannová Petra – Život udeří, kam se mu
zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti
voda dosahuje až po krk…
Harasimová Markéta – Hedvábná past – bestiální zabiják mladých žen dává kriminálce pořádně
zabrat, úkolem energické kapitánky Niny je spolu
se svým novým parťákem Štěpánem vraha dopadnout…
Rottová Inna – Případ dívčího orchestru – edice
Původní česká detektivka. Členka dívčího orchestru, je nezvěstná a její kolegyně požádá tchyni majitele soukromé detektivní kanceláře o pomoc…
Fuchsová Irena – Když chce žena zhubnout –
kniha plná úsměvných povídek
Cimický Jan – Vražda na ostrově Lefkada; Vražedná past – dva kriminální příběhy známého
českého psychiatra
Zhřívalová Petra – O fous líp – i nejhorší den vašeho života může vést k něčemu úžasnému…
Cubeca Karel – Faraonův soud – detektivní román ze starého Egypta
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

Léto s Pampeliškou bude pohádkové!
Dočkali jsme se slunečného počasí, prázdniny už ťukají na dveře, určitě nás v létě čekají nejrůznější výlety,na které se těšíme. Než se ale rozjedeme po kraji
a dost možná ještě dál, pojďme si připomenout akci,
díky které jsme měli možnost prozkoumat náš zámecký park. Červnové stezky, která byla dárkem ke
Dni dětí, se zúčastnilo opravdu mnoho z vás, tajnou
šifru rozluštilo více než 100 malých luštitelů! Děkujeme za každého malého účastníka na trati, moc nás
těší váš zájem, který nás motivuje k další aktivitě.
Vydařený byl také projektový den, který se věnoval
mimořádnému přínosu včel. V červenci a srpnu má

mi! Ještě, než tak učiníme, slíbíme vám další menší
akce – společnou procházku za skřítkem Tušílkem,
výlet vlakem na Nový rybník v Příbrami, piknik
v zámeckém parku a nebo třeba výlet za vodníkem
do Dobré Vody!
Sledujte naše FB stránky, kde budeme upřesňovat
detaily všech akcí. Informace naleznete také na nástěnkách ve městě. Nebudeme předbíhat, ale můžeme vám slíbit, že září bude ve znamení nového programu a kroužků.
Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a zpětnou
vazbu, díky vám naše rodinné centrum stále kvete. Přejeme vám a především všem dětem krásné
prázdniny plné sluníčka a zážitků!
Rodinné centrum Pampeliška, z.s

LETNÍ KEMPY NA STARÉM KLUZIŠTI
Nové turnusy příměstských táborů
pro Vaše děti!

volná místa v termínech:

od 26. 07. do 30. 07. 2021
od 23. 08. do 27. 08. 2021

pampelišková herna prázdniny, probíhají zde příměstské tábory. Budeme ale aktivní jinak, na prázdniny plánujeme hned tři krásné velké akce a několik
menších!
Hned se začátkem prázdnin, tedy 1. 7. se můžete
těšit na Pohádkové odpoledne, kde na děti budou
čekat pohádkové postavy, zábavné úkoly na stanovištích a nebude chybět tvoření v altánku. Akce
se bude konat v zahradě mezi mateřskými školami. Na stanovištích na vás budeme čekat v době
od 14 do 16.30 hodin. Kostýmy budou vítány!
15. července v 18 hodin se na Stráži setkáme
s čarodějnicí Kanimůrou, pro lepší zážitek si
s sebou nezapomeňte vzít buřty.
27. 8. je v plánu Indiánské odpoledne, bude se konat v čase od 14 – 16.30 hodin. Sejdeme se opět na
zahradě mezi školkami a rozloučíme se s prázdnina-

• pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily
povinnou školní docházku (1. – 9. třída)
• letní kempy jsou zdarma
• program od pondělí do pátku, od 8.00 hodin
do 16.00 hodin, strava i pitný režim zajištěny
• na děti čeká zábavný program – hry, pohybové
aktivity, výlety, kreativní činnosti, originální
program, noví kamarádi, radost z pobytu venku
a spousta legrace
• pořádá Kulturní Gang Březnice, z.s., kontaktní
osoba: Dáša Nesvedová, tel. 606 115 251
• přihlášky možné na uvedeném telefonu nebo
e-mailem: dasanesvedova@seznam.cz
Realizace letních kempů byla podpořena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem projektu MŠMT je snížit negativní dopady pandemie způsobené výpadkem prezenční výuky, opětovně podpořit sociální vztahy mezi vrstevníky, jejich
duševní pohodu, pohybovou aktivitu a rozšířit znalosti
dětí formou neformálního vzdělávání .
Těšíme se na společné zážitky!
spolek Kulturní gang Březnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE

Závěrečné slovo
Milí žáci, vážení rodiče, drazí čtenáři
školní rok se nachýlil ke svému konci. Povinná docházka a školní výuka již zcela vzaly za své a o slovo se hlásí doba prázdnin. Čas měřený ve školních
lavicích byl vždy zvláštní úkaz a jev odporující zákonům fyziky i všem známým kalendářům. Rok zde
má v zásadě pouze deset měsíců, hodina pouhých
45 minut. Zatímco o přestávkách a prázdninách čas
utíká nekontrolovaně a překotně, v mnohých hodinách se nečekaně vleče. Ba jsou chvíle, kdy zde čas
dokonce stojí – zejména při zkoušení a prověrkách.
Letošní školní rok byl navíc zcela netypický, neboť
výuka probíhala prezenčně, distančně i rotačně,
povětšinou však mimo školu. Dříve žák docházel
z domova za vyučujícími do školy, v tomto roce však
skrze kamery přicházeli vyučující za žáky do jejich
domovů. Třídy a odborné učebny vystřídaly dětské pokoje, ale také kuchyně, či dokonce koupelny
a další místnosti skýtající alespoň částečně prostor
a soukromí. Aby bylo principům paradoxu a relativity učiněno zadost, změnila se i většina zažitých
rituálů a zvyklostí. Dříve jsme mládež od obrazovek
vyháněli, abychom je letos k displejům neustále posílali zpět. Jinak tomu nebylo ani v případě výtek
určených dětem i partnerům za neustálé poletování venku či mimo domov, které se nyní často měnily
v prosebná přání o chvíli samoty a ticha a vymýšlení záminek pro to, aby se těsnému teritoriu domácností alespoň na čas ulevilo. Rodiče se občas měnili v učitele, či dokonce žáky, žáci v učitele a učitelé
v rodiče či přítele na telefonu. O co méně se psalo
na školní tabule a do školních sešitů, o to více se
zkušenosti a události zapisovaly do našich životů…
Letošní školní rok představoval ve světě školy dobu
nestálých změn, nepřehledných kroků a nepředvídatelných informací, mimořádně náročný čas, ale
také čas příležitostí.
Tento příspěvek naštěstí nemá za úkol hodnotit dopady krize nebo výsledky ve vzdělávání,
není zde prostor pro skepsi či pesimismus. Naopak, má být vyslovením uznání všem zúčastněným, oceněním úspěchů a poděkováním za pomoc
a spolupráci. Dovolte mi proto alespoň tímto způ-

sobem poděkovat učitelům a dalším pracovníkům
školy za práci, vytrvalost a osobní nasazení. Více
než kdy dříve je třeba poděkovat rodičům za trvalou
ochotu reagovat na podněty a požadavky ze strany
školy, za snahu komunikovat a spolupracovat.
Děkujeme také zřizovateli školy, místním spolkům
a sdružením, všem partnerům a přátelům školy.
Všem žákům přeji prázdniny nabité sluncem, radostí z volného času a vysněných zážitků. Dospělým pak
upřímně přeji, aby jim letní měsíce přinesly nefalšované příležitosti si odpočinout, užít si dosud odpíraných radostí všedního dne i jedinečnosti doby
dovolených.
Mgr. Miroslav Bělka

„Když skončí den a noc temná vezme vládu na Stráží...“

SETKÁNÍ S ČARODĚJNICÍ KANIMŮROU
čtvrtek 15. července 2021
v 18 hodin na Stráži
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Březnické středoškolačky nezůstaly jen u teorie
Ač byl letošní školní rok plný
omezení z důvodu koronaviru
a žáci se museli učit distančně,
zapojily se některé žákyně VOŠ
a SOŠ Březnice oboru sociální
činnost ve svém volném čase
nad rámec výuky do dobrovolnické činnosti v různých neziskových organizacích. Žákyně 2.
ročníku Lenka Aligrová, Tereza Vilímková, Jana Mičianová
a Adéla Dušková se zapojily do
organizování celorepublikových
sbírek. Sbírkou „Týden pamě-

ti” pomohly klientům Sanco-PB
Příbram. Druhou sbírkou „Bílá
pastelka” přispěly na aktivity
příbramské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
a také pomohly Charitě Příbram
při „Potravinové sbírce”. Tereza
Bílková se během celého školního roku zapojovala do projektu
Dobrovolnického centra Adry,
o. p. s. Příbram, který se jmenuje „Kamarád hledá kamaráda”,
kdy pravidelně on-line formou
pomáhala žákovi ZŠ s distanční

výukou. O letních prázdninách
Lenka Aligrová pomáhá na letním táboře pro děti ze sociálně
potřebných rodin, který pořádá
Charita Příbram. Žákyně 3. ročníku Martina Bulyhová a Hedvika Zemková pak pomáhají na
příměstském táboře pro klienty Alky, o. p. s. Příbram. Všem
děvčatům patří velká pochvala
a poděkování, že byla ochotna
obětovat svůj volný čas pro prospěšnou věc.
Mgr. Jana Horníková

Domov v domově
Dne 17. června 2021 žákyně
ubytované v domově mládeže vedeném v rámci VOŠ a SOŠ
v Březnici pořádaly zábavné odpoledne pro děti z Dětského domova Husita v Dubenci. Akce se
z naší školy zúčastnila děvčata
prvního a druhého ročníku převážně z oboru sociální činnost,
ale v našem týmu jsme měly
i studentku oboru agropodnikání. Kontakt s dětským domovem
byl navázán prostřednictvím
našich dvou studentek, které
měly v tomto zařízení individuální praktickou výuku. Naším
cílem bylo zpříjemnění jednoho z mnoha dní zdejších dětí

a získání zkušeností s organizací a prací s dětmi. Plán připravily studentky ve svém, který
v domově mládeže tráví. Vedení dětského domova bylo naší
iniciativou nadšeno, stejně jako
zdejší děti byly nadšeny programem. Pro děti byly připraveny
hry, kterých se účastnily i naše
studentky a společně strávený
čas jsme si velice užily. Smutné
loučení ulehčovala snad jen naděje na dlouhodobou spolupráci
mezi dětským domovem a domovem mládeže v rámci dalších
společných aktivit.
Tereza Bílková, 2. BS

Mimořádný školní rok 2020/2021 je za námi…
Když jsme se v loňském školním
roce loučili před prázdninami
se žáky a studenty, nikoho z nás
nejspíš ani ve snu nenapadlo, že
nový rok bude ještě náročnější.
V září jsme se sice vrátili do prostor školy, ale o měsíc později
jsme byli opět nuceni zasednout
k počítačům a vyučovat na dálku. Koncem listopadu se na měsíc vrátili do školních lavic žáci
4. ročníků a týden před vánočními svátky jsme se mohli vidět
i s těmi ostatními. Pak se ale
dveře školy zavřely na dlouhých
pět měsíců. Nyní je červen a na

VOŠ a SOŠ Březnice právě skončilo velké zkoušení. Své studium zakončilo 30 maturantů
a 21 studentů vyšší odborné školy. Všichni maturanti a studenti
se museli připravit na zkoušky
i v době pandemie, kdy téměř
celý školní rok 2020/2021 probíhala výuka distanční formou.
To bylo náročné pro obě strany:
žáky, studenty i učitele. Všichni proseděli u počítačů velké
množství hodin. Učitelé připravovali digitální materiály a snažili se najít optimální cestu, jak
předat na dálku svým žákům

a studentům co nejvíce znalostí
a dovedností. Žáci a studenti pak
sledovali výuku doma ve svých
pokojích, kde plnili zadané
úkoly. Již koncem května došlo
k prvnímu „účtování“. Maturanti
psali didaktické testy z českého
jazyka a literatury, anglického
jazyka nebo matematiky. Nyní,
v polovině června, mají za sebou i ústní zkoušky. Vzhledem
k pandemii byla všem maturantům prominuta písemná práce z českého i anglického jazyka a ústní zkouška
z těchto předmětů byla pouze
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dobrovolná. Z celkových výsledků máme radost. U ústních
zkoušek z odborných předmětů
maturanti prokázali velmi dobré znalosti a dovednosti, které
získali v oborech agropodnikání, informační technologie a sociální činnost v průběhu celého
studia. Velkou pochvalu zaslouží 5 maturantů, kteří se dokázali připravit tak, že prospěli
s vyznamenáním, ale i ti, kteří
se rozhodli neulehčit si zkoušku
dospělosti a konali i dobrovolné
zkoušky z českého a anglického
jazyka. Několika žákům se úplně nevydařil některý z didaktických testů. Věříme, že plně
využijí mimořádného termínu
v červenci a toto zakolísání napraví. V letošním roce zkoušky absolutoria konali studenti
kombinované formy studia vyšší
odborné školy studijního oboru
sociální práce. I pro ně bylo studium náročnější. Museli napsat
absolventskou práci, skloubit
distanční výuku se svým za-

VOŠ A SOŠ

městnáním, rodinou a často
malými dětmi na distanční výuce. Před všemi je nutno smeknout, obzvlášť v letošním roce.
Ke zkouškám přišli skutečně
perfektně připraveni. Z 21 stu-

dentů jich třetina prospěla s vyznamenáním. A jelikož to pandemická situace dovolila, mohli
jsme po roční přestávce navázat
na tradici slavnostního předávání vysvědčení ve společenském
sále naší školy. Žáci oboru informační technologie si kromě
maturitního vysvědčení převzali
i certifikát Autodesk Akademia.
Dva žáci oboru agropodnikání –
David Vrbský a Erika Maradová

7–8/2021

- získali cenu Agrární komory,
kterou spolu s finanční odměnou 1000 Kč převzali z rukou ředitelky AK Příbram Bc. Petry Novotné. Slavnostního předávání
maturitních vysvědčení a diplomů se tradičně účastní i zástupci
města Březnice. Letos nás poctil
svou přítomností pan místostarosta Roman Vácha. Za hudební
doprovod patří veliké poděkování místní ZUŠ a jejímu žesťovému souboru pod vedením pana
učitele Bláhy. Příjemným zpestřením byl i nezapomenutelný
zpěv Libušky Fořtové.
Přejeme všem našim letošním
absolventům mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě,
případně v dalším studiu.
Na všechny výše uvedené
obory střední i vyšší odborné
školy lze ještě podat přihlášku
ke studiu pro školní rok
2021/22. Podrobnosti najdete
na www.sbrez.cz.
Za VOŠ a SOŠ Březnice
vedení školy

VOŠ a SOŠ Březnice již podesáté pořádala Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností
VOŠ a SOŠ Březnice pořádala od
listopadu 2020 do března 2021
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl za-

čtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolených farmách. Studenti písemně
zpracovali absolventský projekt,

končen závěrečnými zkouškami
(z důvodu epidemiologických
opatření) až 22. května 2021.
Dvanáct přihlášených účastníků
absolvovalo v podzimním období
roku 2020 a v předjaří roku 2021
celkem 120 hodin přednášek.
Zbývající část do celkového po-

který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt obhajovali všichni při
závěrečných zkouškách, jejichž
součástí byl i závěrečný písemný
test z odborných předmětů.
S ohledem na epidemiologickou
situaci se poprvé v historii konal

kurz distanční formou. Nicméně veškeré učivo bylo probráno
a úkoly splněny. Všichni posluchači v závěrečném přezkoušení
uspěli a získali certifikát potřebný pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků z Evropské unie
a státních fondů ČR.
Jak již bylo zmíněno výše, kurz
probíhal v letošním školním
roce on-line způsobem. Všichni zúčastnění se proto poprvé
setkali osobně až v průběhu závěrečných zkoušek a dospěli ke
shodnému názoru, že jim velice
chyběla vzájemná komunikace,
která by umožnila sdílení svých
zkušeností a praktických dovedností.
Všichni pevně věříme, že se situace uklidní a že příští kurzy proběhnou již prezenční formou.
Ing. Ladislav Pivoňka, VOŠ a SOŠ
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Mezinárodní den dětí ve znamení UNICEF ČR!
Dne 1. 6. 2021 proběhla na naší
škole velmi zajímavá beseda
s pracovníkem UNICEF ČR panem Alešem Foltýnkem, které se
zúčastnili žáci a žákyně prvního,
druhého a třetího ročníku oboru
sociální činnost. Pan Foltýnek
nám vysvětlil smysl práce UNICEF, která je vedena přesvědčením, že každé dítě má právo na
zdraví, život, výživu, na vzdělání či na ochranu před týráním
a zneužíváním. Této organizaci velmi záleží na tom, v jakém
prostředí děti žijí, a pomáhá

tam, kde je situace nejvážnější.
Seznámili jsme se s programy
na zlepšování a záchranu životů
nejpotřebnějších dětí. Naskytla
se nám také příležitost prohlédnout si jednoduché humanitární pomůcky (sáček terapeutické
výživy, barel na vodu, tablety na
čištění vody či pásek pro zjištění
dětské podvýživy), které efektivně fungují a pomáhají dětem po
celém světě. Celé povídání bylo
doplněné o krátké video o africké
dívce, která to v životě opravdu
neměla jednoduché. Díky UNI-

CEFU však překlenula nejhorší
období a mohla vystudovat vysokou školu. Závěrem jsme se také
dozvěděli, jakým způsobem můžeme pomoci dětem v nouzi, ať
už formou peněžního příspěvku
či jako dobrovolníci. Celá přednáška byla velmi zajímavá, poučná a moc se nám líbila. Všichni jsme si uvědomili, jaké máme
štěstí, že žijeme v ČR. Děkujeme
UNICEF ČR za její práci!
Adéla Dušková,
Natálie Pokorná, 2. BS

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici informuje
Poradna pro sluchově postižené spoluobčany se
uskuteční 1. 9. 2021 v Domečku na náměstí od
11.45 do 12.30 hodin
Kultura na prázdniny
Jako každý rok, pořádáme v letních měsících návštěvu otáčivého divadla v Týnu nad Vltavou. Na
28. 7. 2021 jsme vybrali divadelní hru Sen svatojánské noci. Odpoledne navštívíme přírodopisné muzeum Semenec, zastavíme se na vyhlídce
nad městem a poté se individuálně rozejdeme po
Týnu. Začátek divadelního představení je v 21.30.
hod. Předpokládaný návrat okolo 1.00 hod.
V srpnu 26. 8. se uskuteční představení litvínovského divadla Rusalka. Začátek ve 20.30 hod.,
předpokládaný příjezd taktéž okolo 1.00 hod. Odpoledne bychom čas věnovali rozhledně a poté individuální návštěvě města.
Přesnější informace o čase odjezdů a příjezdů,
ceně lístků bude zveřejněna na plakátcích ve vývěsce našeho STP.
Připomínky či nápady nových cest, odhlášky nebo
přihlášky je nutné na tel. 721 603 455, nebo osobně v lékárně u paní Feitové.
Pro malý zájem se ruší ozdravný pobyt Sádek –
Šumava
Na měsíc září nabízíme ozdravný pobyt v Jilemnici v tříhvězdičkovém hotelu SUMÓ, který se uskuteční ve dnech 11. – 18. 9. 2021 Cena za pobyt je
na 8 dní a 7 nocí celkem 4.370 Kč na osobu. Samotný pobyt za 3.850 Kč + doprava autobusem
520 Kč. Pojištění hradí MO STP Březnice. V rámci
pobytu navrhujeme navštívit dílnu ručně vyráběných foukaných ozdob na vánoční stromeček
v městečku Poniklá. Dále prohlídku města Vrchla-

bí se zámkem a zámeckým parkem. Možná je také
návštěva zahradnictví „Kruh“. Program pobytu se
bude ještě upřesňovat.
Upozorňujeme zájemce o tento pobyt, aby se
co nejdříve přihlásili u paní Konvicové
na tel. 728 532 169.
Více na stránkách www.hotelsumo.cz
a www.sport-jilemnice.cz
STP v ČR informuje
Výzkum násilí na osobách se zdravotním
postižením
Online dotazník připravila In IUSTITIA, o.p.s.
Je určen všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí
v Česku a považují se za člověka se zdravotním
postižením, nebo je za něj považuje někdo jiný,
například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro
potřeby lidí s mentálním postižením.
Pomocí online dotazníku chce In IUSTICIA zjistit,
jak často se lidé s postižením setkávají s násilím,
s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji,
jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na
ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete
tyto otázky objasnit a přispět k systematickému
řešení tohoto důležitého společenského problému. Dotazník je možné vyplnit, i když jste se obětí
násilí nestali - jenom tak bude možné zjistit, jak
velký problém násilí mezi lidmi s postižením je,
kolika procent se týká. Podrobnější informace
o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou
uvedeny na stránkách: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/.
Hedvika Fořtová za výbor STP Březnice
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PŘÍBĚH Z CHARITY
Paní Dana dlouhodobě snášela slovní i fyzické útoky od svého partnera. Chtěla od něho odejít,
ale ne hned. Čekala, až… Až vyroste syn. Až si bude jista, že vystačí s jedním platem. Až si najde
nové bydlení. Až…

Loni ale trojici změnila plány koronavirová karanténa. Z bytu se
stalo vězení a pomyslná poslední
kapka na sebe nenechala dlouho čekat. Po jedné z hádek otec
napadl sedmiletého syna. Dana
se obrátila na službu pro rodiny
s dětmi, Charita Příbram.
Zpočátku nenápadné a skryté
Domácí násilí většinou začíná
nenápadně omezováním nebo
drobnými výpady. Odehrává se
v soukromí společného obydlí,
zpravidla beze svědků z vnějšku, a proto často zůstává dlouhou dobu skryto. Oběť postupně
začíná věřit, že si za vše může
sama, a proto nejde násilníka ohlásit na policii. Nesvěří se
příbuzným ani přátelům. Stydí
se. Pochybuje: Je jedna facka už
násilí? Nezasloužila jsem si ji?

A s kamarádkami mě nepouští
ven určitě proto, že mě miluje
a chce mě mít jen pro sebe…
Právě v takové situaci mohou
pomoci odborníci. Vědí, že oběť,
která se jim rozhodla svěřit, nesmí zklamat. Jsou připraveni ji
vyslechnout, nesoudit, pochopit, podpořit, pomoci. Snaží se
najít řešení i tam, kde si oběť
myslí, že už žádné neexistuje.
Pracovníci Charity Příbram dokáží propojit organizace, a ty umí
pomoci najít náhradní bydlení,
zlepšit narušené vztahy s dětmi,
vykomunikovat sociální dávky,
poskytnout sociálně-právní poradenství. K obětem domácího
násilí nepřistupují jako rodiče, nementorují. Jsou partnery,
kteří ukazují možnosti, jak začít žít jinak. A to musí oběť chtít

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ

hlavně sama.
Nový začátek
Jako paní Dana z úvodního příběhu. „Pomohli jsme jí s přijetím do
azylového domu a během pravidelných konzultací s našimi terapeuty
nyní pracuje na tom, aby se dokázala psychicky vyrovnat s traumatizující zkušeností a aby se v životě osamostatnila a věřila si,“ vysvětluje
pracovnice Charity.
Násilí může směřovat nejen
k partnerům a manželům, ale
i ke starým lidem a zdravotně
postiženým.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné řešení.
K dispozici jsme Vám
na tel. 734 788 638
Mgr. Zuzana Kub

100 let – Anna Paulová, Březnice
88 let – Anežka Kortišová, Březnice – Bor
88 let – Marie Nuslová, Březnice
80 let – Anna Volfová
75 let – Libuše Krůtová, Březnice
75 let – Marie Zíková, Březnice

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínky
Dne 17. 7. 2021 uplyne rok, kdy ve věku
nedožitých 70 let náhle odešel náš tatínek
pan Ing. Václav Šmatlák.
Vzpomínáme a děkujeme, že jsi tu pro nás byl.
Dcery Petra, Zuzana, Kateřina a Kristina
Dne 21. 8. 2021 uplyne 15 let od úmrtí
paní Boženy Klánové roz. Zajíčkové.
Za tichou vzpomínku děkuji syn s rodinou

Dne 3. 7. uplynou dva smutné roky, kdy nám
odešla naše maminka a babička
paní Jaroslava Čapková roz. Kočovská
Bolest v srdci neutichá,
když odejde navždy
nejdražší co máte…
Jirka, Petra a Zdenka
s rodinami
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Zprávy z Březnického klubu seniorů
– Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
červen přinesl do života klubu několik změn. Tou nejzásadnější je stěhování současných prostor do míst
nových, s větším potenciálem pro všechny naše aktivity. Za tuto laskavou možnost jsme velmi vděční březnickému pivovaru, jmenovitě pak panu Marku Šoltésovi a jeho ženě Kateřině. Díky ochotě pana Schlegela,
majitele našich současných prostor, můžeme i nadále
využívat jako informační místo výlohu klubu. V té se
také dozvíte všechny novinky ohledně nabízených aktivit pro Vás v době letních měsíců.
Máme za sebou „poznávačku herců a hereček“, jež
byla vyhlášena jako soutěž. V době uzávěrky novin
však ještě nebyli vylosováni výherci.
Obracíme se na Vás s novou výzvou nazvanou Co bych
Vám chtěl/a povědět… Touto formou bychom rádi volně navázali na úspěšný cyklus vyprávění Když jsem
byla malá holka/kluk, Až budu stará žena/muž. Opět
můžete psát (i anonymně), články k otištění zasílejte
na emailovou adresu petramatysova21@seznam.cz
nebo mě kontaktujte na tel. 731 554 974 – domluvíme
se na osobním předání. Napsat můžete cokoliv, myšlenku, zkušenost, recept, nápad, příběh, poděkování… fantazii se meze nekladou.
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 streetworkerů, můžete nás
potkat ve městě s taškou ochranných pomůcek, kdo
potřebuje něco doplnit nebo vyměnit, jsme mu k dispozici.
Vážení čtenáři, přeji Vám za sebe i své kolegy a kolegyně příjemné léto, radost, pevné zdraví a odvahu
k životu takovému, jaký je. Nikdy není blbý, jen lehčí
a těžší a každá zkušenost je pramenem, který nevysychá. Buďme velkorysí, naděje, víra a láska ať nás neopouští.
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.
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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.

PARASKA

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.
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Vzděláváme nejenom pedagogy
Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území
Příbramska, na kterém pracuje tým složený ze zástupců města Příbram, Místní akční skupiny Brdy
a Místní akční skupiny Podbrdsko, pokračuje ve
snaze přinést do území zajímavé vzdělávací aktivity nejenom pro pedagogy, ale také nově pro širokou
veřejnost.
V květnu jsme zahájili online cyklus rodičovských kaváren, který se setkal s velkým zájmem
ze strany rodičů dětí, pro které je určen. S oborníkem na slovo vzatým PhDr. et Mgr. Evou Burdovou, MBA jsme se věnovali tématu Jak předcházet šikaně a kyberšikaně u vlastních dětí.
Lektorka si připravila povídání o znacích šikany
a kyberšikany, jejich odlišnostech, možnostech rodičů těmto jevům alespoň částečně předcházet.
V rámci semináře jsme se pokusili najít odpovědi
na otázky: Co mohu já jako rodič udělat, aby moje
dítě mělo dostatečné sebepojetí, jak ho mohu ochránit? Čeho si všímat? Jak být proaktivní v prevenci?
Další rodičovská kavárna, opět se stejnou lektorkou
se věnovala velmi aktuálnímu tématu Jak posílit
duševní zdraví nejen dětem a nejen v koronakrizi

a sám zůstat v klidu. Hovořilo se o charakteristikách
současného dětství, jak je těžké zvládat distanční
výuku a návrat do školy. Ale také o tom, jak mohou
rodiče dítě posílit a pomoci mu zažít úspěch, jak být
rodičem, který dokáže vlastní dítě posilovat, a zajistit
mu tak dostatečné sebepojetí, a sám sebe zbytečně
nestresovat. Hodnocení účastníků bylo velmi kladné. Cyklus rodičovských kaváren bude pokračovat
opět od září, proto sledujte naše internetové stránky
www.mappribram.cz a facebookovou stránku „Místní akční plán ORP Příbram“, kde naleznete aktuální
informace nejen k plánovaným rodičovským kavárnám.
Snažíme se přinést zajímavá témata vzdělávacích
aktivit pro pedagogy. Semináře určené pedagogům
se věnovaly například těmto tématům: Diagnostika
a rozvoj schopností dítěte předškolního věku, Šikana a kyberšikana, Syndrom vyhoření a motivace,
Formativní hodnocení. Máme radost, že jsou semináře ze strany účastníků velmi kladně hodnocené
a provází je široká účast z celého Příbramska.
Tým projektu MAP ORP Příbram

Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

Podbrdský farmářský a řemeslný trh
v Rožmitále pod Třemšínem
v sobotu 18. září 2021 od 10 do 14 hodin
Co můžete čekat?

Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva a mnoho dalších),
dále širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace…)
Vše bude doprovázet příjemná hudba, která naladí příjemnou atmosféru!
Podrobnosti najdete na www.maspodbrdsko.cz.

Akce se uskuteční dle aktuální situace a dle vládních opatření a nařízení k situaci Covid-19. Děkujeme
za pochopení.
Těšíme se na viděnou, MAS Podbrdsko, z.s.
Kontakt: Petra Benjáková, info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006

REPORTÁŽ Z PELOTONU
V pondělí 7. června v odpoledních hodinách zavítal
do Březnice peloton účastníků Cyklotour 2021 nadace Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí v rámci akce Na kole dětem. Cílenými
aktivitami se nadace snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí
v boji proti zákeřnému onemocnění. Celkem najedou účastníci Cyklotour z Hlučína do Lanškrouna

v deseti etapách a deseti dnech 1 272 km v okruhu
Českou Republikou. Peloton vede Josef Zimovčák jedoucí celou trasu na historickém jednokole. Přidat
se během cesty může každý, kdo respektuje pravidla
pelotonu, na jakoukoli část trasy.
V Březnici končil peloton 120 km dlouhou 5. etapu z Jindřichova Hradce. Na městském stadionu
přivítal cyklisty starosta Petr Procházka,
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nadšení diváci a hlavně děti z březnické základní školy, které společně s paní učitelkou Jarmilou
Hlaváčovou pro všechny připravily báječný kulturní program. Nejdříve vystoupily děti pod vedením Ivy Ceradské s pohybovým cvičením. Poté
nás kulturně obohatily děti při hudebních vystoupeních pod taktovkou Petry Ottové a celý odpolední program zakončilo vystoupení děvčat z kroužku krasojízdy pana Zdeňka Holuba, při kterém
se doslova tajil dech. S krátkým proslovem kromě pana Starosty a Josefa Zimovčáka vystoupili
také účastníci cyklotour známí lékaři Pavel Pafko
a Jan Pirk.
Atmosféra na stadionu byla natolik skvělá, že jsme
cítili neodolatelnou potřebu se k pelotonu alespoň
na jeden den a jednu etapu přidat. Okouzleni okamžikem jsme tedy s Liborem Flíčkem začali zařizovat vše potřebné zejména v zaměstnáních tak,
abychom se na druhý
den ráno mohli připojit
k pelotonu na šestou,
122 km dlouhou etapu vedoucí do obce Zichovec na Kladensku.
Etapu v úterý v 8 hodin ráno slavnostně na
březnickém
náměstí
odstartoval starosta Petr
Procházka a my se společně asi se stovkou
cyklistů vydali přes Příbram, Hořovice, Beroun
a Družec do cíle etapy
v Zichovci. Na každé z těchto zastávek přivítala peloton městská či obecní delegace, krátce jsme se
občerstvili a jelo se dál. V Příbrami byla zastávka
v areálu Nového Rybníka, kde nadaci Josefa Zimovčáka přivítala a šekem obdarovala místostarostka paní Zorka Brožíková. V Hořovicích nás
po úseku vedoucím krásnou brdskou přírodou
přivítaly snad stovky dětí ze zdejší školy, jež obklopily příjezdovou komunikaci a my si připadali jako slavní cyklisté při dojezdu etapy Tour de
France. Starosta pan Jiří Peřina nás pozval do sálu
na radnici, kde bylo připraveno milé pohoštění.
V tomto místě se k nám také přidal mladý chlapec z Hořovic, který bohužel musel prostředky
vybrané nadací Josefa Zimovčáka v minulosti využít. Naštěstí vše dobře dopadlo a nám se
k zážitku z jízdy přidal ještě nový prvek, emoce
a zjištění, že to není jen projížďka na kole. Z Hořovic do Berouna to byl příjemný úsek cesty, většinou po rovinaté cyklotrase. Ve městě nás přijala paní starostka s místostarosty, pan Zimovčák
předal tradiční certifikát, přijal od delegace milý
dar pro svou nadaci a na podiu vystoupili s pře-
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kvapivou taneční vložkou profesoři Pafko a Pirk.
Z Berouna Do Družce už začalo přituhovat. V Nižboru tachometr ukazoval 80 najetých kilometrů
a cesta od Berounky se zvedla v nepříjemný, dlouhý
a táhlý krpál. Myšlenky na to, zda cestu zvládneme
i na našich horských kolech utne pohled na vedle
nás jedoucího slavného chirurga Pavla Pafka, kterému je přes omsdesát let, nebo na v čele jedoucího
Josefa Zimovčáka, který každý kopec na historickém jednokole doslova oddře. Jsou to borci! Obec
Družec nemá své jméno náhodou. Na hřišti to pojali jako příležitost pro celou obec a vítala nás odpolední zábava s živou kapelou. Půlhodinka v Družci
stála zato. Přijeli místní občané – bývalí hokejoví reprezentanti František Pospíšil a Josef Horešovský –
a do Pelotonu se v tomto místě na závěrečnou část
etapy přidal český šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Cílem etapy byla obec Zichovec.
V místním rodinném
pivovaru nás po 122,6
km jízdy přivítala obecní delegace a nadšení
diváci a předali nadaci
šek na 200 000 Kč. Na
obec s 260 obyvateli je to
nebývalý počin. Zichovecké pivo bylo skvělé
a zasloužené a my se při
družbě s ostatními cyklisty dozvídali další a další silné příběhy účastníků cyklotour spojené se
zákeřnou nemocí. Kolem nadace Josefa Zimovčáka se pohybuje množství nadšenců, zajišťujících bezpečnost pelotonu,
hladký průjezd po předem naplánovaných trasách,
kulturní doprovodný program či prodej nadačních
předmětů a vše mají zmáknuté opravdu skvěle. Byli
jsme unavení, ale nadšení a šťastní, že jsme se takové dobré akce mohli alespoň krátce zúčastnit. Březnice zanechala na účastníky opravdu dobrý dojem.
Když jsme v pelotonu zaslechli, jak si cyklisté povídají o tom, co v Březnici na stadionu zažili, byli
jsme šťastní a hrdí. Myslím, že nás v budoucnu nadace Josefa Zimovčáka opět zařadí do itineráře tour
a my už budeme lépe vědět, o jak skvělou a záslužnou
akci se jedná. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby celá nadace zkrachovala pro nedostatek dětí, kterým je potřeba pomoci. Naši reportáž zakončím citátem, jímž
žákyně ZŠ Březnice ukončila kulturní program před
tribunou na stadionu, jímž dojala přítomné cyklisty
i diváky a jímž definitivně rozhodla o tom, že jsme
v následující den chtěli akci osobní účastí podpořit.
„Když někomu na cestu rozsvítíš světlo, bude svítit
i tobě“!
Jan Liebner
foto Jan Liebner
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AKČNÍ NABÍDKA PALIVA
CENA JIŽ
od

390 Kč/prm

včetně dopravy
do 30 km

SUCHÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ
Možnost výběru jehličnatého nebo listnatého dřeva.
SUCHÉ DŘEVO V METRECH
Možnost výběru jehličnatého nebo listnatého dřeva.

Pozvánka na pivovarskou slavnost 4. září

DŘEVNÍ BRIKETY
Vyrobeny ze suchých pilin a hoblin z pilařské výroby,
dlouhá doba hoření a velká výhřevnost.
PELETKY
Vyrobeny ze suchých pilin a hoblin z pilařské výroby.
Balení - pytle, big bagy nebo volně ložené s dopravou v cisterně.

SPECIÁLNĚ PRO ZAHRADNÍKY

Konečně
místní
nabídka!

MULČOVACÍ KŮRA
Drcená smrková nebo borová kůra pro zahradnické účely.
Čerstvá a prosátá, aby dlouho vydržela.

KOMPOST
Ideální pro vylepšení půdy, zajistí lepší růst rostlin
a kvalitnější a větší plody.

Srdečně Vás zveme na pivovarskou slavnost
v sobotu 4. září odpoledne.
Přijďte do pivovaru oslavit 515 let
pivovarnictví v Březnici!
Zahrají kapely Voriginál a Kudrnáči.
Těšit se můžete na program pro děti i dospělé,
jídlo a hlavně spoustu piva!

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT
Ideální pro pěstování hrnkových květin, ale i pro zahradu – urychluje
růst kořenů a zlepšuje kondici pěstovaných rostlin.

www.almea.cz

› S respektem k lesu

PRACOVNÍ
NABÍDKA
Do našeho výrobního týmu hledáme nové spolupracovníky na výrobu
vazníků a dřevostaveb.

NABÍZÍME:

zajímavé pracovní ohodnocení
práce na plný úvazek
stabilní zaměstnání
odborné zaučení
profesní školení

Řádková inzerce

Email: info@martinicegroup.cz
nebo volejte na 727 894 138
www.martinicegroup.cz
Simínský mlýn 26
Martinice - Březnice

UZÁVĚRKA

Budeme kácet a prořezávat stříbrný smrk, cypřiš
záříjového čísla
Jsme
dřevozpracující
podnik,
a tůji. Nabídněte. Květiny Rousová.
BŘEZNICKÝCH NOVIN
který603
k výrobě
Telefon
814 301. využívá moderní technologie
ve středu 18. srpna 2021 ve 12 hodin
Jsme tu pro Vás a kousek od Vás - MARTINICE
2 km od Březnice
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Jsme dřevozpracující podnik,
který k výrobě využívá moderní technologie
Jsme tu pro Vás a kousek od Vás - MARTINICE
2 km od Březnice

33

BŘEZNICKÉ NOVINY

INZERCE

Realizovali jsme:

7–8/2021

34

BŘEZNICKÉ NOVINY

INZERCE

7–8/2021

DO NAŠEHO TÝMU RESTAURACE ŠPEJCHAR
PŘIJMEME NA HPP

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
A KUCHAŘE / KUCHAŘKU

PŘIJMEME STROJNÍKY

pro obsluhu
briketovací linky

požadujme:
komunikativnost, spolehlivost, chuť učit se
novým věcem, týmový hráč, flexibilita
nabízíme:
příjemné prostředí, mladý kolektiv, zajímavé
možnosti ohodnocení

⚫

velmi dobré platové podmínky

⚫

bonusy, prémie, zaškolení

⚫

zaměstnanecké slevy na vyráběné
produkty

⚫

nástup možný ihned

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

výroba Volenice 64, Volenice 262 72
Kontakt:
tel. 603 514 938 nebo e-mail: b.lexa@seznam.cz

bližší informace: 723 346 346
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OTEVŘENO
1. 07. - 31. 08. 2021

denně 11:00 - 19:00
TEPLÉ NÁPOJE
DOMÁCÍ LIMONÁDA

„BISTRO SENÍK“

DOMÁCÍ ITALSKÁ ZMRZLINA LA FAVORITA
DOMÁCÍ ZÁKUSKY a SLANÉ DOBROTY

Equitana Hotel Resort
Martinice 1, 262 72 Březnice
tel: 602 501 918

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.

PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA
ve Vysoké u Příbrami, p. o.

Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
• samostatná účetní a rozpočtář: úvazek 0,75/DPČ, SŠ,

min. 3 roky praxe, znalost syst. Byznys, komplexní účetní problematiky ve státní správě výhodou
Platové zařazení: smlouva dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: 1. 7. 2021 nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.

• přijmeme na SEZONU BRIGÁDNÍKY:

vhodné pro studenty SŠ/VŠ, práce na DPP:
1/ PRŮVODCE: velmi dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou),
flexibilita, proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlvost,
odpovědnost/, možnost i dlouhodobé spolupráce

2/ PRODEJCE v muzejní kavárně:

(režim: min. na čtrnáct dní, nejl. měsíc, út–ne):
dobrá znalost Aj, smysl pro pořádek, pečlivost, odpovědnost,
kultivovanost, zájemce - zaučíme/
3/ pracovník ÚKLIDU a drobné údržby parku
4/ pracovník ÚDRŽBY PARKU (hl. sekání, úklid ploch
apod.), vhodné i pro aktivní seniory
Upozorňujeme na nutnost dojíždění – aktivní řidič.

Nabízíme:

- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků, zdokonalení
komunikačních dovedností
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení: bude probíhat průběžně až do obsazení dané
pozice. Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV na e-mail:
pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na www.antonindvorak.cz (sekce „volná
místa“) nebo tel. 318 618 115, 724 969 741 (út – pá 10 – 15 h).
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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

ANGLIČTINA V LÉTĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST!
Anglický příměstský tábor v Březnici

pro děti 12 – 15 let English Camp for Children
Termín: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
denně 8.00/9.00 – 16.00
Cena: 2 850 Kč/ 1 dítě, 3 volná místa

Intenzivní kurz angličtiny v Březnici
pro studenty a dospělé

English for Students and Adults
Termín: 19. 7. 2021 – 23. 7. 2021
denně 2 – 4 hodiny
Cena: 900 Kč – 1 900 Kč
4 volná místa dopoledne, 2 volná místa odpoledne

Anglický příměstský tábor v Březnici
pro děti 15 – 18 let

English Camp for Teenagers
Termín: 23. 8. 2021 – 26. 8. 2021
denně 13.30 – 17.00, jedenkrát do 21.00
s rodilou mluvčí
Cena: 1 650 Kč/1 účastník, 5 volných míst
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
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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
otevírání bytů
montáž zámků
tel. 602 105 365

AUTOSERVIS
Martin Daniel
tel. 777 600 637

přezouvání pneu, klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,

geometrie, startování aut

Na letní měsíce přijmeme

řidiče C+E

na střídání dovolených.
Denní provoz Březnice a okolí.
LK Transport s.r.o.
tel. 603 242 581
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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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KULTURA V BŘEZNICI

KULTURNÍ PROGRAM ZÁMEK BŘEZNICE

2. – 4. 7.
16. 7.

Zámek Březnice: otevřen denně mimo pondělí,

Festival Deziluze Pivovar Herold
Pivo – divadelní představení
Kolej – 19.00
24. 7.
Mirek Kemel – koncert
nádvoří zámku – 20.00
30. 7.
Pouťová oldies
KD – 21.00 hodin
31. 7.
Setkání rodáků a přátel Březnice
V Koleji, zahrada za ZUŠ – 9.30
hodin
31. 7. – 1. 8. Včelařská výstava
Kolej – 9.00 hodin
31. 7.
Přednáška P. Miroslava Herolda
Kolej – 17.00 hodin
1. 8.
Poutní mše svatá
Kostel sv. Ignáce a Františka
Xaverského – 9.30 hodin
1. 8.
Koncert V ORIGINÁL
Kolej nádvoří – 14.00 hodin
14. 8.
Pavel Čadek – koncert
V Koleji, zahrada za ZUŠ – 19.00
21. 8.
KONVENT PLNÝ LOUTEK
Kolej nádvoří – 14.00 hodin
2. 9.
Hana Zagorová – koncert
náhradní termín, KD – 19.00

červenec – srpen 2021
od 9.00 do 17.00 hodin

Kavárna U Bylinkové zahrádky: bude v měsíci čer-

venci a srpnu otevřena od 10.00 do 18.00 hodin
(mimo pondělí)

PROGRAM ČERVENEC – SRPEN
výstava fotografií Lubomír Stiburek – NAŠE ZEM
S NADHLEDEM
synagoga Březnice
24. 7. 2021 nádvoří zámku
od 20.00 velký letní koncert
MIREK KEMEL & BAND

Koncert akordeonisty, kytaristy a skladatele, který oživil
českou hudební scénou svou laskavou hudební poetikou.
O své hudební tvorbě Mirek Kemel říká: „U muziky odpočívám od své hlavní profese, profese karikaturisty. Muzika mi pomáhá přežít ten stres z každodenní povinnosti
a dovoluje mi ponořit se hlouběji do sebe, do svých příběhů
bez nutnosti být vtipný a aktuální ….“
hrají: M. Kemel – akordeon, kytara, foukací harmonika,
V. Konopiský – kytara, housle, T. Görtler – akordeon, klávesy, J. Severin – cajon, perkuse
vstupné: 200,- , 160,- , 100,- (hraje se za každého počasí)
www.zamek–breznice.cz
předprodej vstupenek na: http://npuvstupenky.colosseum.
eu/breznice/list
nebo v pokladně zámku Březnice

INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 739 641 923
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.

39

BŘEZNICKÉ NOVINY

KINO

7–8/2021

KINO BŘEZNICE

červenec 2021

2. 7. pátek DEZILUZE V KINĚ 11. 7. neděle v 19.00 hodin
16.00 NAŠI ITALOVÉ
CHLAST

Raoul skrývá překvapivé tajemství.
Režie: Pierre Godeau
Hrají: Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément, Edouard Baer, Grégory Gadebois, Ilona Bachelier
a další
Vstupné 55 Kč • 90 minut • Přístupno

Animovaný film žáků milínské pobočky
ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále
Film vznikal v době stoletého výročí
exodu italských obyvatel z Tridentska do Čech. Jeho cílem bylo nejen
seznámit děti s částí historie místa,
kde žijí, ale také ukázat smysl lidské
pomoci lidem, kteří se ocitnou bez
vlastní viny ze dne na den v nouzi.

17.00 CHRISTO:
chůze po vodě

Dokument, Itálie, USA, Německo, SAE
2018, české titulky
Jedinečný, zcela otevřený pohled
do tvůrčí dílny muže, jehož neotřelé
konceptuální instalace měnily tvář
ikonických míst po celém světě.
Režie: Andrej Paounov
Vstupné 60 Kč • 105 minut • Přístupno

19.30 NADĚJE

Romantické drama, Norsko, Švédsko
2020, české titulky
Anja a Tomas, pár ve středním věku
a plné síle, žijí pro děti a rodinu,
z romantické lásky už po letech
společného soužití moc nezbylo.
Anja jako režisérka právě zažívá
mimořádný úspěch, když jí lékař
oznámí, že má fatální nádor a zbývající tři měsíce života.
Režie: Manuel Alberto Claro
Hrají: Andrea Bræin Hovig, Stellan
Skarsgård, Elli Rhiannon Müller
Osbourne, Johannes Jonera a další
Vstupné 60 Kč • 126 minut • Přístupno
od 12 let

7. 7. středa v 19.00 hodin
PALM SPRINGS

Komedie, USA 2020, české titulky
Chytrá i ztřeštěná letní komedie
o setkání bezstarostného pohodáře Nylese a lehce cynické Sarah na
jedné opulentní kalifornské svatbě,
kde se oba dost nudí. Když spolu
uvíznou v časové smyčce a opakovaně prožívají ten samý svatební
den znovu, začnou hledat způsoby,
jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit.
Režie: Max Barbakow
Hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher,
Meredith Hagner a další
Vstupné 60 Kč • 87 minut • Přístupno
od 15 let

Drama, Dánsko 2020, české titulky
Oscarový příběh tří unavených
středoškolských učitelů, které osloví teorie o udržování permanentní
dávky alkoholu v krvi. Tato malá
intoxikace prý otevírá naši mysl
k poznání světa, zmírňuje problémy a zvyšuje naši kreativitu.
Režie: Sturla Brandth Grøvlen
Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Magnus Millang, Lars
Ranthe, Maria Bonnevie a další
Vstupné 70 Kč • 116 minut • Přístupno
od 15 let

14. 7. středa v 18.00 hodin
TROLLOVÉ: Světové turné

Animovaná pohádka, USA 2020, český
dabing
Kreslený příběh o tom, že všechny
problémy světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.
Režie: Walt Dohrn
Vstupné 50 Kč • 91 minut • Přístupno

18. 7. neděle 19.00 hodin
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI

Černá komedie, Dánsko 2020, české
titulky
Moderní bajka o nevyzpytatelném
vesmíru, ve které se profesionální voják Markus vrací k dospívající dceři po smrtelné nehodě své
ženy. Vše vypadá jako nešťastná
náhoda až do chvíle, kdy se objeví matematik Otto se svými dvěma
excentrickými kolegy Lennartem
a Emmenthalerem.
Režie: Anders Thomas Jensen
Hrají: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie
Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Roland Møllera další
Vstupné 60 Kč • 116 minut • Přístupno
od 15 let

21. 7. středa v 19.00 hodin
RAOUL TABURIN

Komedie, Francie 2018, české titulky
Raoul Taburin je oblíbený opravář
kol ve vesničce na jihu Francie a ví
o bicyklech první poslední. Jednoho dne sem zavítá fotograf, který
chce zvěčnit místní obyvatele a vyfotit i Raoula. Jenže se ukáže, že

23. 7. pátek ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti
BÁBOVKY

Drama a taky trochu komedie, Česko
2020, v českém znění
Film podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové
o tom, že všichni jsme propojení,
a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík,
Barbora Poláková, Táňa Pauhofová,
Denisa Biskupová, Rostislav Novák
ml. a další
Vstupné 100 Kč • 97 minut • Přístupno
od 12 let

25. 7. neděle v 18.00 hodin
PRINCOVA CESTA

Animovaný rodinný film, Francie,
Lucembursko 2020, český dabing
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného
starce, netuší, jak velké tajemství
před ním leží. Prošedivělý muž je
princem...
Režie: Jean-François Laguionie,
Xavier Picard
Vstupné 50 Kč • 77 minut • Přístupno

28. 7. středa v 19.00 hodin
ZEMĚ MEDU

Dokument, Makedonie, Turecko 2019,
české titulky
Hatizde je poslední ze starého rodu
chovatelů divokých včel, žije s nemocnou matkou v odlehlé horské
oblasti Balkánu a na živobytí si vydělává prodejem medu. Z důvěrného vztahu mezi filmaři a tématem
vznikl epický, humorný, drsný, ale
i něžný portrét křehké rovnováhy
mezi lidstvem a přírodou.
Režie: Tamara Kotevska, Ljubomir
Stefanov
Vstupné 60 Kč • 87 minut • Přístupno

40

BŘEZNICKÉ NOVINY

KINO BŘEZNICE
4. 8. středa v 19.00 hodin
PŘÍPITEK

Komedie, Francie 2020, české titulky
Adrien je požádán budoucím švagrem o přednesení svatebního přípitku. Adrien ale nesnáší svatby,
mluvení na veřejnosti a vlastně
ani svého budoucího švagra. Přesto
nedokáže odmítnout...
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel a další
Vstupné 60 Kč • 88 minut • Přístupno
od 12 let

6. 8. pátek ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti
TICHÝ SPOLEČNÍK

Komedie, Česko 2019, české znění
Poetická tragikomedie o životě na
vsi, kde dojdou místa na hřbitově,
a kde čas plyne svým vlastním tempem.
Režie: Pavel Göbl
Hrají: Klára Issová, Ondřej Malý, Boleslav Polívka, Pavel Řezníček, Hana
Vagnerová a další
Vstupné 100 Kč • 100 minut • Přístupno
od 12 let

7. 8. sobota ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti
ANNY

Dokument, Česko 2020, české znění
Časosběrný dokument sleduje život
stárnoucí prostitutky Anny od konce
devadesátých let v kulisách nočních
pražských ulic i veřejných záchodků.
Ona sama přesto všechno nikdy neztrácí svou důstojnost, humor a víru
ve štěstí.
„Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet let
a čím dál míň to hodí.“
Režie: Helena Třeštíková
Vstupné 90 Kč • 110 minut • Přístupno
od 12 let

11. 8. středa v 18.00 hodin
HURÁ DO DŽUNGLE

Animovaný film, Mauricius 2020, český

dabing
Nejlepší kamarádi opičák Munki
a slonice Chobotka zjistí, že z ničeho
nic získali schopnost mluvit lidskou
řečí. A velmi brzy odhalí příčinu.
V džungli přistál mimozemšťan!
Režie: Brent Dawes
Vstupné 50 Kč • 89 minut • Přístupno

13. 8. pátek ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti
VYŠEHRAD: Seryjál

Komedie, Česko 2020, české znění
Lavi je zpět! Po úspěšném online seriálu se Julius „Lavi“ Lavický fotbalista, kterému není nic svaté, představí na filmovém plátně.
Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař,
Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Veronika Khek Kubařová, David Prachař,
Ivana Chýlková a další
Vstupné 100 Kč • 97 minut • Přístupno
od 15 let

18. 8. středa v 19.00 hodin
PRO BALÍK PRACHŮ

Thriller, USA 2020, české titulky
Tom je nechvalně proslulý zloděj,
ale city, které chová ke své nové lásce Annie ho přimějí napravit staré hříchy a nechat za sebou život
zločince. Rozhodne se vydat FBI
a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík.
Režie: Mark Williams
Hrají: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai
Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony
Ramos a další
Vstupné 60 Kč • 92 minut • Přístupno
od 15 let

22. 8. neděle v 19.00 hodin
NIGHTLIFE: Na tahu

Komedie, Německo 2020, české titulky
Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak
romanticky a nadějně začalo? Život
barmana Mila je jeden nekonečný
mejdan...
Režie: Simon Verhoeven
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srpen 2021
Hrají: Elyas M‘Barek, Frederick Lau,
Palina Rojinski, Leon Ullrich a další
Vstupné 70 Kč • 111 minut • Přístupno
od 12 let

25. 8. středa v 19.00 hodin
NEŽ SKONČÍ LÉTO

Drama a taky trochu komedie, Austrálie
2019, české titulky
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla
zamiluje do průšviháře Mosese, je to
pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její
energie a touha objevovat brzy otočí
celou rodinu vzhůru nohama.
Režie: Shannon Murphy
Hrají: Eliza Scanlen, Toby Wallace,
Emily Barclay, Essie Davis, Ben Mendelsoh a další
Vstupné 70 Kč • 120 minut • Přístupno
od 12 let

29. 8. neděle v 19.00 hodin
NECHTE HO JÍT

Thriller, USA 2020, české titulky
Stárnoucím manželům náhle zemře
syn, zanechá po sobě synka a manželku, která se znovu provdá za násilnického muže a odveze oba ke své
rodině. Manželé mají o vnuka starost
a rozhodnou se ho vyhledat...
Režie: Thomas Bezucha
Hrají: Kevin Costner, Diane Lane,
Lesley Manville, Kayli Carter a další
Vstupné 70 Kč • 114 minut • Přístupno
od 15 let

1. 9. středa v 18.00 hodin
GUMP

Rodinný film, Česko 2021, české znění
Svět, jak ho vidí toulavý pes Gump,
jak nás vidí zvířata. Svět, který jim
dává domov, sílu, naději, ale také bolest.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden,
Jana Plodková, Richard Krajčo
Vstupné 70 Kč • 90 minut • Přístupno
Změna programu vyhrazena.
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