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Hudební sklizeň letošního podzimu
v Březnici byla pestrá
Město Březnice je již po několik let hrdým partnerem hudebních festivalů, které nejenom ve svých názvech připomínají významné osobnosti spojené tvorbou a životem s naším regionem.
Hudební festival Antonína Dvořáka i Festival Jana Jakuba Ryby přinášejí tradičně do našeho města kvalitní a v hudebním
světě ceněné interprety. V programech jednotlivých koncertů
najdeme vždy známé i méně známé kusy z per obou mistrů, Ryby
i Dvořáka. Na březnickém zámku zahrál první zářijovou neděli smyčcový Apollon quartet a na březnické radnici vystoupila
v pátek 10. září harfenistka Kateřina Englichová se sopranistkou Martinou Kociánovou. Již mimo oba festivaly exceloval na
nádvoří zámku v sobotu 11. září oblíbený Příbramský Bigband
s dirigentem Karlem Šperkem.
Pavlína Liebnerová
foto Michaela Černá

POZVÁNKA

Město Březnice zve na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v úterý
12. října 2021 v budově MěÚ v Blatenské ulici. Začátek v 16. 30 hodin.
MĚSTO BŘEZNICE POŘÁDÁ
VÝSTAVU SOUTĚŽE
ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHŮ

PROSTORY
KAVÁRNY V KOLEJI
OD 7. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU 2021
BŘEZNICE, V KOLEJI ČP. 1

LÁVKA NA MÍSTĚ
ŠVÉDSKÉHO MOSTU
V DOBRÉ VODĚ
SOUTĚŽ VYHLÁSIL
NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 6
Datum: 17. 8. 2021
ZM6-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2021 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 15. 6. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM6-2021/2 Přijetí dotace ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje –
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Středočeského kraje ze dne 28. 6. 2021 číslo usnesení 085-08/2021/ZK ve výši 1.000.000 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
ukládá
FO zařadit částku 1.000.000 Kč do rozpočtu města
na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/3 Žádost o souhlas s přijetím účelově
určeného finančního daru
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru od spol.
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, I. část pro rok 2021 ve výši
13.350 Kč, II. část pro rok 2022 ve výši 20.470 Kč.
Finanční dar použije ZŠ Březnice na stravné pro
vybrané žáky ve školním roce 2021/2022.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2021/4 Veřejná zakázka – „Pořízení nové
cisternové stříkačky pro město Březnice”
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
výsledek veřejné zakázky na „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro město Březnice” a zakázku zadat firmě KOBIT, spol. s r. o.,
Praha. Nabídka vyhověla požadavkům dle § 109
odst. 2 ZZVZ. Výše celkové nabídkové ceny činí
6.997.500 Kč bez DPH tj. 8.466.975 Kč včetně

Zastupitelstvo
– Soupis usnesení
DPH.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města na rok 2022 na výdajové straně částku 8.466.975 Kč.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/5 Územní plán města Březnice –
změna č. 2
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
pořízení změny č. 2 územního plánu města Březnice.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/6 Dar sochy městu Březnice
Zastupitelstvo města
přijímá
dar sochy (reliéf z pískovce, na kterém je hlavním
motivem postava ženy v pokročilém stádiu těhotenství) od Ing. J. Š., Praha.
s ch v a l u j e
umístění sochy v parčíku před budovou č.p. 515
(lékárnou).
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM6-2021/7 Rozpočtové opatření č. 6-2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 6-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2021/8 Obálková metoda – prodej pozemků v lokalitě Cihelna
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
pravidla postupu při prodeji pozemků obálkovou
metodou v Březnici – lokalita Cihelna (viz příloha).
pověřuje
starostu města podpisem pravidel postupu při
prodeji pozemků obálkovou metodou v Březnici –
lokalita Cihelna.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/9 Prodej části pozemku p.č. 2292/1
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru
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prodeje části pozemku p.č. 2292/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m₂ v nově
vzniklém GP č. 1588-111/2021, označen jako
p.p.č. 2292/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m₂ v k.ú. a obci Březnice za cenu
100 Kč/m₂ včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/10 Prodej části pozemku parc.č.
540/3 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.č. 540/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře cca 37
m₂, v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice, za cenu
100 Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/11 Prodej pozemků parc.č. 1063/1
a 1063/13 oba v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemků p.č.
1063/1, orná půda a 1063/13, zahrada oba v k.ú.
a obci Březnice za cenu 2.000.000 Kč včetně DPH
panu P. M., Volenice, a to ve znění návrhu kupní
smlouvy zpracované městem Březnice, jenž tvoří přílohu k tomuto usnesení. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 28. 6. 2021
do 14. 7. 2021. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává
ke zpracování město Březnice jako prodávající, je
úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů
účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena právní služby za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem
smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/12 Prodej části pozemku parc.č. 71/3
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v k.ú. Bor u Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 71/3, ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře cca 814 m₂ v k.ú. Bor u Březnice
a obci Březnice za cenu 400 Kč/m₂ včetně DPH
21%, MUDr. R. N., Březnice. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce města od
28. 6. 2021 do 14. 7. 2021. Podmínkou uzavření
kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako
prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením
kupní smlouvy (cena geometrického plánu a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM6-2021/13 Diskuse
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
finanční dar pro Obec Lužice – transparentní účet
– č. ú.: 123-3116370277/0100 ve výši 30.000 Kč,
finanční dar pro Obec Hrušky – transparentní účet
– č. ú.: 123-4548350207/0100 ve výši 30.000 Kč,
finanční dar pro Obec Mikulčice – transparentní
účet – č. ú.: 299222440/0300 ve výši 30.000 Kč
a finanční dar pro Městys Moravská Nová Ves –
transparentní účet – č. ú.: 6013203349/0800, VS
1, ve výši 30.000 Kč.
ukládá
finančnímu odboru jednotlivé částky zařadit
do Rozpočtového opatření č. 6 – 2021.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Konopíková Gabriela v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

PLACENÝ VÝLEP PLAKÁTŮ
Plakáty vybírá a výlep zajišťuje Infocentrum Březnice, V Koleji 1
tel. 739 641 923, 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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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta města Březnice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 8. října
2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy č.p. 63
(levé přísálí) pro voliče s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 1
viz. Seznam volebních okrsků
telefonní spojení v době voleb: 739 807 281
bezbariérový přístup zajištěn: nájezd z boční strany budovy kulturního domu (vlevo)
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy č.p. 63
(pravé přísálí) pro voliče s trvalým pobytem
ve volebním okrsku č. 2
viz. Seznam volebních okrsků
telefonní spojení v době voleb: 739 807 341
bezbariérový přístup zajištěn: nájezd z boční strany budovy kulturního domu (vlevo)
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
v Konventu, V Koleji č.p. 1, Březnice pro voliče
s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 3
viz. Seznam volebních okrsků
telefonní spojení v době voleb: 739 807 394

bezbariérový přístup zajištěn: v budově je k dispozici výtah
• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
na Základní škole Březnice, Rožmitálská č.p.
419 pro voliče s trvalým pobytem ve volebním
okrsku č. 4
viz. Seznam volebních okrsků
telefonní spojení v době voleb: 739 807 529
bezbariérový přístup zajištěn: po telefonické domluvě členové okrskové volební komise zajistí
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
V Březnici 10. září 2021
Ing. Petr Procházka, v.r.
starosta

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice
(levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 78,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 398, 411, 412, 416, 417,
418, 427, 433, 436,437, 438, 439, 452, 458, 460, 461,
462, 466, 468, 472, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,

496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558,
559, 560, 562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
739, 740, 741, 743, 748, 751, 752, 753, 756, 757,
758, 759, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 770, 771, 798
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice
(pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133,
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135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 149,
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
260, 261, 262, 265, 271, 272, 369, 379,
382, 383, 384, 385, 386, 402, 414, 431,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
544, 545, 546, 547, 550, 566, 567, 568,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 806, 808,
831, 832, 833, 834
Martinice

VÍTÁNÍ DĚTÍ

150, 151,
163, 164,
173, 174,
184, 185,
194, 195,
205, 206,
215, 216,
226, 227,
237, 238,
247, 248,
258, 259,
380, 381,
441, 442,
451, 454,
518, 520,
532, 533,
542, 543,
569, 570,
579, 580,
589, 590,
599, 600,
624, 625,
634, 635,
644, 645,
695, 696,
705, 706,
809, 810,

Milí rodiče nově narozených dětí z Březnice
i okolí, vítání dětí připravujeme na listopad
či prosinec 2021.
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Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji č.p. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 132, 143,144, 153, 263, 264, 266, 267,
268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422,
423, 424, 432, 434, 457, 464, 467, 477, 510, 511,
512, 513, 517, 555, 556, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 747, 838, 841
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v č.p.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 134, 147,148, 153, 313, 334,
336, 337, 338, 339, 340, 365, 366, 387, 388,
400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455, 456,
475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549, 561, 604,
801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

127,
335,
399,
415,
470,
507,
800,

PŘIHLÁŠKA
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BŘEZNICE

.....................……………………..................................
Pokud se chcete se svým dítětem zúčastnit, Jméno a příjmení dítěte – datum narození
vyplňte prosím přihlášku. Zúčastnit se mohou i nově narozené děti z okolních obcí. ........…………………………………………………..............
Pro odevzdání přihlášky můžete využít e-mai- Jméno a příjmení rodičů (rodiče)
lu: matrika@breznice.cz nebo datové schránky úřadu javbfb5. Lze se také domluvit telefo- Ulice………………......…………. č.p.. ………………………
nicky na níže uvedeném čísle nebo přihlášku
Obec .....…………………………………………………….....
odevzdat osobně.
Své děti přihlašujte do 31. října 2021. Na zá- Tel. na rodiče.........................................................
kladě přihlášení Vám pak pošleme osobní poSouhlasím – nesouhlasím
zvánku s přesným termínem obřadu.
se zveřejněním osobních údajů dítěte (jméno,
příjmení, bydliště) v Březnických novinách
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
dítěte
...............................................................................
...............................................................................
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 3. září došlo krátce před polednem mezi obcemi Dobrá Voda a Nestrašovice k nehodě se zvěří. Do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu značky Audi vběhla z pravé strany srna. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun. O dva dny
později se obdobná nehoda odehrála u obce Vacíkov. Zvěř zůstala na místě střetu usmrcena.
V tomto případě škoda činila 11 tisíc korun.
Škoda ve výši 50 tisíc korun vznikla při dopravní
nehodě, která se stala dne 5. září v odpoledních hodinách v katastru obce Březnice. Čtyřicetiletý řidič
nezvládl průjezd zatáčkou, po smyku najel na pravou krajnici, poté přejel do protisměru, kde narazil
do ovocného stromu. Motorista a jeden spolujedoucí
byli převezeni do nemocnice k ošetření.
Zatím nezjištěný zloděj odcizil z domu v rekonstrukci, který se nachází v katastru obce Hvožďany,
stavební materiál a nářadí. Odnesl si kolečko, prodlužovací kabel, dveře, barvu, vodováhu, šroubováky, sekeru, měděné okapy a křovinořez, vše v hodnotě kolem 50 tisíc korun. Ke krádeži došlo někdy
mezi 16. srpnem a 6. zářím.
Pod vlivem drog usedl za volant dne 7. září 40letý
motorista. Policejní hlídka ho zastavila po desáté

hodině večerní v Březnici. Dechová zkouška u něj
byla negativní, pozitivní byl však test na drogy, konkrétně na THC. Další jízda byla muži zakázána.
Třiadvacetiletý šofér nákladního vozidla ohrozil
dne 8. září mezi obcemi Vacíkov a Březnice protijedoucí osobní automobil. Aby jeho řidička zabránila
střetu, vyjela vpravo mimo komunikaci, kde havarovala do stromu. S lehkým zraněním je přepravila
sanitka do nemocnice. Hmotná škoda byla ve výši 50
tisíc korun.
V katastru obce Počaply se odehrála dne 11. září
dopravní nehoda. Při předjíždění se střetl 45letý
motorkář s protijedoucím osobním vozem. Muž byl
následně letecky transportován do nemocnice. Řidič a spolujezdec z automobilu utrpěli poranění lehčího charakteru. Vzniklá škoda byla stanovena na
285 tisíc korun.
Kdosi neznámý se pokusil dne 11. září kolem
třetí hodiny ranní krást na benzínové čerpací stanici v Tochovicích. Vyrušil ho však alarm,
a proto zloděj z místa utekl.
Bc. Monika Schindlová
tiskové mluvčí Policie ČR Příbram

OZNÁMENÍ O ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2021
Město Březnice oznamuje obyvatelům města Březnice a jeho částí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu
dle níže uvedeného harmonogramu. Jako již v každém roce budou na stanoviště přistaveny dva druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny, žádáme tímto
všechny občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné druhy
odpadů. Děkujeme všem, že se touto žádostí řídí.

Sobota 30. 10. 2021

Sobota 6. 11. 2021
Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za Sokolovnou

Neděle 31. 10. 2021

Neděle 7. 11. 2021
Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní valy (u budovy MěÚ)

Drahenická
9. května
Počapská
Jana Švermy u č.p. 806
Kamenická u č.p. 566
Martinice
Borská
Bor
Dobrá Voda
Ludvíka Kuby

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12.00 hodin.

vedoucí oddělení TS Březnice
Petr Bartuněk
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ČIMELICKÉ BAROKO
V březnické Kavárně v Koleji proběhla výstava fotografií
Václava Vlčka Barokní sochaři
18. století v Prácheňském kraji
(od 5. 6. do 30. 9. 2021) a v nedalekých Čimelicích byla 28. 8.
2021 otevřena stálá expozice
barokních soch z dílny rodiny
Hammerů a dalších sochařů
18. století. Jaký je vztah těchto
děl k Březnici?
Cestou po kamenném mostě
míjíme sochy, které s výjimkou
jedné, jsou typická barokní díla
a pocházejí z poloviny 18. století.
Byla vytvořena v tzv. sochařské
huti v nedaleké Dobré Vodě, ta
tam vznikla z popudu březnických jezuitů koncem 17. století.
Pracoval tam nepochybně větší
počet řemeslníků a umělců, kteří zde dlouhodobě žili i se svými rodinami, mezi nimi např.
Ignác Hammer (nar. 1741 v Čimelicích – zemřel 1801 v Dobré Vodě). Jemu je připisováno
autorství soch na našem mostě: socha Panny Marie z roku
1748, Ukřižování a sv. Dismase
z roku 1750. (Jiří Šťovíček: Dobrá Voda u Březnice, kaple – his-

torie – lidé. Soukromá publikace, 1997).
Sochaře a řezbáře Ignáce Hammera povolal koncem roku
1736 do Čimelic tehdejší majitel

Ohrožené originály byly uloženy, opraveny a umístěny v právě
otevřeném lapidáriu. Na jejich
místo v původním prostředí jsou
dány duplikáty. Lapidárium obsahuje zhruba tři desítky soch
zobrazujících převážně postavy
svatých či výjevy s církevními
tématy. Ojedinělé je zejména
sousoší Bůh Otec s Ježíšem.

Pohled do lapidária
panství Karel Bohumil Bissinger. Rodina Hammerů zanechala v Čimelicích a okolí řadu soch
z pískovce umístěných ve venkovním prostoru. Někdy se mluví o tzv. „čimelickém baroku“.
Pískovcové sochy vystavené téměř po tři staletí venkovním
vlivům nepochybně trpěly. Jejich hodnoty si byl vědom právě
pan Václav Vlček a věnoval se po
tři desítky let jejich zachování.

Sousoší Bůh Otec s Ježíšem
Zhmotnění nehmotného Boha
v kameni nevídáme často.
Velký dík za tento záslužný
čin patří panu Václavu Vlčkovi
a obci Čimelice v čele se starostou Vladimírem Pánkem.
MUDr. Jiří Beran
foto Jiří Beran

VERŠUJÍCÍ ARCHEOLOG SLAVÍ 75 LET
PhDr. Zdeněk Dragoun se narodil 28. 10. 1946
v Březnici.
Vystudoval místní střední všeobecně vzdělávací
školu, pak začal studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historická archeologie a pomocné vědy historické. V době vyloučení
ze studia v letech 1971 – 1972 pracoval ve Středočeských dřevařských závodech na Sublimě.
Od roku 1972 byl zaměstnán v průzkumové četě
Pražského stavebního podniku na archeologických výzkumech tehdejšího Pražského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody. Studium archeologie – archivnictví dálkově absolvoval
v roce 1975. Téma diplomové práce „Vývoj osídlení Bozeňska v době předhusitské“ volil z rodného
kraje.
V roce 1978 nastoupil v archeologickém oddělení Muzea hlavního města Prahy, kde setrval šest
let. Od roku 1982 byl členem Pražské archeologické komise (1991 – 2008 její předseda). Titul

PhDr. (akademický titul doktor filozofie) mu byl
udělen v roce 1983 a od následujícího roku 1984
byl archeologem Pražského ústavu památkové
péče. Pracovní náplní a specializací byl vědecký výzkum vývoje Prahy v předlokačním období,
počátky pražských měst a pražská románská architektura. Výsledky svých výzkumů zpracoval
v mnoha článcích, autorsky se podílel na knihách.
Občas se zabýval i veršováním a některé výsledky
této činnosti byly vydány v nakladatelství Paseka
v dílku „Říkanky k pivu, vínu a vodě“, Praha 1991.
V roce 1997 v kulturní příloze pátečního Slova pravidelně uváděl krátké básničky na aktuální téma
pod titulem Momentář Zdeňka Dragouna. Výběr“
Měrný pes“ vyšel péčí přátel k autorovým šedesátinám v roce 2006.
Knížkou „České variace“ z roku 2011 se mu zatím
podařilo naplnit populární: „Třikrát a dost!“
Alena Heverová
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Březnický historický kalendář

O březnických zvonech
z kostela sv. Ignáce
říjen 2021
z Loyoly a sv. Františka
…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
Xaverského
3. 10. 1916 před 105 lety byly prvně rekvírovány březnické zvony. Od svatého Ignáce byly sebrány zvony Marie – 180 kg a umíráček z roku 1731 – 25 kg, od sv. Rocha památný zvonek z 15. století
s nerozluštitelným již nápisem, který vážil 16 kg. Před odvezením
byly měšťanstvem pořízeny sádrové odlitky z těchto zvonů. Tyto
artefakty jsou dnes vystaveny v expozici Církevní a duchovní život v bývalé jezuitské koleji.
22. 10. 1866 před 155 lety se v Bubovicích narodil Bohumil Drnek
březnický městský lékař, kulturní a osvětový pracovník, básník,
odborný publicista, redaktor, organizátor první výstavy obrazů
Ludvíka Kuby. Jednatel spolku Osvětový sbor, zasloužil se o vydávání Hlídky Osvětového sboru, později se stal jejím redaktorem.
Přispíval do řady odborných časopisů a tisků. Pod pseudonymem
psal básně do Studentských listů. Zemřel 6. 9. 1914 v Březnici.
24. 10. 2006 před 15 lety zemřel Emanuel Vlček – známý paleoantropolog, autor a spoluautor odborných publikací nebo
článků v odborných časopisech. Zpracovával paleolitické lidské
pozůstatky, studoval neandrtálce na našem území i v Evropě. Aktivně pracoval v Národním muzeu do své smrti a vyučoval studenty antropologie a muzejnictví. Narodil se se 1. 3. 1925 v Rožmitále pod Třemšínem.
28. 10. a 1. 11. 1931 před 90 lety vypravila tělocvičná jednota
Sokol v Březnici v rámci oslav Dra. Miroslava Tyrše skvělou revui „Sokolský prapor“ o osmi jednáních od Metoda Bakaly. Obsah
děje znázorňoval vývoj Sokolství od prvopočátku, přes rušnou
dobu válečnou, nadšení popřevratové, až po první republiku. Téměř 100 účinkujících – herců, cvičenců, zpěváků, tančících i hudebníků přičinilo se poctivě o provedení hry. Hlavní zásluhu měl
bratr Ludvík Král, jemuž pro zdar podniku nebyla žádná oběť ani
žádná námaha dosti velikou, takže pod jeho rukou vyrostlo dílo,
na které budeme dlouho vzpomínat.

Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, ze Zpravodaje OZH,
z VMS v Březnici a ze zdroje Knihovny J. Drdy v Příbrami

Po 1. světové válce byla uspořádána sbírka a s přispěním darů od
krajanů z Ameriky a výtěžku divadel byly pořízeny čtyři nové zvony, které ulila firma Perner v Českých Budějovicích. Zavěšeny byly
23. 12. 1923. Všechny tyto zvony
byly rekvírovány za druhé světové
války v dubnu roku 1942. Nebyly
pořízeny fotografie ani odlitky, dochovaly se pouze nápisy v písemné podobě. Věž kostela se na více
jak čtvrtstoletí odmlčela. Zvonilo
se pouze na malý zvon ve věžičce
nad oltářem, který uchránil před
rekvizicí složitý přístup k němu.
Trpělivou péčí děkana P. Aloise
Kortána a za přispění stovek dárců
z řad věřících i místních podniků,
mohly být firmou Manoušek na
Zbraslavi ulity tři zvony, které navrhl akademický sochař Oldřich
Drahotušský z Prahy.
1. zvon sv. Ignáce a sv. Františka
s obrazem obou svatých a textem:
„SVATÍ OCHRÁNCOVÉ NAŠI NEOPOUŠTĚJTE SVŮJ LID“. Váha zvonu je 465 kg.
2. zvon sv. Václav s obrazem svého
patrona a prosbou: „SVATÝ VÁCLAVE, PATRONE ZEMĚ ČESKÉ,
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM BUDOUCÍM“. Váha 260 kg.
3. zvon sv. Marie, 186 kg těžký
a s plastikou blahoslavené Panny Marie – pomocnice křesťanů
a s nápisem: „MARIA POMOCNICE KŘESŤANŮ, ZŮSTAŇ MATKOU
LIDU SVÉMU“.
Všechny zvony nesou stejné věnování: „L. P. 1969 VĚNOVAL LID
BŘEZNICKA ZA ZVON ZNIČENÝ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
R. 1942“ a opatřeny jsou plastickým znakem města Březnice.
Poprvé se rozezněly po vysvěcení budějovickým biskupem
Dr. J. Hlouchem dne 21. 6. 1969.

9

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

10/2021

SKLIZEŇ V SADECH A V ZAHRADÁCH
„Na zdraví našeho pána,
kterej nám pivíčko dává!
Na zdraví celého domu,
že máme pečeni se zelím k tomu.
(Z Čech)

Jinde vznikla tradice Slavnosti
slámy. Konají se již od srpna a
nabízejí všem postavit si ze slámy sochy, slaměné hrady a jiné
atrakce. Nejznámější je Slamák
v Radvánovicích na Turnovsku.

ŠVESTKOVÁ POVIDLA

Po sv. Václavu se začala sklízet
ovocná úroda – jablíčka, hrušky, švestky a dnes již neznámé druhy – mišpule, oskeruše,
kdoule, moruše… Některé plody
se ukládaly na dřevěné bedýnky do sena, jiné do beček, aby
vznikl základ pro tekuté zpracování, nebo pověstná česká povidla. Na sítech se sušily křížaly – pokrájené ovoce, ve stodole
nebo na domě trsy kukuřičných
klasů či svazky cibule. Před havelským posvícením (svátek sv.
Havla se slaví 16. 10.) bylo třeba našlapat zelí, aby včas ukyslo
k posvícenské pečínce.
Od začátku 19. století vzrostl
význam cukrové řepy a na velkostatcích, kde se pěstovala, se
pořádaly oslavy ukončení vyorávky poslední buríny. Byly
méně okázalé než dožínky, ale
na jídle a pití se nešetřilo.
Kromě tradičních oslav ukončení sklizně obilí, chmele a vína se
v současné době objevují i další.
V oblastech, kde se pěstuje ovoce, se pořádají dočesné, které
jsou zaměřeny třeba jen na jeden druh ovoce. Například slavnost jablíček – průběh je spojen
s přípravou nejrůznějších druhů pokrmů s jablky a zakončen
soutěží třeba o nejlepší štrůdl.

bývala důležitou složkou venkovského jídelníčku. Plnily se
jimi buchty, bramborové taštičky, mazala se na vdolky a lívance,
z povidel se vařila omáčka k uzenému masu nebo se přidávala
k omáčkám na ryby nebo zvěřinu. Švestková povidla bývala nejlepší z kadlátek neboli zamastilek, kulatých, velmi sladkých
a aromatických švestek, která nejdou vypeckovat, ale mají
jemnou slupku. Uvařit hustá
a chutná povidla trvalo velmi

dlouho, spíše se jednalo o pomalé odpařování při mírné teplotě
a za stálého míchání. Z uvařeného základu se odebíralo potřebné množství a teprve kořenilo
skořicí, hřebíčkem nebo badyánem, ochucovalo rumem nebo
citronovou kůrou.

ŘEPÁNKY A MRKVANCE

jsou buchty plněné dnes nezvyklými náplněmi. Kdysi bývaly běžné a oblíbené. Připravovaly se z kynutého těsta, z něho
se po vykynutí oddělí kousky, na
které se dá náplň, dobře se uzavřou a pečou ve vyhřáté troubě.

Řepová náplň:
omytá cukrová řepa se uvařila,
oloupala a nastrouhala, podusila na másle a dosladila. Někde se
dusila s mákem.
Mrkvová náplň:
do podušené mrkve na másle se
přidá mletý mák, skořice, rum,
med a vanilka a ještě chvilku
povaří nebo se může přidat nastrouhané jablko a citrónová
kůra.

KYSANÉ ZELÍ

Jak byly brambory ve sklípku
a v komoře bečka ukysaného
zelí, nebylo nutné bát se hladu. Zelí dodávalo po celou zimu
potřebný vitamín C, a ta jitrnička, škvarky či kousek pečeného prasátka byly spíše sváteční
nadstavba…

Při vaření kysaného zelí se používal kmín, sůl, kopr, bobkový
list, nové koření. Neublížilo ani
nastrouhané jablíčko. Existuje
malý rozdíl mezi českou a moravskou přípravou zelí a to ten,
že na Moravě se v závěru přidá
cibulová jíška tmavší a také syrová nastrouhaná brambora.

„Nejni zelí jako zelí,
některý je zelíčko,
některý je nemaštěný,
některý jen maličko…
(Z Čech)

Alena Heverová
správce muzea a galerie
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zazpívá písně židovských autorů
- zazní jazzové, židovské
i muzikálové písně - Summertime,
Yerushalayim Shel Zahav, Papa
Can You Hear Me
a další krásné kousky...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

hudební doprovod:
ADAM TVRDÝ - kytara,
PETR DVORSKÝ - kontrabas

koncert je připomínkou
zdejší židovské komunity a obětí holocaustu

SYNAGOGA
BŘEZNICE
24. 10. 2021
V 17:00
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MGR. KATE Ř INY POHLOVÉ
Dosud nezpracované informace
ze státního oblastního archivu
v Příbrami týkající se autentických
zápisů a poznatků o dějinách města
Březnice.

23. 10. 2021 od 19 hodin
ZÁMEK BŘEZNICE
Přednáška představí nejstarší dochovanou
březnickou městskou knihu, tzv. pamětní,
která nebyla dosud prezentována.
Kniha pojednává o dějinách města, zámku,
trhových zápisech, měšťanech, každodenním
životě a dalších zajímavostech.
www.zamek-breznice.cz
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MĚSTSKÁ KNIHA
BŘEZNICE Z LET 1454 – 1630
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Odbor kultury města Březnice
vyhlašuje po úspěšném prvním ročníku

2. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN
na téma

ZÁTIŠÍ A STÍNY
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.

PŘÍBRAMSKO Z NEBE
Kniha leteckých fotografií
okresu Příbram

Prolétněte se nad krajem stříbrných, rudných
a uranových dolů, výjimečných architektonických
památek a hlubokých brdských lesů. Příbramsko
se Vám nyní představí tak, jak jej mohou vidět
pouze ptáci a piloti.
Věříme, že tyto pohledy ve Vás zanechají stejný zážitek
jako v letci, kterému bylo dopřáno vidět tento region
z malého letadla.

Knihu zakoupíte
v INFOCENTRU BŘEZNICE za 310 Kč.
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ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE ZVE NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK

s paní HANOU BLOCHOVOU

MYSTERIUM KARLŠTEJNA
TEMPLÁŘI A POSVÁTNÁ GEOMETRIE HRADU KARLŠTEJNA, MALÍŘSTVÍ, ALCHYMIE
A MYSTIKA MAGISTRA THEODORIKA, CHRÁM BOŽÍHO HROBU A HRAD SVATÉHO GRÁLU,
KAREL IV. A RITUÁLY STŘEDOVĚKU

KARLŠTEJN

- nový templ Evropy

sál v bývalé jezuitské koleji
7. října 2021 od 16 hodin
vstupné

60

Kč

SLOVO O AUTORCE

RNDr. et Mgr. Hana Blochová, píšící své knihy pod pseudonymem Rosa de Sar, je absolventkou dějin výtvarného
umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále vystudovala technologii
restaurování uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Zabývala se
uměleckohistorickými průzkumy stavebních památek, restaurováním středověké malby a znalectvím výtvarných děl.
Aktivně se věnuje středověké hudbě, muzikoterapii a vede Karlštejnskou školu svobodných umění. Natočila celkem
deset hudebních CD, DVD a napsala pět knih.

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA V REGIONU

10/2021

O be c T o c h o v ic e z ve

na KO N CERT

UŽ JSME DOMA
ORIGAMI

SOBOTA 2. ŘÍJNA 2021 OD 19 HODIN

K D T OCH OVIC E

Třemšínská Kvítka
srdečně zvou na

PODZIMNÍ
KONCERT
K POCTĚ ČESKÝCH
PATRONŮ
sobota 2. října 2021
od 18 hodin
kostel sv. Jana Nepomuckého
na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem
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Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
facebook: dětská knihovna Březnice
instagram: detska_knihovna_breznice

ŘÍJNOVÝ PROGRAM
• TÝDEN KNIHOVEN – letos 25. ročník

4. 10. – 10. 10. 2021 – se společným mottem
UDRŽITELNOST
K propagačním účelům oslovila pracovní skupina
SKIP komiksovou autorku TOYBOX - https://toybox.cz/. Autorka získala mj. dvě komiksové ceny
Muriel za Nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší
kresbu za autorský komiks Moje kniha Vinnetou
(2015) a Zlatou stuhu, ocenění za nejlepší knihy
na poli literatury pro děti v kategorii komiks za
Moje kniha Vinnetou (2015). Autorka připravila
propagační plakát.

• V rámci této každoroční akce se můžete regis-

trovat jako čtenář Městské knihovny Březnice
na rok ZDARMA.

• Výstava prací 2. MŠ „Sluníčko“
• 12. 10. 2021 – od 16.30 hodin – cestopisná be-

seda s ing. Milanem Burešem – VIETNAM

• Tematická výstavka knih – Čtení pro seniory

Doporučujeme z dětské knihovny
JAK SE DĚLÁ UMĚNÍ
Oldřich Růžička

Jistě jste mnohokrát navštívili divadelní představení nebo hudební koncert.
A určitě mezi námi není
nikdo, kdo by se někdy
nedíval na televizi nebo
nebyl na výstavě. Všechny tyto věci patří do našeho života tak samozřejmě, že se už málokdo
zamýšlí nad tím, jak vlastně vznikají. Kolik lidí
a jakých profesí se musí dát dohromady, aby
vzniklo jediné divadelní představení? Co vše se
musí udělat, aby vzniklo výtvarné dílo? Tato kniha
vše objasní, je nádherně ilustrovaná a rozkládací,
takže najednou před sebou můžete vidět proces
třeba animovaného filmu od začátku do konce.

ELA
V ZEMI TROLLŮ
Michaela Fišarová

Toužíte
poznat
krásy
a záhady ostrova Island,
kde žijí trollové? Tenhle
dětský cestopis Vás tam
přenese! Chcete navštívit úchvatnou zemi ledu
a ohně? Ostrov plný dřímajících sopek, tryskajících
pramenů, nádherných ledovců a tajemných trollů? Máte štěstí – právě na
takový Vás vezme holčička Ela v této knížce. Ačkoli ona to není ani tak knížka, jako Elin cestovatelský deník…
připravila Martina Rejzlová
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

LUDMILA KNĚŽNA A SVĚTICE
Jakub Izdný

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující
i po 1 100 letech.
I když historické informace o svaté Ludmile čerpáme především z pozdějších
legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně
v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého
státu a formování národů budoucí střední Evropy.
Kněžna a světice Ludmila je postavou stojící na počátku českých
dějin. Je první historicky známou českou ženou, manželkou panovníka a světicí. Můžeme ji také označit za první ženu v čele českého státu, či alespoň toho útvaru, z nějž postupným vývojem český středověký stát vznikl. Sňatkem s prvním doloženým českým
knížetem z rodu Přemyslovců, Bořivojem, vstoupila Ludmila do
historie a stala se pramátí našeho prvního panovnického rodu.
S jejím příběhem je spojena i christianizace Čech, kterou podle legend
na Moravě zahájil Bořivoj, jenž pak jí a vnukovi Václavovi přenechal
pomyslnou zakladatelskou pozici. Václav, patron české země, byl Ludmilou v křesťanské víře vychováván
a postaral se též o počátek jejího kultu. Ludmila poté vstoupila do českých dějin jako světice a její osobnost
dodnes inspiruje nejen politiky, církevní činitele nebo umělce v Čechách i mimo ně. Kniha je přehledným
souhrnem poznatků o Ludmile, její době, ale také o „druhém životě“, který vstupuje již do dvanáctého století
svého trvání.
Kniha vyšla v únoru letošního roku, obsahuje 516 stran a barevné fotografie.

Stern Fischerová Viola – Mengeleho děvče –
skutečný příběh ženy, která přežila čtyři koncentrační tábory a Mengeleho pokusy
Kingová Samantha – Matčina volba – obě děti
miluje, ale může zachránit jen jedno…
Moriarty Laura – Gardedáma – strhující román,
v němž ožívají světla a stíny bouřlivých dvacátých
a později temných třicátých let minulého století
Pearsonová Allison – Nechápu, jak to dokáže –
humorný román o ženě, která zvládá vše…
Martinová Kimmery – Srdcová dáma – stačí jedno tajemství, aby pohřbilo hluboké přátelství…
Petrusová Kateřina – Pekáč buchet – Redaktorka ženského časopisu a expertka na vaření a adrenalinový sportovec – je vůbec možné, aby dva takto rozdílné světy fungovaly společně?
Harasimová Markéta – Vůně noci – mladá lékařka se pouští do pátrání po vrahovi své sestry…
Dahl Alex – Chlapec mezi dveřmi – Jak daleko
jste schopni zajít, abyste si udrželi dokonalý život?
Cílek Roman – Bičování mrtvého koně – původní česká detektivka
Gillerová Katarína – Miluj mě navždy – Odhalí
Ema pravou příčinu smrti své první lásky?

Steel Danielle – Nebezpečné hry – známá televizní reportérka a její kameraman pátrají po důkazech, které by mohly usvědčit viceprezidenta
USA z korupce
Körnerová Hana Marie – Prosím Vás, sestřičko… – křehký příběh ze sedmdesátých let minulého století, z prostředí, které křehkým citům právě
nepřálo
Vondruška Vlastimil – Duch znojemských katakomb – historická detektivka s Oldřichem z Chlumu v roli vyšetřovatele
Lundbergová Sofia – Červený adresář – Doris na
sklonku života začne zapisovat své vzpomínky…
Gillerová Katarína – Kroky v dešti – minulost se
nedá utajit…
Tremayne Peter – Mnich, který zmizel – Irsko,
7. století, politické intriky a zrada i poutavé líčení
irské přírody a keltské kultury
Klevisová Michaela – Dům na samotě – detektivní román; Kdo vraždí mladé dívky?
Landa Daniel – Obvšeník – zápisky z Nového Zélandu
připravila Kateřina Štěrbová
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BESEDA O VIETNAMU

Cestovatel Milan Bureš se již skoro dvacet let vydává na dobrodružné výpravy do netradičních
a leckdy nebezpečných koutů země. Jako student
pracoval v Sovětském svazu, procestoval Indočínu,
učaroval mu Vietnam, Severní a Jižní Korea, Dálný
východ a v neposlední řadě si splnil cíl, že navštívil všech 15 států bývalého Sovětského svazu včetně
enklávy Kaliningrad.
Z cest a výprav postupně nashromáždil nepřeberné množství dokumentárních materiálů. Vyhýbá se
místům, která jsou turisticky hodně navštěvovaná
a o kterých si informace můžete snadno dohledat.
Zajímá ho zejména život prostých lidí, jak žijí, jaké

KNIHOVNA

10/2021

mají problémy, čím se zabývají, jejich tradiční zvyky
a samozřejmě i kuchyně. O nejzajímavějších zážitcích
a poznáních, která nikde nevyčtete, a o kterých Vám
málokdo bude vyprávět, se s vámi rozhodl podělit
v poutavé besedě doprovázené promítáním fotografií.
Publikuje články, spolupracuje s rozhlasem, pořádá
besedy…
Turistika a objevování však není jedinou náplní a zájmem tohoto muže. Je to také velký znalec
a podporovatel hudby, kterou má rád a také se jí
aktivně věnuje. Chvíle klidu pak stráví nad knihou
a nad šachovnicí, nebo se věnuje svým včelám.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZNICE
VÁS ZVE NA CESTOPISNOU BESEDU

S ING. MILANEM BUREŠEM

VIETNAM

ÚTERÝ 12. ŘÍJNA 2021
OD 16.30 HODIN
PROSTORY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BŘEZNICI

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PREZENTACI
ŠKOLY A VÝSTAVU PRACÍ DĚTÍ
DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BŘEZNICI

30 LET VE 2. MŠ
„SLUNÍČKO“

DO K ON CE Ř Í JN A 2 021
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VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ BŘEZNICE
Výtvarný obor rozvíjí nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik
a objevují bohatý svět umění. Učí se kresbě, malbě, grafice a modelování. Nadaní studenti ve vyšších ročnících
se mohou v ZUŠ připravit na talentové zkoušky na střední výtvarné školy. Žákům pravidelně vystavujeme
jejich práce a zúčastňujeme se soutěží a přehlídek. Jejich úspěchy bychom Vám rádi představili.
Ester Pazderníková byla úspěšná v soutěži „Svět očima dětí.“
V soutěži „Krajina plná života“
uspěla Magdaléna Fenclová.
Jako kolektiv jsme se zúčastnili soutěží „Makedonie“ a „Zvíře
není věc“.
Za „Šumavské louky“ získala
4. místo Markéta Břendová.
V soutěži „Hasiči očima dětí
2020“ v okresním kole získala
1. místo Julie Kocíková a Zuzana
Kasíková, 2. místo Eliška Pechová a Jana Drobníková a krásné
3. místo Barbora Sinkulová a Tereza Sinkulová.
V soutěži „Malujeme hrad
Lomnice 2020“ získali výherní
šek na 500 Kč tito žáci: Markéta Břendová, Hynek Mareček,
Ester Pazderníková a Klára
Kostková. Malířské potřeby vyhrála děvčata Zuzana Klímová,
Natálie Švejdová, Eliška Čiperová
a Kateřina Geregová.
Čestné uznání za svůj obrázek
v soutěži „Každý večer večerníček“ získal Pavel Pavlík.

Nela Lišková získala 1. místo
v soutěži „Není skřítek, jako
skřítek“.
Leontýna Marešová se umístila
na 2. místě v soutěži „Slovo dětmi malované.“
Cenu nakladatelství ARGO získala Zuzana Klímová, Natálie
Švejdová a Leontýna Marešová.
V soutěži „Bohúňova paleta“
získala bronzové pásmo Natálie
Pacltová. Čestná uznání získala
Nela Lišková a Natálie Švejdová.
V kalendáři „Mandala 2020“ vytiskli obrázky Anette Vykoukalové, Zuzany Kasíkové a Terezy
Sinkulové.
V soutěži „Evropa ve škole 2021“
získala 1. místo Zuzana Klímová
a čestná uznání Natálie Švejdová a Zlata Hrachovcová.
V
soutěži
„Pamětihodnosti
2021“ získal čestné uznání Pavel Pavlík.
Jako kolektiv jsme získali čestné
uznání v soutěži „TME Solutions
s.r.o. 2021.“
V soutěži „Rodina Dvořákova

Adaptační kurz pro žáky VOŠ a SOŠ Březnice
2. a 3. září byl pro studenty 1. ročníků VOŠ a SOŠ Březnice připraven tradiční adaptační kurz, jehož cílem je
seznámit žáky s městem, ve kterém budou studovat,
a rovněž seznámit se navzájem tak, aby se ve škole cítili
jako doma. Níže nabízíme pohled na kurz očima Sáry.
Adaptační kurz jsme zahájili hrou na jména, jejímž cílem bylo lépe se poznat. Nejprve jsme si
na papíry, které nám rozdala paní vychovatelka Peteláková, napsali svá jména. Poté se každý
z nás musel představit a říci o sobě pár informací.
Ostatní se snažili zapamatovat si co nejvíce jmen.
Pak jsme papíry sklopili a snažili se jména spolužáků vydolovat z paměti. Následně přišla na řadu
skupinová práce v rámci tříd. Zavázali jsme si oči
a dostali jsme lano. Naším úkolem bylo vytvořit
z lana požadovaný geometrický obrazec, v našem

Příbram 2021“ získal 2. místo
Jan Klíma a čestná uznání Natálie Švejdová, Lucie Hrachovcová
a Markéta Břendová.
Jako kolektiv jsme se zúčastnili soutěže „Karel Čapek - přebal
knihy 2021“ a v soutěži „Buzický
hrad 2021“ jsme tvořili návrhy
vstupenek.
V soutěži „Děti malují na Konto
Bariéry 2021“ získali 1. místo
žáci Zlata Hrachovcová a Petr
Pavlík.
Svůj finálový obrázek v soutěži
„Boj s pandemií 2021“ měla Lucie Hrachovcová.
Obrázky našich žáků se také objevují na stránkách regionálních
novin Blatenské listy a Březnické noviny.
Nový školní rok je ve svém začátku. Také letos budeme podporovat dětskou kreativitu a fantazii
a těšit se z každého úspěchu.
Hana Vydrová, vyučující
výtvarného oboru ZUŠ Březnice
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případě obdélník. Pak přišla hra Hon na lišku. Kvůli
ní jsme byli rozděleni asi na 6 týmů. V čele každého týmu stál kapitán, jehož cílem bylo dovést tým
úspěšně do cíle (a ideálně i k vítězství). Cestou jsme
plnili různé úkoly, za které jsme dostávali body.
Poslední hra čtvrtečního dne spočívala v hledání
papírků s čísly v areálu školy. Papírky měly různou
barvu a každý tým tak musel hledat pouze svoji
barvu. Lístečků bylo ukryto celkem 25 a i když řada
týmů byla blízko, nikdo nenašel úplně všechny. Pak
na nás všechny čekal oběd a návrat domů či na internát. Páteční ráno začalo vyhodnocením soutěží

z předchozího dne a udělením drobných odměn.
Pak jsme se vydali na procházku po Březnici. Ukázali jsme si sportovní areál, březnické náměstí,
místní hřbitov, vlakové i autobusové nádraží aj. Nemohli jsme zapomenout na březnický zámek. Nejprve jsme se osvěžili zmrzlinou v přilehlé restauraci a pak jsme se vydali na prohlídku interiéru.
Nabití informacemi z historie jsme se vydali zpátky
ke škole na zasloužený oběd, po kterém následovala cesta do našich domovů. Adaptační kurz jsme
si velmi užili a navázali jsme nová přátelství. Všem
děkujeme.
Sára Šplíchalová, 1. BS

Žáci na VOŠ a SOŠ v Březnici
zahájili školní rok o den dříve

Provozní prázdninová praxe očima
žáků VOŠ a SOŠ Březnice

Přestože byl 31. srpen 2021 ještě poslední den
prázdnin, žáci všech ročníků oboru agropodnikání
naší školy navštívili výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Potěšilo nás, že nabídku účasti
přijalo i několik žáků budoucího prvního ročníku
a žáci ostatních oborů. Jak už je v posledních letech
zvykem, organizátoři výstavy na nás nemyslí a pořádají tuto tradiční výstavu ještě před zahájením
školního roku. Proto jsme k tomu tedy přistoupili
tímto způsobem. Žáci vypracovávali zadané úkoly
z oblastí mechanizace zemědělské výroby, rostlinné a živočišné produkce. Z jejich uvedených postřehů vyplývají negativa i pozitiva celé výstavy.

Stejně jako každý rok, tak i o letošních prázdninách,
proběhla u žáků 3. ročníku oboru agropodnikání provozní prázdninová praxe v jimi zvolených podnicích.
Při kontrole praxe hodnotili instruktoři všechny žáky
výborně. Níže jsou uvedeny příklady zhodnocení praxe
ze strany žáků.
Praxe byla top. Moc se mi tam líbilo. Konečně
jsem se svezla v kombajnu. Naučila jsem se opravit drobnosti a řídit kombajn. V živočišné výrobě
jsem značila telata, dojila krávy na dojírně atd.
Bavilo mě to a povolání zootechnika by se mi líbilo
dělat i do budoucna. Kolektiv je super, se všemi se
dá dobře vyjít a hodně poradí. Praxi jsem si prodloužila ještě brigádou na dojírně.
Lenka Štochlová, praxe v ZD v Pňovicích a ZOD
Starosedlský Hrádek
Praxe se mi líbila. Vyzkoušela jsem si řídit kombajn, sice jsem se zpočátku bála, ale bylo to super.
V průběhu praxe jsme hodnotili pokusy s řepkou
ozimou a ječmenem ozimým. Snažili jsme se pochopit základní informace o odrůdovém zkušebnictví. Vždycky, když jsem něco nevěděla, mohla
jsem se kdykoliv zeptat. Velkým přínosem pro mě
bylo i to, že jsem si mohla vytvořit herbář rostlin
a semen. Snad se mi to bude ve škole hodit.
Štěpánka Brychtová, praxe v ÚKZÚZ Vysoká
Uplynulé dva týdny určitě nebyly zbytečné… mohl
jsem si toho hodně vyzkoušet, lépe pochopit některé věci, a hlavně se zeptat kohokoliv na cokoliv
z oboru. Zároveň mi přišlo fajn někomu pomoci a ulehčit mu práci. Vše bylo, jak má a všichni
pracovníci byli fajn včetně pana vedoucího. Celou
praxi bych zhodnotil známkou 10 z 10.
Jirka Šach, praxe v ÚKZÚZ Vysoká
Během praxe jsem se seznámila s provozy zemědělského družstva. Některé provozy jsou modernizovány, jiné naopak dosluhují, ale na nápravě
se pracuje. Myslím, že dobře funguje chov prasat.
Hlavním problémem jsou nízké výkupní ceny.
Aneta Luhanová, praxe v ZOD Starosedl. Hrádek

Kladně hodnotí zejména rozsah sortimentu vystavované zemědělské techniky a plemen hospodářských zvířat, záporně velké množství stánků
s komerčním prodejem převážně nesouvisejícím se
zemědělstvím. Nelíbil se jim také přístup personálu u zemědělské techniky, který je téměř k ničemu
nechtěl pustit. Výstava byla, jak jsme i očekávali,
ve znamení proticovidových opatření. Pro nás ale
nebyl problém nasadit si respirátor při prohlídce
vnitřních expozic. Celkově však převažovala pozitiva a všem rozhodně stálo za to si prázdniny o jeden
den zkrátit.
Ing. Ladislav Pivoňka
učitel odborných předmětů VOŠ a SOŠ Břez nice
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Římskokatolická farnost Březnice u Příbrami

PROSÍ O FINANČNÍ DAR
na realizaci servisních prací na zvonech a modernizaci
elektrického zvonění ve věži kostela
sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského
Zvony byly odlity a požehnány v roce 1969 a od té doby neprošly větší
údržbou. V současnosti je v provozu jen jeden ze tří zvonů.
Dar můžete vložit do určené
pokladničky v našem kostele,
nebo ho převést na účet farnosti.

č. účtu: 521821349/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte,
prosím, Vaše kontaktní údaje a heslo:
zvony 2021. Rádi Vám vystavíme
potvrzení o daru pro daňové účely.

CENA PLÁNOVANÝCH
OPRAV ČINÍ 72 000 KČ.

DĚ K UJ E ME Z A K A Ž DÝ V Á Š DA R P R O DOB R O NÁ S V Š E C H.
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SŇATEK UZAVŘELI
21. července 2021 – Trogir, Chorvatsko
Roman Sandr, Volenice – Bubovice
Mária Brezáni, Volenice – Bubovice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
89 let – Libuše Machová, Březnice
87 let – Jaroslav Viktora, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Blahopřání
Dne 8. 10. oslaví 80. narozeniny pan Jaroslav
Schořovský. Rodinu založil se svojí milovanou
manželkou Marií brzy, a tak se teď může radovat
nejen ze svých 4 dospělých vnoučat, ale také se
věnovat svým sedmi pravnoučátkům a užívat si
jejich blízkosti, zlobení, smíchu a lásky.
Milý tatínku, dědečku a pradědečku, přejeme Ti
z celého srdce jen a jen to nejlepší. Pečuj o sebe, ať
si tvé blízkosti, tvých vtípků, škádlení a veselých
obrázků můžeme užívat ještě dlouhou dobu.
Tvoje pravnoučátka Julinka a Bibianka Kocíkovy, Péťa a Adámek Boukalovi, Emmička a Mikulášek Slámovi a Vašík Klán se svými rodinami.
Dne 30. září se dožila 80ti let paní Božena Staňková. Hodně štěstí a zdraví do budoucích let přejí
děti s rodinami.

Vzpomínky
Dne 2. 10. 2021 by se dožil 90 let pan Václav
Maňas, rodák z Boru. Kdo jste ho znal, vzpomeňte. Dcery.
Dne 19. 10. 2021 tomu bude 5 smutných let,
co nás beze slova rozloučení náhle opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Fiala z Boru.
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujete mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.

Z MĚSTA, SPOLKY
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Místní organizace
Svazu tělesně postižených
v Březnici informuje
Připomínáme:
Poradna pro sluchově postižené se uskuteční ve středu 6. 10. 2021 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin. Proběhnou výměny baterií do sluchadel, malé opravy na místě, zodpovězení případných dotazů.

12. října 2021 ve 14.30 hodin se koná
Výroční členská schůze STP v kulturním
domě v Březnici.
Upozorňujeme členy STP, že na schůzi bude nutné si přinést potvrzení o očkování (certifikát) nebo
staženou aplikaci v mobilním telefonu. Je také
možné uskutečnit antigenní test přímo v kulturním domě, ale ten již bude zpoplatněn cca 80 Kč.
Z kultury
23. – 30. 10. 2021 odjíždíme do Trenčianských
Teplic. Podrobnosti zájezdu budou podány paní
Feitovou nebo na informačních letácích.
Je potřeba doplatit cenu zájezdu 9 590 Kč
a 8 590 Kč, a to buď v lékárně nebo po telefonické
domluvě na tel. 318 682 050.
25. 10. – se uskuteční koncert Ivo Jahelky v KD
v Tochovicích.
31. 10. – v odpoledních hodinách nabízíme divadelní představení Sestra v akci v hudebním divadle Karlín.
Dále nabízíme: jednodenní výlet Horažďovice
– Lnáře – Bělčice. Cibulový trh (uskuteční-li se)
v Hořovicích, adventní návštěva Prahy s vlastním
průvodcem a výkladem o Starém městě a nejžádanější cesta – termální lázně Bad Fusink.
Abychom mohli uskutečnit Vaše požadavky a přání, potřebujeme konkrétní jména na námi navržené výlety. Podle počtu uchazečů se zájezdy i doprava objednají.
Vždy je třeba sledovat odjezdový plakát a případné změny nahlásit.
Ludmila Feitová
Z historie
Víte, že:
– ZO STP v Březnici slaví 65. výročí založení?
– Svaz invalidů (původní název) byl založen
27. srpna 1956
– prvním předsedou byl Alois Kolář
– počáteční stav členů byl v roce 1960 – 71
a v roce 1976 již 298
– v létech 1960 – 1973 pracoval při organizaci
pěstitelský kroužek – cílem bylo pěstování heřmánku a sběr léčivých bylin
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– v okrese byl několikrát vyhlášen jako nejlepší
– kroužek invalidní mládeže vzniká v Březnici
v roce 1971
– v tom samém roce vzniká i diabetický kroužek
– v domku č. 17 (náměstí) se do roku 1972 svítilo
petrolejovými lampami
– 19. září 1978 se stává předsedou SI pan Ludvík
Kindlman
– Svaz invalidů mění během let několikrát svůj
název:
• v roce 1992 na Svaz zdravotně postižených (SZP)
• v roce 2002 na Svaz postižených civilizačními
chorobami
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• od února 2014 na Svaz tělesně postižených (STP)

– v roce 1986 uspořádal SI společně se ZO SI
v Rožmitále aktiv pro sluchově postižené (poradna pracuje do dnes)
– v letech 2005 – 2020 pracuje ve funkci předsedkyně organizace paní Vlasta Forejtová
– ZO během své činnosti pravidelně vystavovala
práce svých členů, pořádala poznávací zájezdy,
organizovala různé ozdravné pobyty, odborné
přednášky a besedy, zájezdy aj.
Hedvika Fořtová
za výbor STP v Březnici

FAMÓZNÍ CUKRÁŘKA V DOMOVĚ BŘEZNICE
Bylo deštivé, uplakané odpoledne, čtvrtek 16. září. Ale u nás, v Domově, tomu bylo jinak. Zavítala k nám Mirka
van Gils Slavíková, cukrářka uznávaná po celém světě, která je v Čechách v posledních letech nepřehlédnutelná.
I ti, kteří, neznají její jméno,
vědí, že je to „Ta s tou růžovou
hlavou“. Laskavá porotkyně soutěže Peče celá země zastávající
tradiční receptury a kvalitní suroviny. Je držitelkou francouzského titulu „Mistr cukrářského
umění“. Její dortíky ochutnali
Daniel Craig, Nelson Mandela,
Angela Merkelová, Karel Gott
a mnoho dalších. Během karantény začala natáčet videorecepty. Díky ní se znovu postavilo do
kuchyně tisíce lidí.
Když jedna z našich kuchařek
zareagovala na Mirčinu výzvu
na sociální síti, Mirka neváhala,
napekla čokoládové briošky pro
všechny a přijela s námi strávit
krásné odpoledne.

S našimi klienty si popovídala,
rozdala svou novou kuchařku
Famózní 2 i s věnováním, zvěčnila se nám do kroniky a v neposlední řadě si prohlédla pokoje.
Doufáme, že si z této návštěvy
odnesla krásné vzpomínky, které v ní, stejně jako v nás, zůstanou navždycky. Nám nezbývá
než poděkovat a těšit se na příští
přislíbenou návštěvu.
Jana Zemková
Za Domov Březnice
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
máme za sebou zářijové pivovarské setkání, kdy v rámci
oslav 515 let vaření piva v Březnici, jsme se s mnohými z našich návštěvníků viděli v nových
prostorech Spolkovny.
Volně jsme tak zahájili naši činnost – první aktivitou jsou kurzy českého jazyka pro cizince.
Od 1. října začínáme trénovat
paměť kolektivně – listy již nebudeme dávat do Vašich schránek, můžete přijít každý pátek
v 15.30 do klubu.
Pro ty, co u nás ještě nebyli
a nevědí – Spolkovna je klubovna v březnickém pivovaru
Herold, která je nám díky neobyčejné laskavosti Kateřiny
a Marka Šoltésových a Modré
nadaci zdarma k dispozici pro
naše aktivity.
V současné době dáváme dohromady veliké množství knih,
třídíme je a hledáme co nejlepší cestu, jak Vám je nabídnout
i s kávou či čajem přímo u nás.
Zatím ještě stále tak, že po předchozí telefonické dohodě se někdo z nás s Vámi ve Spolkovně
sejde a knihy Vám individuálně
zapůjčí.
Díky ochotě pana Schlegela, majitele našich bývalých klubových
prostor, můžeme i nadále využívat jako informační místo výlohu na náměstí. V té se také dozvíte všechny spolkové novinky.
Obracíme se na Vás s 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. Nejsou zde
již vylepené informační letáky,
protože se někomu líbí tak moc,
že je nechce nechat k přečtení
i druhým a stále si je slepuje a
odnáší – protože si myslíme, že
už má papírů doma dost, další k
dispozici nedáváme a informace
jsou ve výloze.
Trvá zavedená obdoba streetworkeru - můžete nás potkat
ve městě s taškou ochranných
pomůcek, kdo potřebuje něco
doplnit nebo vyměnit, jsme mu
k dispozici. Po upozornění
zpřesňuji informaci, že toto se
týká roušek, respirátorů, desinfekce, rukavic.
Děkujeme Lauře, Emilce, Adrianě a Nikole za pomoc při obslu-

ze stánku Březnického klubu
seniorů při pivních slavnostech.
Vážení čtenáři, přeji Vám za
sebe i své kolegy a kolegyně pohodové dny, pevné zdraví a každý den radost, která si Vás najde
a půjde poslat dál…
S úctou Petra Michvocíková,
předsedkyně Dobročinného
spolku Sv. Máří Magdalény z.s.
– provozovatele Březnického
klubu seniorů
Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 554
974, k dispozici formou odnášky
a donášky až k vám domů. Stejně tak činnost dobročinného
spolku Paraska, který je zde se
svými dobrovolníky pro Vás, nebyla přerušena – více informací
v přiloženém letáku na stránkách Březnických novin, webových stránkách města Březnice
a ve výloze Březnického klubu
seniorů.
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na e-mail: petramatysova21@
seznam.cz či navštívit naše
webové stránky:
www.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.

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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PARASKA

DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů

Malé dobrodružství
Byl jsem ještě malý kluk, asi devítiletý. Měli jsme
doma menší hospodářství. Musel jsem už jako
malý pomáhat rodičům. Často jsem pásl také dvě
krávy.
Jednou jsem šel na louku než s jednou krávou Malinou, neměla ani ohlávku ani oprať, znala cestu
sama. Pásla se potom blízko vrby. Napadlo mě,
když si vlezu na tu vrbu, tak si snadno z ní vlezu
na krávu a mohla by mé svézt. Provedl jsem to
dobře, z vrby jsem skočil krávě na hřbet. Kráva se
ale hrozně lekla a dala se se mnou na útěk, běžela
loukou až k Bubovicům. Držel jsem se křečovitě
jejího těla za svraskanou kůži, abych nespadl. Nebylo to zrovna lehké, stejně jsem potom z krávy
spadl na zem, nic se mi nestalo.
Rodiče si mysleli, že je vše v pořádku, že tak dlouho krávu popásám. Doma jsem o tom malém dobrodružství neměl odvahu se zmínit, protože bych
dostal asi pěkný výprask.
Miloš, 81 let

„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

Letní tábor Charity Příbram 2021
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět mohli setkat u táborového ohně v osadě Trilobit
u Ohrazenice. Prázdninový týden (14. – 21. srpna 2021) zde mohly společně prožívat
zejména děti klientů ze Služby pro rodiny s dětmi - SAS Charita Příbram, ale i běžných
rodin, celkem tedy 36 dětí (ve věku od 6 do 15 let) a 16 statečných dobrovolníků.
Z prostředí brdských lesů jsme
se tentokrát přenesli do srdce
Mexika, kde se ve státě San Luis
Potosí ukrývala tajemná soška
Xapatanu. Získat poklad nebylo zase tak jednoduché, protože
strážci jeskyně, kde byla soška
ukryta, vyrobili ještě dalších
19 sošek, aby zmátli ty, kteří se
vydají poklad Xapatanu hledat.
Strážci hory, kterými byli jednotliví vedoucí skupin, se všemožně snažili cestu za pokladem dětem překazit různými
překážkami, proti kterým jednotlivé skupiny bojovaly nebo
se jim snažily vyhnout. Vůbec
nebylo lehké dopravit na kopec
klády na stavbu mostu, postavit
vor, získat pilu, nařezat kůly na
stavbu ohrady nebo vysušit ba-

žinu….. Díky zapojení všech se
přeci jen podařilo najít všechny
sošky a získat poklad. Napínavé
to tedy bylo až do konce. Daleko
důležitější však bylo, že mohla vzniknout nová přátelství či
obnovit se ta loňská, vyzkoušet
si co už sám zvládnu, naučit se
novým dovednostem, spolehnout se na druhého či zjistit,
jestli vydržím bez maminky …
ale především užít si společně
léta, sluníčka, koupání, kamarády, táborák i diskotéku… Ani náš
žaludek netrpěl hlady, protože
o něj opět pečovala naše skvělá
kuchařka Maruška, bez níž by
to určitě také nešlo. Poděkování
patří i všem ostatním, kteří se
nějakou měrou podíleli na tomto projektu.

A co na závěr? Těšíme se opět za
rok na tu skvělou bandu, vlastně
partu.
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A jak to prožili ti, kterým byl tábor určen? Texty jsou uveřejněny tak, jak je děti napsaly, tedy
i s gramatickými chybami.
„Mě se líbilo že na táboře byly na mě
hodný, a rychle jsem se skamarádila
s dětmi. A taky jsem byla ráda že pujdu
poprvé na tábor, hrozně jsem si tam
užila a ještě se mi líbila bojovka a diskotéka. Taky jsem byla poprvé v životě
na rozhledně a moc se mi líbilo v Berouně. A u nás ve škole se učí několik dětí
z tábora.“ A.
„Na táboře se mi moc líbilo. Jsou tam
moc fajn a milí lidi. A líbí se mi tam
je totam krásný a hry mně taky bavili
prosteeee suupperr TÁBOR!!! Moc mne
to tam bavilo. A moc jsem si to užila.“
L.
„Na táboře se mi líbylo. Jezdím už od
3 let. Spousta nových kamarádů. Ďelali jsme spoustu soutěží a her. Malovali jsme si šátky a rozdělovali nás do
týmů.“ V.
„Na táboře moc se mi líbilo. Procházky, výlety, zábavy, akce a dobré jídlo.
Nejlepší ze všech byli diskotéka a bojovka. A jsem rád, že jsem patřil do
modrého týmu (Tesoro Azul). Za celou bojovku jsem jednou opravdu lekl.
Díky bohů došel jsem do cíle. Teším se,
že příští rok pojedu zas. A moc všem
děkuji za prima zábavu. Pokřik týmu:
Tesoro Azul to je hvězda která se ti nezdá, vyhrajeme poklady, protože jsme
my! P.
Charita Příbram

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012. Pod příspěvek uveďte vždy Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou
úpravu jednotlivých příspěvků.
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Dezerty do skleničky
Chia pudink s ovocem
a zakysanou smetanou

cem a posypeme nastrouhanou
čokoládou.

Ingredience:
2-3 banány
400 ml mandlového nebo kokosového mléka
4 lžíce chia semínek, kakao
med, měkký tvaroh
2 kelímky zakysané smetany
nastrouhaná čokoláda
ovoce podle chuti – maliny, jahody, borůvky, rybíz…

Hruškový dezert

Postup:
Do kokosového nebo mandlového mléka nasypeme chia semínka a osladíme dle chuti medem.
Semínka nabobtnají během půl
hodiny, ale lépe je nechat bobtnat přes noc. Vznikne hustý
pudink. Banány rozmačkáme
a smícháme s kakaem, několik
koleček banánu necháme. Oba
kelímky zakysané smetany smícháme se dvěma lžícemi měkkého tvarohu a dle chuti přidáme
med.

Na dno skleničky dáme vrstvičku rozmačkaného banánu
s kakaem, na to poklademe plátky banánu, poté vrstvu pudinku z chia semínek a proložíme
ovocem. Na ovoce navrstvíme
zakysanou smetanu s tvarohem
a povrch dozdobíme dalším ovo-

Ingredience cca na 4 porce:
2 hrušky
1 lžička skořice
500 g polotučného tvarohu
60 g ovesných vloček
1 lžíce ořechového másla, med
Postup:
Hrušku nakrájíme na malé
kostičky, smícháme se skořicí
a dáme na dno skleniček. Tvaroh osladíme medem, a umixujeme tyčovým mixérem. Když
je tvarohový krém bez hrudek,
přendáme ho do skleniček. Jako
poslední si smícháme rozdrcené ovesné vločky s ořechovým
máslem a medem na posypku
a nasypeme na tvarohový krém.
Dezert necháme zchladnout
v lednici.

Mangový dezert
do skleničky
Ingredience cca na 6 skleniček:
200 g Lotus sušenek
1 lžíce másla

4 lžíce mléka
250 g mascarpone
50 g polotučného tvarohu
vanilkový extrakt
1 zralé mango
kokosový cukr
čerstvé ovoce – podle chuti
oříšky – podle chuti
Postup:
Sušenky rozdrtíme, zalijeme
mlékem a rozpuštěným máslem. Promícháme a dáme rovnoměrně naspod každé skleničky. Mascarpone smícháme
s tvarohem, vanilkovým extraktem a kokosovým cukrem. Tento
krém navrstvíme na sušenkový
základ.

Mango oloupeme, zbavíme pecky a nakrájíme na kostičky.
Dáme vařit, společně s kokosovým cukrem, na mírný plamen.
Povaříme alespoň 5 minut. Poté
mango přendáme do mísy a rozmixujeme tyčovým mixérem
na hladké pyré, které nalijeme
na tvarohový krém a skleničky
dáme vychladit do lednice.
Dozdobíme čerstvým ovocem
a oříšky.
připravila Kateřina Štěrbová
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ROZPIS PODZIMNÍCH UTKÁNÍ

									

DATUM DEN

		

„A“ MUŽSTVO

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

ST. PŘÍPR.

ML. PŘÍPR.

2. kolo poháru

28. 9.
ÚT
		
2. 10.
SO
		
3. 10.
NE
		

13.00 Kamýk n/Vlt.
- Březnice
16.00 Rosovice - Bř

SO

10. 10.

NE

16. 10.

SO

17. 10.

NE

15.30 Počepice - Bř

23. 10.

SO

14.00 Bř - Dublovice

24. 10.

NE

6. 11.

SO

7. 11.

NE

13. 11.

SO

sobota 2. 10. hasiči soutěž
15.00 Březnice
- N. Knín/Nová Ves

9. 10.

28. 10.
ČT
		
30. 10.
SO
31. 10.
NE

10.00 Březnice
- Stará Huť

16.00 Bř - Třebsko

13.30 Prostř. Lh.
- Březnice
13.00 Březnice
- Bohutín/Podlesí

		

10.00 Tochovice
- Březnice
14.00 Spartak Pb B
- Březnice

10.30 Březnice 		
- Jesenice

10.00 Tochovice
- Březnice
10.30 Bř - Rožmitál

13.30 Rožmitál
- Březnice
		

los

los		

14.30 Bř - Tochovice

los

los

los

los

los

los

		
10.15 Sedlčany B
- Březnice
14.00 Březnice
- Spartak Pb B

10.00 N. Ves/N. Knín
- Březnice
14.30 Višňová - Bř

14.00 Bohutín - Bř 11.30 Krásná Hora
14.00 Bř - Pičín
- Březnice
14.00 Bř - N. Knín
10.30 Březnice
- D. Hbity/Višňová					
		

		

volno
volno		

		
los

los		

los

los

10.30 Jesenice - Bř

13.30. K. Hora - Bř

					
KOLEKTIV
MLADÝCH HASIČŮ

Běžecký pohár v běhu na 60 m s překážkami
V neděli 22. srpna 2021 proběhl osmý ročník běhu
na 60 m s překážkami, který je již druhým rokem
součástí Brdsko-vltavských šedesátek, tedy seriálu o pěti soutěžích. Při naší soutěži nevypadalo
počasí moc přátelsky. Těsně před začátkem nás
stihla bouřka a následný déšť, který nám začátek
posunul o půl hodiny. Na samotné závody již ale
nepršelo. V letošním ročníku k nám přijelo 72 závodníků ve třech kategoriích. Za Březnici, v kategorii přípravka, si naposledy zaběhl Matyáš Nusl

a na rozloučenou si doběhl pro zlato. Reprezentovala nás také Barbora Nuslová, která si zaběhla
svůj druhý závod a skončila na krásném šestém
místě. Za starší dívky si zaběhla Eliška Ježková
a obsadila 15. místo.
V doplňkovém závodě Equitana Cup zvítězila
za děvčata Adéla Šírková ze Starého Kolína a za
chlapce Jakub Skácel ze Zaječova, který nejen
že vyhrál, ale i vylepšil rekord Březnické dráhy
o 1 setinu vteřiny.
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Okresní setkání přípravek OSH
Příbram 2021
V neděli 5. září 2021 proběhlo v obci Podlesí
okresní setkání přípravek. To je soutěž pro ty nejmenší hasiče, není tu vítěze ani poraženého a zápolí zde děti od 3 do 6 let. Všechna družstva jsou
oceněna stejným dílem a pořadí se sčítá jen pro
potřebu OORM Příbram. Do soutěže se přihlásilo
10 družstev, která mezi sebou zápolila ve štafetě
3 x 50 m, štafetě CTIF, štafetě trojic a požárním
útoku. Samozřejmě všechny disciplíny jsou upravené tak, aby je naši nejmenší hasiči zvládli. Reportáž ze závodů můžete shlédnout na webu KMH
http://kmhbreznice.webnode.cz v sekci videa.
za SDHS Březnice Svatopluk Koňas

Družstvo přípravky s trenérem

PLAMEN a soutěž dorostu 2021 – 2022
Okresní odborná rada mládeže OSH Příbram a SDH Březnice
zve všechny příznivce hasičského sportu

na 1. část okresního kola hry Plamen a soutěže dorostu,
která se bude konat na stadionu v Březnici.
Děti budou od časných ranních hodin zápolit ve štafetě 4 x 60 m a štafetě CTIF.
Dorost má v odpoledních hodinách na programu štafetu 4 x 100 m
a pro jednotlivce je připraven dvojboj.

První pomoc není věda

Český červený kříž

Vážení čtenáři, zanedlouho nás čeká brzké podzimní smrákání a my jsme se rozhodli tento čas
využít, a připravit program na nedělní odpoledne,
a to nejen pro hasiče, ale i pro širokou veřejnost.
Přednáška o první pomoci proběhne v neděli 10.
10. 2021 od 15 hodin v hasičském domě. Přednáška „První pomoc není věda – 1. část“ není určena
jen dětem, určitě bude zajímat i dospělé.
Druhá část proběhne v neděli 26. 10. 2021. Děti,
které budou mít zájem po druhé části si splnit
závěrečné zkoušky, dostanou osvědčení mladého zdravotníka ČČK a budou mít možnost si svoje
znalosti ověřit v květnu 2022 na okresní soutěži.
Samozřejmě se akce budou řídit aktuálním protiepidemiologickým nařízením.
Svatopluk Koňas

Nábor členů

ČČK MO Březnice ráda přivítá do
svých řad nové členy, kteří mají
zájem o první pomoc, dárcovství
krve, zařazení do humanitární jednotky a další aktivity spojené s Červeným
křížem. Případní zájemci se mohou ozvat na tel.
721 487 579.

Kurz první pomoci

ČČK MO Březnice plánuje zprostředkovat kurz
ZZA (základní zdravotní norma) tento kurz je
v délce 16 hodin a bude rozdělen do několika školících jednotek. Kurz se bude konat dle zájmu veřejnosti a hlásit se můžete na tel. 721 487 579.
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Hlasujte pro rožmitálské hasiče
v Anketě Dobrovolní Hasiči Roku

SPORTOVNÍ HRY
čtvrtek
14.30 – děti 4 – 8 let
15.30 – děti 9 – 15 let
začínáme 21. 10. 2021
končíme 23. 6. 2022

cena – ZDARMA

FLORBAL
kroužek pro děti 9 – 15 let
každé pondělí 14.00 – 14.45
začínáme 18. 10. 2021
končíme 27. 6. 2022

33 lekcí – cena 2 500 Kč
Přihlášky přímo na místě v TC Vitality
Březnice z. s. nebo na tel. 776 634 047,
email: info@tenisova-skola.cz.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem byla nominována v rámci
11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Dostala se tak mezi pět nejlepších jednotek v oblasti
střed-sever Čech.
Rožmitálští hasiči byli letos nominování za zásah
u požáru naskladněné štěpky v areálu soukromého zemědělského družstva v srpnu loňského
roku v Zalánské ulici v Rožmitále pod Třemšínem. Jednalo se o rozsáhlý požár, u kterého byl
vyhlášen IV. zvláštní stupeň poplachu. Jednotka se podílela na likvidaci požáru, ochraně zvířat
a budov v okolí a zřizovala čerpací stanoviště. Po
zdolání požáru ještě několik dní držela dohled na
požářišti. Teď přichází na řadu veřejnost, která
svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech
oceněných. Finalisté na prvních třech místech
k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční
a věcné dary.
Hlasovat můžete až do 20. 10. 2021 na webu nebo
prostřednictvím SMS. Připomeňme, že v loňském
ročníku ankety se rožmitálští hasiči umístili na třetím místě.
Hlasujte a podpořte Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Rožmitál pod Třemšínem v 11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu www.adhr.cz/hlasovani-jednotky nebo prostřednictvím SMS ve tvaru
HASICI JSSC4 zaslané na číslo 900 77 06.

VSTUPENKY DO DIVADLA A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

MŮŽETE KOUPIT
I V BŘEZNICI

INFORMAČNÍ CENTRUM
V KOLEJI 1, Tel.: 739 641 923
Po – Pá: 9:00–16:00
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
MOŽNOST NÁKUPU ULOVENÉ BAŽANTÍ ZVĚŘE! V Bažantnici Simínský mlýn. Je možné na objednávku i dančí, jelení či divoké prase! Termíny
rádi sdělíme po telefonu. Volejte 723 929 478.
DO BAŽANTNICE SIMÍNSKÝ MLÝN HLEDÁME
PERSONÁL na pozici Kuchař(ka), pomocníky do
kuchyně i obsluhu. Na stálo či na brigádu. Pro více
informací volejte na 702 294 510.
HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na nahánění drobné
zvěře při honech do Bažantnice Simínský mlýn.
Peněžitá odměna, zajištěná strava, zvěřina. Můžete pravidelně, nebo jen občas, v týdnu nebo o víkendu. Vhodné i pro aktivní důchodce, studenty,
pro každého, kdo je rád v přírodě a v pohybu. Pro
bližší informace volejte 702 294 510.

NABÍZÍME DLOUHODOBOU BRIGÁDU.
Montáž florbalových holí. Vhodné pro důchodkyně nebo maminky na mateřské dovolené. Pracovní doba dohodou, možnost práce z domova. Podmínka řidičský průkaz sk B.
Tel. 602 124 563, e-mail: sport2020@volny.cz.
NEVIDOMÝ DŮCHODCE NABÍZÍ MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU řidičce nebo řidiči pro osobní vůz Fiesta. Pouze pro důchodce, pracovní doba dohodou
(cca 40 hodin měsíčně), odměna 80 Kč/hod.
Tel. 602 124 563.
NABÍZÍME ZAHRADNICKÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU včetně prořezávání a kácení stromů.
Tel. 724 672 166.

UZÁVĚRKA
listopadového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN je v pondělí 18. října 2021 ve 12 hodin
Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz. Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel, budou zveřejněny v následujícím čísle. Děkujeme.
Březnické noviny v barevné verzi na www.breznice.cz.

Restaurace Karlův Týn
SVATOMARTINSKÉ MENU

U NÁS V RESTAURACI NEBO AŽ K VÁM DOMŮ!
Dovolujeme si Vás pozvat na jeden z nejoblíbenějších svátků roku, a to svátek svatého Martina, a s tím spojené
gastronomické dny věnované husám a mladému vínu, které proběhnou od 11.

Objednávejte na 720 445 578 nebo 776 083 604.

11. - 14. 11. 2021.

Naše paštika z husích jater s brusinkami, na portském víně a selský chlebíček s kváskem 49,Husí vývar s játrovou rýží a nudlemi 45,¼ Pečená Martinská husička (1100g) s bílým a červeným zelím, s jablíčkem a variací knedlíků 299,½ Pečená Martinská husička (2200g) s bílým a červeným zelím, s jablíčkem a variací knedlíků 599,Celá pečená Martinská husička (4400g) s bílým a červeným zelím, s jablíčkem a variací knedlíků 1.199,Domácí maminčin jablečný štrůdl s rozinkami a vlašskými ořechy (2 ks) 49,Svatomartinské víno 0,75 l – 139,Muškát moravský
Svatovavřinecké rosé
Svatovavřinecké červené
Veltlínské červené – bílé víno

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá
Dominant všechny barvy
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska

stáří: 16 – 20 týdnů
cena: 185 – 229 Kč/ ks
prodej: 16. 10. 2021

Březnice
u autobus. nádraží v 18.00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

info: po – pá 9.00 – 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 778 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:

 Svářeč
 Strojírenský dělník

100 %

JISTOTA

 Skladník
Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenkový paušál
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs

32

BŘEZNICKÉ NOVINY

INZERCE

10/2021

POLYGRAPH INTERNATIONAL
TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna:
Březnice, Obránců míru č.p. 95

PŘIJME PRACOVNÍKY
na dílnu i na domácí práci
(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené)

informace osobně
nebo na tel. 607 049 998

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků
tel. 602 105 365

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

60

LK Transport s.r.o. přijme

Mb/s

ŘIDIČE C + E

495 Kč

395 Kč
měsíčně

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč
100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

pro pravidelné jízdy
dvakrát týdně CZ – D – CZ
Víkendy volné!

Ověřujte na

www.nordictelecom.cz

Čistý příjem 40 000 Kč
včetně cestovních náhrad.

Akce platí do 31. 10. 2021.

kontakt: 603 242 581

Překvapivá volnost

PEDIKÚRA, SOLÁRIUM
kyselina hyaluronová
solárium i bez objednání
Andrea Nováková
607 095 309

•
•

MANIKÚRA, ŘASY, GELOVÉ NEHTY
kosmetika, BB Glow – permanentní make-up
Jana Bubeníčková
727 823 107

•

BŘEZNICE
LOKŠANY 665
(MODRÝ DŮM ZA SPOŘITELNOU)

pracovní doba dle objednávek
• prodej dárkových poukázek
•

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ,
DĚTSKÉ
hloubkové čištění vlasů,
• brazilský keratin, účesy
• copánky z kanekalonu, úprava vousů
• pánské a dětské střihy i bez objednání
Petra Cacková
720 405 271
•
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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 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub
a určených brýlových čoček HOYA. Akci nelze kombinovat s jinými
slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci
našich optik. Nabídka je platná od 20. 9. do 14. 11. 2021.

JEDNO
SKLO
ZDARMA
Axis Optik: Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
Otevírací doba: Po/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

KULTURA V BŘEZNICI
2. 10.
7. 10.
12. 10.
12. 10.
16. 10.
21. 10.
23. 10.
23. 10.
24. 10.
30. 10.

10/2021

ZÁMEK BŘEZNICE ŘÍJEN 2021
Zámek Březnice: OTEVŘEN SO a NE
a ve státní svátek 28. října

Taneční kurz – prodloužená
KD – 14.00
Mysterium Karlštejna
– přednáška
Kolej – 16.00
Schůze MO STP
KD – 14.30
Vietnam – beseda
Městská knihovna – 16.30
Taneční kurz
KD – 14.00
Čtenářské čtvrtky
Kolej – 18.00
Taneční kurz – prodloužená
KD – 14.00
Městská kniha Březnice z let
1454-1630
Zámek – 19.00
Jews in Jazz
Synagoga – 17.00
Taneční kurz
KD – 14.00

od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
Kavárna U Bylinkové zahrádky bude do 31. 10.
otevřena pouze o víkendech od 11.00 do 17.00

Přednáška:
v sobotu 23. 10., hudební sál zámku od 19.00
přednáška Mgr. Kateřiny Pohlové
o unikátním historickém pramenu města Březnice Městská kniha Březnice z let 1454 – 1630
dosud nezpracované informace ze SOA v Příbrami týkající se autentických zápisů a poznatků od
prvních zmínek o Březnici a nástupu Zmrzlíků
ze Svojšína, přes dějiny březnického panství v letech 1506 – 1623, zápisy týkající se vzhledu města, jeho obyvatel až po vývoj městské samosprávy
do roku 1630
Koncert:
v neděli 24. 10., synagoga Březnice od 17.00
koncert židovské hudby
Petra Ernyeiová – zpěv, Adam Tvrdý – kytara,
Petr Dvorský – kontrabas
písně židovských autorů – jazzové, židovské i muzikálové písně
www.zamek-breznice.cz

INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 739 641 923
email: info@breznice.cz
po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin

KAVÁRNA
V KOLEJI
po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin
so, ne a svátky

kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

www.breznice.cz

9 - 16 hodin

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
Od 7. října výstava soutěže
architektonických návrhů
"LÁVKA NA MÍSTĚ ŠVÉDSKÉHO
MOSTU V DOBRÉ VODĚ"

BRDSKÁ KÁVA
Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.
Prodej zrnkové kávy.
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KINO BŘEZNICE
3. 10. neděle v 18.00 hodin

ANNY

Dokument, Česko 2020
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

6. 10. středa v 18.00 hodin

ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH

Animovaná pohádka, Korea 2019, v českém znění
Baculka Sněhurka, zlá čarodějnice
a sedm neodbytných trpaslíků, co
jsou ve skutečnosti zakletí princové
v pohádce o tom, co je vlastně krása.
Režie: Sung-ho Hong
Vstupné 70 Kč • 92 minut • Přístupno
od 12 let

příběh skutečných psích hrdinů a
lidí kolem nich.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden,
Jana Plodková, Marek Taclík, Richard Krajčo a další
Vstupné 100 Kč • 90 minut • Přístupno

17. 10. neděle v 18.00 hodin

MALÍŘKA A ZLODĚJ

Dokument, Norsko 2020, české titulky
Mladá česká umělkyně Barbora žije
v Oslu, kde zoufale řeší krádež svých
obrazů. U soudu osloví jejich zloděje s prosbou, aby jí stál modelem.
Vzniká tak zvláštní, těžko uvěřitelný
vztah v příběhu o procesu umělecké
tvorby, lidských relacích a právu na
druhou šanci.
Režie: Benjamin Ree
Hrají: Karl Bertil-Nordland, Barbora
Kysilková, Øystein Stene a další
Vstupné 80 Kč • 102 minut • Přístupno
od 15 let

20. 10. středa v 18.00 hodin

10/2021

KINO

říjen 2021
Nová česká komedie o tom, jaké je
být dnes současně mámou, ženou,
partnerkou a kamarádkou a nezbláznit se z toho.
Režie: Vojtěch Moravec
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Jakub
Prachař, Jiří Langmajer a další
Vstupné 100 Kč • 95 minut • Přístupno
od 12 let

27. 10. středa v 18.00 hodin

JELENICE

Komedie, Francie 2021, české titulky
Absurdní komedie o tom, co se stane, když život po rozvodu dostane
nečekané obrátky – George, jeho
nová jelenicová bunda a videokamera – počátek nového vztahu a dobrodružství v ospalé vesnici ve francouzských Alpách.
Režie: Quentin Dupieux
Hrají: Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Albert Delpy, Laurent Nicolas, Coralie Russier a další
Vstupné 80 Kč • 77 minut • Přístupno
od 15 let

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA

10. 10. neděle v 18.00 hodin Thriller, USA, Velká Británie 2020, české 31. 10. neděle v 18.00 hodin

PERSKÉ LEKCE

Válečné drama, Rusko, Německo, Bělorusko 2020, české titulky
Příběh zajatého Gillese, který se po
deportaci do Německa vydává za
Peršana, ač je ve skutečnosti Žid,
a přežije jen díky tomu, že učí persky
samotného velitele tábora.
Režie: Vadim Perelman
Hrají: Leonie Benesch, Jonas Nay,
David Schütter, Lars Eidinger, Jonas
Nay, Nahuel Pérez a další
Vstupné 90 Kč • 127 minut • Přístupno
od 15 let

13. 10. středa v 18.00 hodin

GUMP

Rodinný film, Česko 2021, české znění
Svět, jak ho vidí toulavý pes Gump,
jak nás vidí zvířata. Dobrodružný

titulky
Originální, hodně divoký a cynický
thriller o pomstě v minulosti muži
zrazené Cassandry. Bývalá nadějná
studentka medicíny předstírá v barech alkoholem unavenou, a tudíž
snadnou oběť. Láká tak do pasti nic
netušící chlapíky, kteří využívají příležitost, a připravuje jim nepříjemné
překvapení.
Režie: Emerald Fennell
Hrají: Carey Mulligan, Bo Burnham,
Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer
Coolidge a další
Vstupné 90 Kč • 113 minut • Přístupno
od 15 let

24. 10. neděle v 18.00 hodin

MATKY

Komedie, Česko 2021, v českém znění

NEJLEPŠÍ LÉTA

Drama, Itálie 2021, české titulky
Nerozlučná čtveřice kamarádů, krásných šestnáct let a Itálie v roce 1980.
Co s přátelstvím, vztahy a sny udělá
dospělost a roky, které ubíhají příliš
rychle?
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: Pierfrancesco Favino, Kim
Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti,
Claudio Santamaria a další
Vstupné 90 Kč • 128 minut • Přístupno
od 12 let
Změna programu vyhrazena.

Připravujeme:
Svéráz českého rybolovu, Sny
o toulavých kočkách a Faunův
labyrint
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