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Vážení spoluobčané,

ČAPÍ MLÁĎATA Z BŘEZNICE

18. srpna 2021 poslal vedoucí Záchranné stanice v Hrachově pan
Pavel Křížek fotografii čápat, která
k nim byla na jaře převezena z pivovarského komína.
Chystají se k odletu do teplých
krajin.

prázdniny i období dovolených utekly jako voda a příchod září
v nás, byť už dávno nejsme školou povinni, přece jenom evokují právě vzpomínky na školní dny. Na konci června jsem se zúčastnil slavnostního předání vysvědčení žákům devátých tříd
a pokaždé mě udiví a překvapí ta proměna nedávných prvňáčků
v mladé muže a slečny. Je to nekonečný koloběh života. Pro některé žáky po devíti letech končí základní školní docházka a do
prvních tříd nastupuje nová generace dětí, prvňáčci.
K prvnímu školnímu dni neodmyslitelně patří i přivítání žáků
prvních tříd, které tradičně probíhá za vydatné podpory a účasti rodičů a prarodičů. Je to správné, vždyť v životě prvňáčka se
jedná o velice významný a důležitý krok k poznání a vzdělání.
Na této poměrně dlouhé cestě a životní etapě je potřeba popřát
hodně úspěchu a připomenout, že kýžené výsledky nejsou výsledkem štěstí, ale hlavně pravidelné práce a přípravy. V některých tvářích vidíme rozpaky, v jiných obavy z neznámého, ale
u většiny je projev veselý, plný očekávání i s ohledem na neznámé tváře budoucích kamarádů. My rodiče si pak přejeme, aby si
vytvořili pevné přátelské vazby, které jim zůstanou po celý život.
S uspokojením můžeme konstatovat, že v letošní roce přivítáme
52 žáků prvních tříd.
Děti jsou naše budoucnost a je potřeba jim, potažmo učitelům,
vytvářet maximálně kvalitní zázemí a podmínky pro zdařilý průběh výchovně vzdělávacího procesu. Chtěl bych poděkovat vedení školy za úspěšný a koncepční rozvoj, který je vidět doslova na
každém kroku.
Přeji Vám všem hezký zbytek léta.
Petr Procházka, starosta

AKTUÁLNĚ Z BŘEZNICE POZVÁNKA
REKONSTRUKCE
U domu č.p. 267 byla dokončena střecha a provádí se zateplení fasády.

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

Asfaltový povrch křižovatky
Rožmitálské a Bubovické ulicie
je po částečné opravě. Protože
je silnice po rekonstrukci ještě
v záruce, přistoupí se k celko-

vé opravě až po otevření uzavřených silničních tahů v okolí
Březnice.

Na místních komunikacích
probíhá nátěr přechodů a vo-

dorovného značení.

OPTICKÉ KABELY

Společnost BOHEMIATEL provádí pokládku optických kabelů
v ulicích J. Švermy, Drahenická
a Dr. Jurenky.

Město Březnice
zve na veřejné zasedání

zastupitelstva města,

které se koná

v úterý 7. září 2021
v kulturním domě.

Začátek v 16. 30 hodin.
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 5
Datum: 15. 6. 2021
ZM5-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 5. 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 11. 5. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM5-2021/2 Schválení účetních závěrek za rok
2020
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
a) účetní závěrku města Březnice za rok 2020
b) účetní závěrku příspěvkových organizací města Březnice za rok 2020.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2021/3 Závěrečný účet za rok 2020
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
a) Závěrečný účet města Březnice za rok 2020,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bez
výhrad.
b) Hospodářský výsledek příspěvkových organizací města Březnice za rok 2020.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2021/4 Odkoupení bývalé části KOVO
Březnice
Zastupitelstvo města
I. r e v o k u j e
usnesení zastupitelstva města ze dne 11. 5. 2021
č. ZM4-2021/6.
II. 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.

Zastupitelstvo
- Soupis usnesení
333, bydlení, p.p.č. 982/1 - manipulační plocha,
ostatní plocha, o výměře 438 m₂, p.p.č. 979/2 manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře
352 m₂, p.p.č. 982/13 – manipulační plocha,
ostatní plocha, o výměře 489 m₂, p.p.č. 977/10
– manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře
581 m₂ a p.p.č. 982/20 – manipulační plocha,
ostatní plocha, o výměře 64 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.
III. u k l á d á
FO zařadit částku do rozpočtu města.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2021/5 Rozpočtové opatření č. 5-2021
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 5-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM5-2021/6 Lokalita V CIHELNĚ
Zastupitelstvo města
I. u k l á d á
OSM nechat zapsat na KN Příbram do LV č. 10001
Geometrický plán č. 1571-10/2021 ze dne 26. 1.
2021.
II. 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 nově vzniklých pozemků dle Geometrického plánu č. 1571-10/2021 ze dne 26. 1. 2021
pozemku p.č. 352/184, ostatní plocha, o výměře
1.120 m₂, pozemku p. č. 352/185, ostatní plocha,
o výměře 985 m₂, pozemku p. č. 352/186, ostatní
plocha, o výměře 644 m₂, pozemku p.č. 352/187,
ostatní plocha, o výměře 1.168 m₂, pozemku p.č.
352/188, ostatní plocha, o výměře 1.284 m₂, pozemku p.č. 352/189, ostatní plocha, o výměře
1.162 m₂, pozemku p. č. 352/190, ostatní plocha,
o výměře 1.075 m₂, pozemku p.č. 352/192,
ostatní plocha, o výměře 1.186 m₂, pozemku
p. č. 352/193, ostatní plocha, o výměře 1.042 m₂,
pozemku p.č. 352/194, ostatní plocha, o výměře
1.280 m₂ a pozemku p.č. 352/198, ostatní plocha,
o výměře 484 m₂ vše v k. ú. a obci Březnice za
cenu 600 Kč/m₂ včetně DPH.
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Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2021/7 Prodej pozemků parc. č. 1063/1
a 1063/13 oba v k. ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. 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 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., a to ve
znění návrhu kupní smlouvy zpracované městem
Březnice, jenž tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Město Březnice současně vyzývá občany, aby ve
lhůtě 15 dnů od zveřejnění záměru (stanovené
v ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. pro vyvěšení záměru) uplatnili případné připomínky k zamýšlenému převodu shora uvedených pozemků.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2021/8 Prodej části pozemku parc. č. 71/3
v k. ú. Bor u Březnice
Zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
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ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru
prodeje 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.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM5-2021/9 Zápis finančního výboru ze dne
14. 6. 2021
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis finančního výboru ze dne 14. 6. 2021.
ZM5-2021/10 Zápis kontrolního výboru ze dne
13. 6. 2021
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis kontrolního výboru ze dne 13. 6. 2021.
Roman Vácha v.r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:
Flíčková Petra v.r.
Liebner Jan v.r.

Tisková zpráva Českého svazu
ochránců přírody
Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem blíží!
Český svaz ochránců přírody vybízí dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali už nyní. V registraci na stránce www.
uklidmesvet.cz si totiž mohou požádat
o pytle a rukavice, kterých je omezené
množství. Žádanka o materiál k úklidu končí
1. září!
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit podzimní pokračování české verze celosvětové kampaně
„Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník! A je
vidět, že tato mezinárodní akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým
podílem žáků základních, ale i mateřských škol.
„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu
se podílelo na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že
s podzimním termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká Veronika Andrlová, která v Českém svazu ochránců přírody pracuje jako koordinátorka
kampaně.
Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv a to buď zorganizováním vlastní
akce, anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. Po-

kud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili prostřednictvím webového
formuláře na www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli
a rukavicemi a jejich detaily zveřejní na internetových stránkách a aktualizované „úklidové“ mapě.
Tu mohou využít další dobrovolníci, kteří budou
hledat organizované úklidy ve svém okolí.
A stejně jako vždy, i na podzim budou úklidy provázet tematické soutěže, které budou zpestřením
celé kampaně. Lidé budou mít za úkol posílat fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích budou
ochránci přírody pravidelně zveřejňovat na stránkách www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým rokem rozrůstá
a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci
kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“ říká na závěr
Veronika Andrlová.
Kontakt: Veronika Andrlová
tel. 773 198 015, info@csop.cz
Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město
Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození dětí je nejen radostnou událostí pro rodiče a příbuzné, ale i pro naše město.
Březnice je přirozeným centrem regionu, a proto jsme
rádi, že se život rozvíjí i v okolních obcích.
Vítání dětí se tentokrát kromě březnických dětí zúčastnili i noví občánci obcí Hudčice, Volenice a Hlubyně.
Sešli jsme se dne 17. června 2021 v bývalé jezuitské
koleji na malé slavnosti, při níž bylo přivítáno dvacet
jedna dětí.

VÍTÁME VÁS
František Pinkava
Isabella Jurčovská
Marek Vostřes
Jiří Vácha
Ela Langšádlová
Matěj Tomášek
Matylda Šípová
Tomáš Říha
Viktorie Sládková
Petr Šťastný
Tobias Hofman
Jakub Voráček
Magdaléna Holečková
Viktor Paima
Lucie Vágnerová
Sára Topinková
Ellen Sýkorová
František Boukal
Maja Victoria Sandr
Miroslav Čížek
Matouš Tenora

BENEFIČNÍ KONCERT pro MORAVU
v kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského
Se členy chrámového sboru Codex Temporis jsme
se pokusili najít aspoň 2 termíny, kdy bychom
uspořádat benefiční koncert a mohli se tak připojit k pomoci zasaženým přírodní katastrofou
v letošním červnu. První termín 13. července připadl na náš „domovský“ kostel sv. Jakuba Staršího v Příbrami. U druhého termínu 10. srpna
jsme neměli vybrané místo. Jsme rádi, že komunikace, domluva a organizace s městem Březnice
a místním panem farářem P. Jozefem Gumenickým byla skvělá a vše se podařilo uskutečnit. Zpí-

vali jsme zde poprvé a doufáme, že ne naposledy.
Akustika a prostředí zdejšího kostela sv. Ignáce
z Loyoly a sv. Františka Xaverského byla výborná.
Jako hosté vystoupili v Březnici Žesťový kvintet
a trumpetista Lukáš Wiesinger, v Příbrami ještě
navíc žáci ZUŠ Příbram nám. TGM.
Oba benefiční koncerty se vydařily a celkem se
vybralo 38 000,- Kč, které putovaly na Moravu
do konkrétní rodiny. Velké díky všem dobrodincům.
Lukáš Marek
umělecký vedoucí a dirigent pěveckého sboru

Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, důsledkem loňského prodělání
covidu a na doporučení lékařů je koncert paní Hany Zagorové v Březnici
dne 2. září 2021 zrušen. Částky za zakoupené vstupenky můžete nárokovat
u svých předprodejců.
Kamil Růžička, produkční
MAMUT AGENCY
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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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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 18. července navečer došlo v katastru obce
Volenice k dopravní nehodě. Třiačtyřicetiletá řidička dostala po projetí zatáčky na naplaveném
písku smyk, následně narazila do betonového
mostku se zábradlím na levé straně komunikace.
Sanitka lehce zraněnou ženu převezla do nemocnice. Hmotná škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun.
Sedmadvacetiletá žena havarovala dne 12. července v obci Březnice. Při couvání měla motoristka
místo zpátečky zařazený první rychlostní stupeň
a nabourala do vjezdových vrat garáže. Způsobená
škoda činila 25 tisíc korun.
Dne 21. července vyslal operační důstojník
v ranních hodinách hlídku do jedné ulice v Březnici, kde se měla nacházet na zemi ležící osoba. Policisté vyjeli na místo a nalezli zde staršího muže,
který byl při vědomí, ale nekomunikoval. Během
chvíle však upadl do bezvědomí a přestal dýchat.
Příslušníci policie použili přístroj AED, který však
nedoporučil výboj, proto započali srdeční masáž.
Po příjezdu záchranné služby se nadále podíleli na
resuscitaci. Srdeční činnost se nakonec podařilo
u muže obnovit. Hlídka následně zajistila prostor
pro přistání vrtulníku, který nemocného přepravil
do nemocnice.
Škoda ve výši 90 tisíc korun vznikla při střetu
lesní zvěře a automobilu. Nehoda se stala dne
21. července odpoledne mezi obcemi Březnice
a Tochovice. Divoké prase vyběhlo z levé strany silnice a překřížilo jízdní dráhu projíždějícímu autu.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý 45letý řidič. Policisté ho zastavili
dne 23. července v nočních hodinách u obce Svojšice. Při lustraci zjistili, že má platné dva zákazy
řízení, a to až do roku 2024. Ten samý den dopoledne hlídka kontrolovala v obci Hudčice 20letou
motoristku. Provedený test na alkohol byl u ní ne-

gativní, pozitivní byl ale test na drogy, konkrétně
na THC. Dívka doznala, že kouřila cigaretu obsahující marihuanu. Nyní se bude dotyčná zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Ze spáchání daného trestného činu je podezřelý
i 35letý šofér. Silniční kontrola u něj proběhala dne
28. července ve večerních hodinách na náměstí
v Březnici. V jeho dechu příslušníci policie naměřili dvě promile alkoholu. Na místě byl muži zadržen řidičský průkaz.
Policisté převáželi na protialkoholní záchytnou stanici dne 30. července 21letého mladíka.
Opakovaně vyhrožoval újmou na zdraví jednomu
muži. Ani po příjezdu hlídky nechtěl svého jednání
zanechat, choval se arogantně a jeho agresivita se
stupňovala. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,7 promile alkoholu.
Neznámý pachatel odcizil někdy mezi 28. červnem a 3. srpnem z domu v Březnici bronzovou
bystu a elektrickou vrtačku. Majiteli objektu vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun.
Průjezd zatáčkou nezvládl dne 5. srpna 25letý
šofér. Událost se odehrála ve směru od Blatné na
Březnici. Na mokrém povrchu vozovky sjel muž na
nezpevněnou krajnici a poté do pravého silničního
příkopu. Vzniklá škoda byla ve výši 80 tisíc korun.
Dne 6. srpna kontrolovali policisté v dopoledních hodinách v Březnici 45letou řidičku. Jak se
ukázalo, usedla za volant pod vlivem alkoholu. Na
displeji přístroje se při dechové zkoušce objevila
hodnota 1,39 promile. O dva dny později zastavili
v jedné obci na Březnicku 40letého motoristu. Ten
odmítl jak provedení dechové zkoušky, tak test na
drogy. Následně se ukázalo, že má vyslovené tři zákazy řízení, které jsou platné do roku 2022.
Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí Policie ČR Příbram

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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Iniciativa Nadačního fondu pro Březnici v Dobré Vodě
Dobrá Voda u Březnice dodnes
nese stopy dřívější malebnosti
a půvabu. Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, tam trávíval letní
měsíce. Na léto tam jezdívala
řada dalších osobností. V pozdějších letech vznikla v Dobré
Vodě chatová osada, což dokládá, že pobyt zde navozuje pohodu a klid. V lukách pod lesem
protéká řeka Skalice. Nedaleko
lze tušit Hrochův Hrádek. Přes
Skalici se klenul tzv. Švédský
most. První zmínky o něm jsou
z roku 1715. Žel jeho oblouk se
zřítil v roce 1963. Spolek Bozeň
- Přátelé města Březnice, z. s.,
u jeho zbytku umístil v roce 2010
skříňku s informacemi, pamětní
kámen a lavičku. Švédský most
se zachoval na mnoha starých
fotografiích a byl námětem pro
obrazy mnoha malířů. Občas
se objevila myšlenka, že by měl
být obnoven. V současné době
se této myšlenky ujal Nadační
fond pro Březnici a zorganizoval
soutěž architektů o návrh mostu. Záměrem není postavit duplikát, ale vytvořit na místě někdejšího mostu novou originální
stavbu inspirovanou původním
mostem. Ze čtyř oslovených se

soutěže zúčastnily tři architektonické ateliéry a předložily své
soutěžní návrhy na novou podobu mostu. Soutěž proběhla a Nadační fond pro Březnici rozhodl
o vítězném návrhu. Počítá se
i se zvelebením okolí. Nebude to
levná záležitost, a tak je otázkou
času, kdy k ní dojde.

Veřejnost bude mít příležitost
seznámit se s návrhy na výstavě,
která bude na podzim uspořádána v kavárně muzea a galerie,
V Koleji č. 1, Březnice. Datum
a hodina vernisáže bude oznámena. Přijďte se podívat.
		
MUDr. Jiří Beran
za Nadační fond pro Březnici

Alois Moravec: Švédský most v Dobré Vodě ( kresba 1937)

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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Březnický historický kalendář
září 2021

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
8. 9. 1651 před 370 lety
vyzvedli březničtí konšelé Jan Frozín a Jiří Nigrín nová privilegia
města, která 1. 9. téhož roku udělila vrchnost městu.
8. 9. 1861 před 160 lety
„Tábory lidu“ byly od 60. let 19. století velkým prostředkem k informování širokých vrstev obyvatelstva o cílech národního hnutí.
Zároveň zapojovaly lid do programu národnostního uvědomování. V Březnici a okolí je pořádal a organizoval MUDr. Hanuš Jurenka. Jeden z největších se právě konal před 160 lety na Třemšíně.
Popis průběhu je možné přečíst v časopise Bozeňsko ročník I.,
strana 71.
8. 9. 1841 před 180 lety
se v Nelahozevsi narodil Antonín Dvořák, hudební skladatel
a pedagog, uznávaný po celém světě. Zamiloval si tichou, podbrdskou vesničku Vysoká, která leží v trojúhelníku Příbram, Březnice, Rožmitál. Nejprve jezdil ke svému švagrovi hraběti Václavu
Kounicovi, později na „svou vilu Rusalka“. Pravidelně každé léto
od roku 1884 do roku 1903 přijížděl a šťastný a spokojený zde
vytvořil řadu hudebních děl. Je autorem devíti symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní a oper. Dvě nejznámější opery
- Rusalka a Armida, vznikly právě na Vysoké. Zemřel 1. 5. 1904
v Praze.
8. 9. 1911 před 110 lety
uspořádala Městská spořitelna v zasedací síni radnice expozici
sbírkových předmětů, která před tím reprezentovala město na
středočeské výstavě v Příbrami. Z vystavených věcí a diagramů
byla patrna rozsáhlá činnost spořitelny a velký vzrůst v této oblasti. Mnohé novinky zajímaly odborníky, kteří se vyslovili o spořitelní výstavě a o finančnictví v Březnici velice pochvalně.

HISTORIE

9/2021

Památný tábor lidu
na Třemšíně 8. září
roku 1861
V letošním roce jsme již připomněli 190. výročí narození významné historické osobnosti
města Březnice – MUDr. Hanuše
Jurenky. Pro své svobodné názory a statečný postoj je spojen
s organizováním „táborů lidu“ na
Třemšíně a později na Holém vrchu.
Již dva dny před slavností přinesly pražské deníky vyzvání Hanuše Jurenky z Březnice k účasti
na prvním velikém „táboru lidu“.
8. září 1861 se vydali občané
z Březnice, z Příbrami, z Mirovic,
Rožmitálu, z Bělčic a okolních
vesnic k úpatí Třemšína, aby
společně vystoupali až na vrchol.
Deset – jedenáct tisíc účastníků
prožilo za zvuku hudby a zpěvu
národních písní pocit svobody
a českého vědomí. Ač byla slavnost řádně povolena c. k. úřady
z Písku, dohled vykonávalo dvacet čtyři četníků.
Až pozdě večer rozcházeli se
všichni zpět do svých domovů.

17. 9. – 19. 9. 1881 před 140 lety
byla v Březnici zahájena hospodářsko-lesnická průmyslová výstava. Pořádal jí Hospodářský spolek okresu Březnického. Byla
druhou v tak velkém rozsahu, první se konala v roce 1863. Pořádala se na pozemcích při zámecké „Oboře“ u nádraží, kde stojí
nyní řada rodinných domků.
V září 1991 před 30 lety
byla Městským úřadem založena místní policie. K tomuto rozhodnutí vedla zvýšená kriminalita a mnoho neobjasněných případů. Činnost směřovala k ochraně veřejného pořádku, životního
prostředí, práv, zdraví a majetku březnických občanů. Pracovníci
místní policie dohlíželi na dodržování předpisů a vyhlášek města.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, z Březnických zpravodajů, z Bozeňska a VMS.

Titulní strana brožury Třemšín
od J. P. Hilleho, kresba V. Nedbal
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SKLIZEŇ – DOŽÍNKY, DOČESNÁ, VINOBRANÍ – SKLIZEŇ BRAMBOR
„Panímámo zlatá, otvírejte vrata,
neseme vám věnec ze samýho zlata!“
(z Čech)
Od jara až do začátku léta směřovaly lidové obyčeje i církevní
svátky k zajištění dobré úrody,
dostatečné vláhy a dobrého počasí. Pokud se vše podařilo, byla
očekávána úspěšná sklizeň. A ta
se musela řádně oslavit…
Všichni se těšili, že si vydechnou a odpočinou, a proto oslavy ukončení sklizně byly dalšími významnými lidovými
svátky,doplňované slavnostnímší
v kostele. Kořeny těchto oslav
jsou ale hlavně pohanské, mnohem starší než křesťanství.
DOŽÍNKY
Dožínky se slavily ve všech zemědělských krajích, kde se pěstovalo obilí. Průběh slavností byl
od poloviny 17. století podobný.
Z pole se vezl poslední svazek obilí, který býval ozdobený
květinami a pentlemi, někde
však byl vytvarovaný do podoby ženské postavy. Lidé zpravidla za doprovodu kapely zpívali, radovali se z ukončené práce
a hospodáři předali dožínkový
věnec uvitý ze všech druhů obilí. Popřáli štěstí, zdraví a dobrou
úrodu v příštím roce. Pak následovala taneční zábava s velkým
pohoštěním. Několik neposečených posledních klasů se nechávalo na poli…
Dožínková oslava je starým obyčejem, kořeny sahají až do pravěku.
DOČESNÁ
Slavnost je podobná dožínkám, ale je zaměřena na jinou plodinu – na chmel. Průběh oslavy je také obdobný, ale
z chmelnice se veze ozdobený
štok chmele. Stejně jako dožínkový věnec, tak i chmelový, byl
uchováván zavěšený na vysoké

tyči na dvoře statku nebo
uvnitř hospodářských budov.
V současné době se konají svátky piva, nejznámější v sousedním Bavorsku – mnichovský Oktoberfest.

VINOBRANÍ
Skromný průběh vinobraní na
sever od Alp byl vždy patrný.
Také u nás se vinná réva pěstovala sporadicky. Teprve od
14. století se rozšířila i do krajů, kde bychom nečekali, ale
v současnosti máme dvě hlavní
lokality – na jižní Moravě a podél Labe. Oslavy závěru sklizně
vinných hroznů jsou velkolepé,
se spoustou tradičních obyčejů,
se spoustou pohoštění a zábavy.
BRAMBORY
Plodina přivezená v 16. století
Španěly z Ameriky, byla nejprve
v Evropě považována za okrasnou květinu… Do Čech se do-

stala kolem poloviny 18. století
hlavně jako krmivo pro dobytek
a pod názvem zemská jablka –
zemáky, zemčata. V 19. století se
pěstování brambor velice rozšířilo, objevují se i na chudých
políčkách a v zahrádkách pod
názvem chléb chudých.
Není známo pořádání oslav při
ukončení sklizně brambor, ojediněle se v historických pramenech objevuje zmínka pouze
o slavnostnějším obědě pro čeládku.

„ Pozdravuje vás políčko,
že vám dalo letos maličko.
Dá-li vám Pámbu zdraví,
vono vám napřesrok vynahradí.
Pozdravuje vás svatej Vavřenec,
abyste nám dali hodně na věnec.
(Podbrdsko)
Alena Heverová
správce muzea a galerie
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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
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

SEZÓNNÍ
VÝSTAVA
v bývalé jezuitské koleji

KONČÍ 30. září 2021

vstupné je ZDARMA
(volné vstupenky vyzvednete v pokladně Infocentra)

Otevřeno v otevírací době muzea a galerie.

loutky – Ivo Honzík

šperky a dekorace
Jiřina Jirkalová

panenky
Jiřina Kodymová
Naďa Honzíková
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BŘEZNICKÝ A ROŽMITÁLSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
MILOSLAV PEŠTA

FABIÁN
BRDSKÝCH LESŮ PÁN
DRAMA PODLE POVĚSTI O LESNÍM DUCHOVI

SOBOTA 4. září 2021 v 15:00
NÁDVOŘÍ PIVOVARU HEROLD BŘEZNICE
V RÁMCI PIVNÍ SLAVNOSTI U PŘÍLEŽITOSTI
515 LET PIVOVARNICTVÍ V BŘEZNICI

sv. Václava přímo k Vám

SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA

KÉ ZEM
ES

Ě

V ORIGINÁL přijede na svátek

RON Č
AT

Vaše oblíbená dechová kapela

P
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úterý 28. září 2021

13.00 - Náměstí
13.45 - Domov Březnice v Sadové ulici
14.15 - nádvoří Pivovaru Herold

Sv. Václav není jen patronem české země,
ale také piva a pivovarnictví.

ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ JE AKCE ZRUŠENA.

POŘÁDÁ MĚSTO BŘEZNICE.

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

9/2021

15

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

9/2021

Tradiční festival v netradičním čase
Více než padesát let byl Hudební festival A. Dvořáka Příbram spojen s jarním sluncem, květy tulipánů a šeříků a občasným májovým deštíkem.
V loňském roce se kvůli covidové pandemii poprvé
úplně odmlčel – s vírou, že v roce 2021 bude svět
a s ním i kulturní život opět v normálu. Bohužel
jarní měsíce ještě pořád nepřály pořádání kulturních akcí, proto byla čtveřice koncertů uspořádána převážně formou open air v rozmezí konce
května až konce června. Větší část koncertů „sálových“ však byla s ohledem na vývoj situace raději přesunuta na podzim. První z koncertů, na
kterém vystoupí spolu s vynikajícím varhaníkem
Pavlem Svobodou přední český ansámbl věnující
se barokní hudbě – Barocco sempre giovane, se
uskutečnil již 28. srpna v Basilice Minor na Svaté
Hoře. Následuje první z velkých koncertů, na kterém 1. září v Divadle A. Dvořáka Příbram vystoupí
všichni virtuosové rodiny Klánských v doprovodu Epoque quartetu a Belfiato Quintetu. 8. září,
v den 180. výročí narození Antonína Dvořáka, zazní
v koncertním podání Národního divadla Brno
opět v Divadle A. Dvořáka Příbram jeho nejslavnější opera Rusalka (také jubilant, oslaví 120 let
od prvního provedení). O den později pak jako
pokračování oslav tohoto výročí vyslechneme
v sále Městského úřadu Březnice nejen tóny Dvořákových skladeb, ale také citace z dopisů rodině
i přátelům, které přednese sopranistka Martina

Kociánová za doprovodu harfistky Kateřiny Englichové. 11. září se v Galerii Františka Drtikola
uskuteční benefiční koncert pro vilu Rusalka, na
kterém vystoupí virtuosové Terezie Fialová (klavír) a Jiří Bárta (violoncello). Následovat budou
dva koncerty v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké
u Příbrami: 12. září Koncert laureátů a 14. září
A. Dvořák a jeho vliv na americkou hudbu, v třebském kostele pak vystoupí 18. září klarinetista
Karel Dohnal v doprovodu Smyčcového tria České
filharmonie. Závěr září pak bude patřit Zemlinského kvartetu (25. 9.), crossoverovému Unique
kvartetu (27. 9.) a zámeckému dobříšskému koncertu Pražských komorních sólistů v čele s houslovým virtuosem Janem Mráčkem. Součástí festivalu bude i 24. září tradiční Den s Antonínem
Dvořákem. Letošní ročník pak završí 12. října
koncert původně plánovaný jako zahajovací, na
němž se diváci můžou těšit na Moravskou filharmonii Olomouc pod taktovkou Jakuba Kleckera
a dva mezinárodně uznávané slovenské pěvce:
Lenku Máčikovou Kusendovou a Ondreje Šalinga.
Věříme spolu s organizátory, že již bude konec
všem přesunům a odkladům a koncerty opět zazní v celé své kráse, na kterou jsme si za léta s tímto festivalem zvykli.
Mgr. Albína Dědičík Houšková
ředitelka festivalu

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

16. září 2021 od 16 hodin

KAREL IV.

sál v bývalé jezuitské koleji
60
vstupné

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.
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KULTURA

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNICKÝM KULTURNÍM LÉTEM
Pivo

V pátek 16. 7. vystoupil na nádvoří jezuitské koleje
Divadelní spolek Šprajc s konverzační komedií Pivo.
Točil se Herold, slunce zapadalo až pozdě večer a téměř celé prázdniny byly ještě před námi.

Filmovar 2021

Svátek sv. Ignáce

O březnické pouti promluvil v sobotu 31. 8. na
nádvoří jezuitské koleje o myšlení sv. Ignáce a jeho
odkazu dnešní době P. Miroslav Herold SI. Setkání
bylo velmi inspirativní, otec Herold byl na druhý den
hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté
v kostele sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského.

Čtyři večerní projekce českých filmů připravil na
starém kluzišti Kulturní gang Březnice a březnická
Kinokavárna. Letos se při slavnostním zahájení na
červeném koberci zjevily skutečné hvězdy!

foto Ondřej Novotný

Pavel Čadek
foto Alena Rejmanová

Tobiáš Lollness

Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. 7. zakončily v koleji svůj
příměstský výtvarně dramatický tábor děti pod vedením Petry Peštové a Josefa Pekárka. Strom, kde
žije malý Tobiáš, jak jej děti viděly a vytvořily, je na
nádvoří koleje vystaven až do konce září.

Po dlouhé době ožila hudbou zahrada za březnickou
ZUŠ. V sobotu 14. 8. potěšil posluchače svěžími texty a uchu lahodící hrou na cello brněnský písničkář
a cellofolkař Pavel Čadek. Příjemný letní podvečer
ve stínu barokních zdí!

Mirek Kemel

V sobotu 24. 7. zahrál na nádvoří březnického zámku Mirek Kemel s kapelou. S hudebníky vystoupil
i Vladimír Javorský. Koncert s příjemnou, téměř rodinnou atmosférou, se nechtělo ukončit hudebníkům ani návštěvníkům.

Loutky v Koleji

foto Lukáš Novotný

Jedna z posledních srpnových sobot vítá již tradičně v koleji loutky a děti. Odpoledne pro celou rodinu nabídlo divadelní vystoupení kejklíře Slávka, rukodělné dílny, výbornou kávu i občerstvení a zábavu
pro všechny.
foto Alžběta Bartáková

Pavlína Liebnerová
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Město Březnice – odbor kultury pořádá

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

9/2021

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.

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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Odbor kultury města Březnice pořádá po osmé akci „Noc literatury“

středa 22. září 2021
17.00 hodin – Městská knihovna v Březnici
18.00 hodin – Kavárna v Koleji – zahrádka za ZUŠ
19.00 hodin – Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby – nádvoří
Občerstvení zajištěno.
„Noc literatury“ přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou
evropskou literaturu prostřednictvím četby krátkých ukázek. Aktivním zapojením jednotlivců i organizací do této akce, se tak snažíme podpořit
kulturní život v Březnici. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci
s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European
Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.
Vybrané knihy jsou nejnovější překlady současné evropské literatury,
vydané v posledních dvou až třech letech.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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

9/2021

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

PŘEDNÁŠKA O JAPONSKU
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových Vás
zavede do Země vycházejícího slunce.

Nahlédnete přímo do života japonské rodiny
a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země.
Navštívíte tajemné chrámy, překrásné zahra• 14. září 2021 od 16.30 hodin – cestovatelská dy, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vopřednáška „JAPONSKO“
dopády. Seznámíte se s rychlodráhou šinkan• Od 13. září 2021 výstava „30 LET v 2.MŠ zen, budete obdivovat mohutné zápasníky
sumó i křehké gejši.
SLUNÍČKO“
• 22. září 2021 od 17 hodin – Noc literatury Dozvíte se o exotickém jídle i neobyčejných
• Tematická výstavka knih – Historické ro- zvycích v typických japonských restauracích a lázních, ve kterých se koupou dokonce
mány
i opice.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných
Otevírací doba oddělení
knih a dokumentárních filmů z různých koupro dětské čtenáře
tů světa.
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00 Více informací na www.jirkamara.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZNICE
VÁS ZVE NA CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKU

JAPONSKO
ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ 2021
OD 16.30 HODIN
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

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.
Pivodová Kristýna – Dívka, kterou nikdo nehledal – český krimiromán o útěku z dětského domova a neobjasněných vraždách
Hardenová Helena – Příliš mnoho pokladů –
edice Původní česká detektivka; v kanceláři je nalezena mrtvá správkyně zámku a zanedlouho je
zavražděna i rodinná přítelkyně.
Zhřívalová Petra – Šťastní & veselé – román
o mužích, o kterých ve dvaceti sníte a ve čtyřiceti
se vedle nich probudíte
Vais David – Prvootec – v této publikaci autor
s humorem líčí, jak se stal otcem
Cubeca Karel – Faraonův soud – detektivní román ze starého Egypta
Vejmělková Eva – Růžové moře – křehká milostná novela z Toskánska
Cimický Jan – Blanický rytíř – klinický psycholog doktor Kvokanda sám sobě diagnostikuje před
odchodem do penze syndrom vyhoření a těší se
stále více na důchod, až bude mít čas, realizovat
své sny.
Cimický Jan – Kamarádi – dva rybáři, mladý chirurg a mladý kriminalista, který každý chytá ryby
na svém břehu, se seznámí až v dramatickém
okamžiku.
Cimický Jan – Dvířka do neznáma – příběh dospělého muže s klukovskými sny, který se dostává
do konfliktu reálného a pohádkového světa
Heřmánková Hana – Konvalinkové vdovy – co
všechno dokáže, a k čemu se odhodlá žena toužící
po blahobytném životě a náruživém milenci?
Boček Evžen – Aristokratka a vlna zločinnosti

na zámku Kostka – pokračování humorných příběhů poslední aristokratky
Bryndza Robert – Chladnokrevně – jsou věci, na
které se nepřipravíte.
Keleová-Vasilková Táňa – Sítě z pavučin – román o síle mateřské lásky; hlavní hrdinka pečuje
o postiženou dceru za cenu sebeobětování
Kubátová Táňa – Osud tančil charleston – kamarádky ze školy prožívají léta svého zrání v idylické
i problematické době mezi dvěma válkami
Leigh Judy – Ještě to nebalím, vzkazuje babička
– nikdy není pozdě rozjet to na plný plyn
Steel Daniela – Milenka – krásné Nataši si
v moskevských ulicích všimne ruský miliardář,
zahrne ji nevídaným luxusem, ale za jakou cenu.
Burke Alafair – Manželka – jeho skandál, její tajemství
Brown Sandra – Podraz – strhující romantický
thriller, kde všechno je jinak, než jak se jevilo na
první pohled
Váňová Magda – Holčičky – tři podmanivé novely
s nepředvídatelným koncem
Clinton Bill a Patterson James – Pohřešuje se
prezident – prezident Spojených států amerických zmizel, svět je v šoku
Kepler Lars – Lazar – komisař Joona Linna si myslel, že už má to nejhorší za sebou, ale všechno teprve začíná…
Tudor C. J. – Kříďák – všichni máme tajemství,
před kterými utíkáme, ale ona si nás najdou…
připravila Kateřina Štěrbová
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Doporučujeme z dětské knihovny
Dorotka a sedm koček – Pozorné čtení
po slabikách – Joanna Krzyzanek

Gump – pes, který naučil lidi žít – Filip
Rožek

V této jedinečné
knize najdou děti
mnoho veselých
příběhů. Dočtou
se o Kubíkovi
s Žofinkou a Fouskem, o Florentýně Hájové, o Katce
a koťátku, o psích
uličnících
Kvidonovi a Klopsíkovi a mnoha dalších malých
i velkých hrdinech. Velká, dobře čitelná písmena, rozdělení slov do slabik, zajímavý příběh
a humorné ilustrace vybízejí dítě k samostatnému a pozornému čtení.
Navíc je do každého příběhu zahrnuto několik
otázek. Pokud na ně dítě odpoví správně, pak
čte nebo poslouchá opravdu pozorně.

Kniha je vyprávění očima
toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě plné překážek
a pastí, o lásce, která má
sílu dosáhnout až za duhový most, o neochvějné
psí obětavosti položit život
za svého páníčka, o naději, kterou nespoutá ani
ten nejpevnější řetěz, ale
také o zvířecí moudrosti,
která nám lidem otevírá oči. Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný z reálných
zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích
množíren a napravování křivd, kterých se lidé
v bezcitné honbě za penězi dopouští na nejlepším příteli člověka.
Martina Rejzlová

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OSLAVU
KE 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 2. MŠ BŘEZNICE
19. ZÁŘÍ 2021 V 16 HODIN
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

30 LET VE 2. MŠ
„SLUNÍČKO“

OD 1 3. ZÁŘ Í 20 21
PREZENTACE ŠKOLY
A VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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Pestrý začátek podzimu s Pampeliškou!
Podzimní čas už pomalu otevírá své dveře a Rodinné centrum Pampeliška se už velice těší na své
malé návštěvníky, pro které chystá bohatý program!
První významnou zářijovou akcí bude oslava narozenin našeho rodinného centra, letos už Pampeliška oslaví krásných 21 let. Slavnost v indiánském stylu se bude konat v neděli 5. 9. od 15 hodin
na zahradě mezi mateřskými školami. Připraveny budou tematické soutěže a tvoření, k poslechu
a tanci zahraje Aleš Hadač a nebude chybět ani
indiánské občerstvení. Všichni jste srdečně z váni!
Ve dnech 13. - 16. 9. bude v Pampelišce probíhat Týden otevřených dveří, na který zveme především maminky, které o návštěvě přemýšlejí
a možná se trochu obávají neznámého prostředí. Přijďte se seznámit, popovídat si, dát si kávu,
sdílet mateřské radosti i starosti, možná i navázat
nová přátelství. Budeme se na vás a vaše děti velice těšit.
Středa 15. 9. bude patřit firmě JUST a tématu po-

sílení imunity přírodní cestou. Využijte možnosti vyzkoušet si rozmanité výrobky a dozvědět se
něco nového o produktech se vz tahem k přírodě.
V termínu 20. - 29. 9. bude Pampeliška pořádat
tradiční podzimní burzu oblečení, sportovních
potřeb a hraček, veškeré informace naleznete na
letáku.
Do Pampelišky se vrací také posilovací cvičení
s Kristýnou Caiskovou, a to každou středu od 8.30
hodin, první lekce se koná 8. 9. a cena je 90 Kč za
hodinu.
Herna bude otevřena od 6. září, denně od 9.00
– 12.00 hodin. Vstup do herny je 20 Kč pro členy
a 40 Kč pro ostatní návštěvníky. Samozřejmě je
možné stát se členem RC, pololetní členský poplatek činí 200 Kč.
Přijměte pozvání na nadcházející akce i na „(ne)
obyčejná“ dopolední setkání s ostatními maminkami, těšíme se na vás a věříme, že s letošním
podzimem zůstanou naše dveře otevřené.
Rodinné centrum Pampeliška, z.s.

PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
20. – 29. září 2021
Pondělí 20. 9.
Úterý 21. 9.
Středa 22. 9.
Čtvrtek 23. 9.
Pátek 24. 9.
Středa 29. 9.

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
TŘÍDĚNÍ
VÝDEJ

Přijďte obměnit šatník, prodat malé či nevyužité věci a pořídit nové.
Prodávajícím doporučujeme kontaktovat RC telefonicky na tel. 326 531 177,
e-mailem: info@rcpampeliska.cz, na fc „Rodinné centrum Pampeliška Březnice,
z.s.“ nebo osobně, bude Vám přidělen unikátní kód, pod kterým budete vedeni
v evidenci prodávajících, získáte formulář pro vyplnění seznamu prodávaných
věcí a podrobné informace.
Máte-li chuť vypomoci při burze, budete vítáni.
Určitě nás však předem informujte.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Poslední společný výlet deváťáků do Památníku Lidice
Dne 24. 6. 2021 se deváté třídy Základní školy
Březnice vydaly na svůj poslední společný výlet
do Památníku Lidice. Z Březnice jsme vyjížděli
v osm hodin ráno a zhruba za hodinku jsme dorazili na místo. Nejprve jsme si prohlédli nové Lidice a v nich jeden z rodinných domů, které byly
postaveny pro ženy vracející se z koncentračního
tábora, a také galerii, kde byla zřízena výstava výtvarných děl souvisejících s lidskostí, jež lidičtí
občané při lidické tragédii prokázali. Nové Lidice
na nás působily jako krásná obyčejná obec s nádhernými domky. Prošli jsme překrásným růžovým sadem. Pokud byste se na růžový sad podívali z výšky, zjistili byste, že tvoří obraz tří různě
velkých růží. Nejmenší růže vzdává hold dětským
obětem, prostřední ženám a ta největší je na památku lidickým mužům.

dy školy a kostela, také na starý hřbitov, jediný
strom, který zázrakem přežil vypálení, a nakonec
sousoší 82 dětí, které je věnováno jak obětem lidické tragédie, tak i obětem fašismu po celém světě. Bylo to velmi smutné. Naše paní průvodkyně
poutavě vypravovaly a dozvěděli jsme se na-příklad všechny podrobnosti o tom, co se psalo v dopise adresovaném Anně Maruščákové, který stál
na počátku zkázy Lidic.
Naštěstí se předpovědi meteorologů nevyplnily
a celý den nás doprovázelo sluníčko. I když jsme
byli na tak smutném místě, užívali jsme si každičké společné minuty, neboť šlo o náš poslední
výlet.
Za možnost navštívit Památník Lidice bychom
chtěli poděkovat paní Vlastě Forejtové, díky které
jsme na projekt Lidice dostali dotaci od Českého-

Půlhodinovou přestávku jsme strávili u Glorietu.
Byl vskutku nádherný, jako kdybychom byli v jiném státě. Poté jsme se vydali na prohlídku míst,
kde měly stát původní Lidice. Prošli jsme kolem
místa, kde měl být první dům, viděli jsme základy
Horákova statku, kde byli popraveni lidičtí muži,
a následně jejich hrob. Dívali jsme se na zákla-

svazu bojovníků za svobodu v Příbrami, a tak jsme
nemuseli platit za vstup ani za dopravu.
Dále bychom chtěli moc poděkovat paním učitelkám Mgr. Janě Čížkové, Mgr. Marii Hrubé a Mgr.
Janě Doulové. Budete nám moc chybět.
Naposledy za již loňský devátý ročník
Libuše Fořtová

Létování 2021
Tradičního letního pobytu žáků
ZŠ Březnice LÉTOVÁNÍ 2021,
ve dnech 1. 8. – 6. 8. 2021
v Úborsku v penzionu U Jandů,
se účastnilo 41 žáků naší školy.
Pobyt byl zaměřen na kreativní tvoření a sportovní aktivity.

Žáci si vyzkoušeli malbu na hedvábí, techniku savování, sítotisk, zažehlování Hama korálků,
ubrouskovou techniku, výrobu
gelových svíček a mnohé další. Při tvoření jsme se zaměřili
i na práci s věcmi, které mají na

první pohled jen jedno jasné využití. Nové uplatnění tak našly
papírové tašky od nákupů i skleničky od příkrmů pro kojence.
Odpoledne byla vyhrazena pro
soutěže a sportovní hry. Nechyběla stopovačka ani noční bojov-
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ka. Poděkování patří Terezce Sinkulové, Nele Petráňové, Terezce
Malecké, Sáře Pospíšilové, Štěpánce Šťastné, Jakubu Vrátnému
a Matyáši Havelkovi, kteří pro své
mladší spolužáky tyto aktivity
připravili. Vzhledem k počasí to
na koupání moc nebylo, ale i tak
se našlo několik odvážlivců, kteří ledovou vodu vyzkoušeli. Celý
pobyt jsme zakončili prohlídkou
hradu Velhartice.
Jedno Létování skončilo a termín
Létování 2022 je již zajištěn.
Naděžda Červenková
vedoucí akce

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

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro
3. kolo přijímacího řízení do 23. 9. 2021, přijímací pohovor 30. 9. 2021
4. kolo přijímacího řízení do 18. 10. 2021, přijímací pohovor 21. 10. 2021

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici informuje
Připomínáme:
Poradna pro sluchově postižené se uskuteční ve středu 1. září
2021 v domečku na náměstí od
10.45 do 12.30 hodin. Proběhnou výměny baterií do sluchadel, malé opravy na místě a rady
pro sluchově postižené občany.
UPOZORNĚNÍ! Při odjezdu na
rekondiční pobyt do Jilemnice
dne 11. – 18. září 2021, budou
nutné nařízené požadavky o testování a to:
1. předložení písemho certifikátu o plném očkování NEZAPOMENOUT PŘIBALIT S SEBOU!
2. PCR test Covid 19 – u nenaočkovaných účastníků
3. antigenní testy mají PLAT-

NOST POUZE 3 DNY!
Proto doporučujeme a radíme všem NENAOČKOVANÝM
ÚČASTNÍKŮM objednat si na
10. 9. PCR test v Příbrami, který
bude mít platnost 7 dní a zajistí možnost vstupů do prostor na
pořádaných výletech. Stejný požadavek je předepsán i pro ubytování v hotelu SUMÓ. Testovací
místa v Příbrami: náměstí T. G.
Masaryka 99, oblastní nemocnice – infekční pavilon, nemocnice Zdaboř. Objednejte se včas,
testovací doba je časově omezena.
Z kultury
Pro nedostatečný zájem, byl
zrušen výlet ve spolupráci s obcí

Tochovice.
Pro odjezd do Jilemnice jsou
pokyny vyvěšeny na nástěnce
Všechny podrobné informace
podá p. Konvicová osobně nebo
na tel. 728 532 169. Dne 12. 10.
2021 se bude konat Výroční členská schůze STP ve 14.30 hod.
v kulturním domě v Březnici.
Letošní rok slaví naše organizace 65 výročí založení. Pozvánky
a pokyny k tomuto budou vyvěšeny a vytištěny v BN v měsíci
říjnu. Upozorňujeme členy STP,
že na schůzi bude nutné si přinést potvrzení o očkování (certifikát) nebo staženou aplikaci
v mobilním telefonu. Je možné
také uskutečnit antigenní test
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přímo v kulturním domě, ale ten
již bude zpoplatněn cca 80,- Kč.
STP v ČR informuje
Zkrácení platnosti poukazu na
zdravotnické prostředky.
Došlo ke změně délky platnosti
Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění

Z MĚSTA, SPOLKY

z 90 dnů na 30 dní od jeho vystavení předepisujícím lékařem,
neurčí-li předepisující lékař jinak. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku,
poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, op-
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tika, smluvní výdejce, výdejna)
uplatnit jen do 30 dnů od jeho
vystavení Více informací: www.
nrzp.cz/2021/07/01/informace-c-67-2021-zkraceni-platnosti-poukazu-osobni-asistence/.
Hedvika Fořtová
za výbor STP v Březnici

91 let – Marta Zajíčková, Březnice
85 let – Pavlína Bubeníčková, Březnice
80 let – Božena Staňková, Březnice
75 let – Věra Kostková, Březnice

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi, pracovníkům městského úřadu
a všem, kteří si na mě vzpomněli, za milá přání k mým 100. narozeninám.
Anna Paulová

Zprávy z Březnického klubu seniorů
– Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s.
Vážení čtenáři,
prázdninové dny jsou za námi a my jsme v očekávání světlých zítřků – minimálně v nově obílených
prostorech pivovarské spolkovny.
Pozvolnými, leč dobře účelnými kroky se snažíme
místnost připravit tak, aby se zde kromě aktivit
jiných subjektů, dařilo dobře i aktivitám našeho klubu. Můžete se těšit na stále se rozrůstající
knihovnu s tituly pestrými i vzácnými, reminiscenční kout, místo pro cvičení těla i ducha, teplo
kamen a vonící zahradu.
V sobotu 4. září 2021 od 12.30 se budou v areálu
pivovaru Herold konat oslavy 515 let pivovarnictví
v Březnici. Program je pestrý a za Březnický klub
seniorů zde bude stánek s možností praktického
seznámení s naší dosavadní činností. Přijměte srdečné pozvání na tuto akci.
Díky ochotě pana Schlegela, majitele našich bývalých klubových prostor, můžeme i nadále využívat
jako informační místo výlohu klubu. 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. Byly zde i kartičky s citáty pro
každý den, které však někdo zcizil. Asi potřeboval
větší dávku radosti, než jaká byla namátkovým
otočením možná, budiž mu přáno.
Trvá zavedená obdoba streetworkeru, 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 příjemný nástup podzimu do Vašich
domovů i duší, ať jeho barevná pestrost je iniciací
i pro Vás samotné. Jak praví Picasso: „Jsou malíři,
kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní,
kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.“
S úctou Petra Michvocíková, předsedkyně
Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s.
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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:
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
„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 sami 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

VČELAŘI SLAVILI 110. VÝROČÍ
Včelařský spolek pro Březnici a okolí slaví letos
110. výročí od svého založení. Samotné oslavy se
konaly v sobotu 31. 7. a v neděli 1. 8. v jezuitské
koleji v Březnici. Včelařská výstava byla otevřena
v sobotu od 9 hodin a ukončena v neděli v 17
hodin. K vidění bylo včelařské náčiní jak z doby
minulé i současné. Dále úly, oplodňáčky, medomety, prostě vše, co ke včelaření patří. Děti
nejvíce upoutal prosklený úl se živými včelami
a matkou s bílým znaménkem a číslem jedna.
Po celou dobu trvání výstavy měli pořadatelskou
službu vždy čtyři členové našeho spolku, kteří podávali návštěvníkům odborné informace.
Za oba dva dny navštívilo výstavu přes 1 000 hostů, což svědčí o zájmu široké veřejnosti o včelaření. V sobotu od 13 hodin se konala slavnostní
schůze, které se jako host zúčastnil sám pan starosta Březnice Ing. Petr Procházka, dále předseda
Okresní organizace ČSV Příbram ing. Pavel Mestek a jednatel této organizace Václav Hoch, kteří

předávali ocenění zasloužilým členům našeho
spolku. Čestné uznání ZO ČSV Březnice obdrželi:
Václav Hlavín, Hana Krejčíková, Vladimír Šatava,
Luboš Červenka, Jiřina Lišková, Vratislav Liška,
Bohumír Vitek, Alois Holan, Marie Kůrková, Marie
Pilná a Miloslav Havrlík. Čestné uznání od Okresní organizace ČSV Příbram obdržel náš pokladník
Karel Zemek. Ocenění Vzorný včelař si převzali Radek Bukovjan, PhDr. Jaroslav Kozlík, Josef
Choura a Josef Pilný. Čestné uznání Republikového výboru ČSV obdrželi Josef Mázdra, Zdenek
Břicháček, Miloslav Hrzal a Václav Kubát. Ocenění
Vzorný včelařský pracovník, které uděluje též Republikový výbor ČSV Praha, obdržel Josef Němec.
Dalším bodem slavnostní schůze byl křest nového sborníku. O jeho druhé zpracování a vydání
rozšířeného o posledních 10 let, byl opět požádán
PhDr. Jaroslav Kozlík, který se tak výborně zhostil prvého vydání. Tato kniha o 74 stranách dokumentuje činnost našeho spolku za uplynulých
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110 let. Málokterý včelařský spolek se může pochlubit takto knižně zpracovanou historií. U nás
se to podařilo díky tomu, že pan profesor Jaroslav
Kozlík je členem našeho spolku a ochotně se tohoto nelehkého úkolu ujal, za což mu patří veliké poděkování. Od 14 hodin následovala přednáška Mgr. Moniky Jindrové na téma Apiterapie,
přírodní léčba včelími produkty. O tom, jaký byl
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o přednášku zájem, svědčí plná zasedací místnost.
V neděli jsme se probudili do deštivého dopoledne, výstava musela být přestěhována do vnitřních
prostor, před polednem se počasí umoudřilo a na
výstavě opět postávaly hloučky diskutujících návštěvníků. Návštěvníkům zahrála místní dechová
kapela V Original.
Josef Němec

Fotografie z výstavy a slavnostní schůze Včelařského spolku pro Březnici a okolí

foto František Slaník

PODĚKOVÁNÍ VČELAŘŮ
Včelařský spolek pro Březnici a okolní vesnice děkuje všem níže uvedeným sponzorům za to, že mohl ve
dnech 31. 7. a 1. 8. 2021 uspořádat důstojnou oslavu 110. výročí založení spolku. Při této příležitosti byl
vydán sborník č. 2, který popisuje činnost spolku od jeho založení do současnosti. Dále byla uspořádána
výstava, slavnostní schůze a přednáška na téma Léčení včelími produkty. Finanční dar poskytli: město
Březnice, obce Chrást, Počaply, Koupě, Vševily, Hudčice, Hlubyně, Volenice, ZD Pňovice, Agrospol Bubovice, Zem. obchodní družstvo Hrádek, NORI s.r.o Drahenice a WENZEL Lobkowicz.
Oslavy byly finančně náročné, za tisk naší pamětní knihy jsme zaplatili téměř dvojnásobek oproti 1. vydání z roku 2011, a tak bych mohl pokračovat dále.
Poděkování patří manželům Zemkovým za naaranžování výstavy a za popis exponátů, všem členům našeho spolku, kteří se na výstavě podíleli i pracovnicím odboru kultury za všestrannou pomoc, jakož i městu
Březnice za bezplatné zapůjčení prostor.
Josef Němec, předseda ZO ČSV Březnice

Spolek Bozeň - Přátelé města Březnice 31. července 2021
Spolek pořádá při příležitosti březnické pouti pravidelná setkání svých členů, přijít však může kdokoli, má-li zájem. Členové spolku, které k Březnici
váže citové pouto, jsou roztroušeni po vlastech českých, těch usazených v Březnici není ani polovina.
Kdo přijde, má příležitost vidět se s ostatními, a také
může sledovat dění ve městě. Členství ve spolku
není nikterak vázáno na věk, zdaleka není jen pro
starší generace. Podmínkou není, kde se kdo narodil, na tom nezáleží. Je to jen jakýsi mýtus, s nímž se

lze ještě i v této době setkat, že se počítá ten, kdo se
zde narodil. Letošní setkání osvěžila svým vystoupením mladičká hráčka na lesní roh slečna Tea Ottová.
Přednesla tři skladby, dvě reprezentovaly barokní
období a třetí byla ze současnosti. Tea Ottová dosáhla několika významných úspěchů v hudebních soutěžích a tentokrát svým výkonem posluchače bezesporu zaujala.
Pan starosta Ing. Petr Procházka stručně shrnul dění
ve městě za poslední rok.
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Neformálně pak pohovořil s některými z přítomných. Předseda spolku informoval o akcích, jimiž se
spolek podílel během uplynulého roku na kulturním životě města (např. obnova dvou drobných památek připomínajících konec druhé světové války
v Březnici).
Pravidelným odpoledním programem je výlet autobusem do blízkého okolí spojený s návštěvou nějakého zajímavého místa. Tentokrát zastávkou byly
Bubovice a tamní gotický kostel sv. Václava. V něm
jsou pozoruhodné malby na stěnách presbytáře. Jejich vznik je určen do první poloviny 14. století. Takových míst, kde jsou podobné malby k vidění, není
v Čechách mnoho. Zasvěcený výklad o historii kostela a nástěnných malbách poskytl student František
Korecký.
Další cesta vedla do Hvožďan, kde byla nedávno dokončena rozsáhlá oprava starobylého špejcharu.
Obec zakoupila špejchar v roce 2009 od soukromých majitelů a kompletně jej opravila. Bylo možno
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si vnitřek prohlédnout a obdivovat kvalitní řemeslnou práci.
MUDr. Jiří Beran
předseda spolku Bozeň - Přátelé města Březnice

Tea Ottová svojí hrou na lesní roh členy spolku příjemně
překvapila.
Foto František Slaník

POKLADY KOSTELA SV. VÁCLAVA V BUBOVICÍCH
Kostely bývají vždy dominantou obce, nejinak je obou malířů. Malby jsou rozděleny do dvou částí.
tomu i v Bubovicích. Zdejší kostel sv. Václava se Zatímco na levé, severní zdi presbytáře můžeme
vypíná nad střechy okolních domů a společně vidět scény ze života Panny Marie, na straně pravé
s velkou budovou fary a hospodářského stavení se nachází výjevy ze života Ježíše Krista. Nejcentvoří zajímavý komplex připomínající slavná léta nější jsou malby na severní stěně. Původně cyklus
bubovické farnosti, ačkoliv ta už jsou dávno pryč. sledoval celý život Panny Marie, ovšem do dnešV kostele i jeho historii bychom
ních dnů se dochovalo jen torzo.
našli mnoho zajímavého, ovšem to
Kromě tradičních výjevů jako je
nejcennější je skryto na odlupujínapříklad výjev Zvěstování, nacích se stěnách presbytáře. Řeč je
jdeme i výjevy zcela originální.
o rozsáhlém cyklu gotických maAsi úplně nejzajímavější je scéleb, jež znázorňují výjevy ze života
na Nanebevzetí Panny Marie.
Panny Marie a Ježíše Krista. Svého
Ta totiž na první pohled vypadá
času patřily tyto malby k největjako velmi známá malba Posledšímu a nejbohatšímu cyklu ze žiní večeře, tedy vyobrazení 12
vota Panny Marie v celém Česku.
apoštolů a Ježíše Krista společNabízí se otázka, kde se v malé
ně sedících za stolem. Ovšem
vesničce na pomezí středních
při důkladnějším prozkoumání
a jižních Čech vzal takto rozsáhsnado zjistíme, že na stole se nalý a cenný cyklus. Odpověď není
chází lidské tělo, nejedná se tojednoduchá. Historické prameny
tiž o stůl, ale zdobené lůžko. Tělo
jsou totiž na zmínky o nejstarších Malba v bubovickém kostele
patří Panně Marii, jejíž duše je
dějinách kostela poměrně skoupé.
právě přijímána Ježíšem Kristem
První zmínka pochází až z roku 1361, ovšem mal- do Království nebeského ve formě malého dítěte,
by vznikly patrně už o pár let dříve ve 40. letech které drží Kristus v náručí. Na druhé straně pres14. století. Styl malby připisuje bubovický cyklus bytáře jsou malby více poničené, takže z výjevů
mistrům ze strakonické dílny. Množné číslo nám z Kristova života se dochovaly pouze zlomky. Nanapovídá, že práci neprovedly jen jedny ruce, ale příklad dramatický výjev, který ukazuje Krista
nejméně dvoje. Pokud si totiž malby pozorně pro- vstupujícího s praporem do předpeklí, kde jej vítá
hlédneme, zjistíme, že některé výjevy jsou ještě obrovská hlava Leviatana. Při prohlížení maleb si
jakoby románsky strnulé, zatímco další nám uka- lze všimnout, že staré, většinou červené či okrové
zují scény neobyčejně živé. Všechny malby pak výjevy v některých chvílích prostupují další, menší
spojuje podobný styl daný zřejmě stejnou školou a daleko detailnější malby.
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Ty jsou pozůstatkem novějších úprav a přestaveb,
kterými kostel v průběhu staletí prošel. Gotické,
tedy úplně nejstarší a nejcennější malby byly totiž během reformace zabíleny a další čtyři století
zůstaly lidským zrakům skryty. Změna nastala až
na počátku 20. století, kdy došlo k jejich odkrytí.
Ačkoliv se to může zdát jako pozitivní událost, tak
pro malby samotné tím začalo nejhorší období
jejich existence. Poměrně zachovalé malby totiž
zůstaly dlouhá léta bez nutného restaurátorského zásahu. Teprve po I. světové válce v roce 1921
povovaly tehdejší památkové úřady do Bubovic
věhlasného malíře a restaurátora Maxmiliána Du-
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chka, ovšem ten už mohl pouze zkonstatovat zchátralý stav maleb a pokusil se zakonzervovat alespoň zbylé fragmenty. Celý cyklus tak dnes tvoří
sice fragmentární, přesto ale stále působivý umělecký výtvor. Jeho význam pak vyniká především
proto, že podobné malby v Čechách najdeme už
jen v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem,
v zahraničí pak například v německém Lübecku.
A i v porovnání s těmito dalšími významnými památkami patří bubovický cyklus k nejrozsáhlejším a nejnáročnějším gotickým malbám.
František Korecký

Praktické rady do kuchyně
Karlovarský knedlík
ingredience:
6 starších rohlíků,
2 vejce,
200 ml mléka,
100 g hrubé mouky,
špetka soli,
sekaná petrželka (případně
i jiné bylinky např. libeček…)
postup:
Rohlíky nakrájíme na kostičky,
lehce opražíme na pánvi nebo
v troubě. Dáme do mísy a přidáme žloutky, sůl, vlažné mléko,
petrželku, mouku a zamícháme.
Necháme asi 10 odležet, mezi
tím vyšleháme z bílků tuhý sníh
a přidáme ke směsi. Směs vytvaruje do tvaru oválu, zabalíme
do potravinové fólie a vaříme ve
vroucí vodě 20-25 minut.

Bulharský bramborák
bez mouky - patatnik

Bulharský patatnik je nejblíže
asi našemu bramboráku, ale na
rozdíl od něj, se peče v troubě
a bez mouky a je silnější – spíše jako koláč. Chuť mu nedodává česnek ani majoránka, nýbrž
dozlatova opečená cibulka a rozteklý čerstvý sýr. A navíc je bez
masa, takže je vhodný i pro vegetariány.
ingredience:
750 g brambor,
100 g cibule,

60 g másla,
1 vejce,
100 g sýru balkánského typu,
máta,
sůl,
pepř, může být i česnek,
majoránka a kmín (kdo má rád)
postup:
Brambory oloupeme, nastrouháme nahrubo a necháme chvíli
odstát, aby pustily šťávu. Cibuli
nakrájíme najemno, osmažíme dozlatova na třetině másla,
osolíme, přidáme vymačkané
brambory a ještě asi pět minut
opékáme, aby také trochu změkly. Podle chuti opepříme a přidáme sušenou mátu. Kdo nemá
rád mátu, klidně může použít
česnek, majoránku a kmín.
Opečené brambory necháme
trochu vychladnout, vmícháme
vejce a nadrobený sýr (nejlepší je bílý bulharský z balkánských obchodů, ale může být
i feta, případně balkánský sýr)
a uhladíme do zapékací misky
vymazané třetinou másla. Poklademe zbylým máslem a při
180 °C pečeme 30 až 40 minut.

Čokoládový fondant
s malinovým prachem
ingredience:
125 g třtinového cukru,
125 g tmavé čokolády (70%),
125 g másla, 50 g mouky,
3 vejce

Na prach:
150 g lyofilizovaných malin
postup:
Formičky na fondant vymažeme máslem, vysypeme cukrem
a odložíme zatím do lednice.
Máslo spolu s nalámanou čokoládou rozpustíme ve vodní
lázni. V míse vyšleháme vejce s cukrem do pěny. Postupně přimícháme mouku, poté
i teplou, ne však horkou čokoládovou směs.
Formičky vyndáme z lednice
a naplníme čokoládovou hmotou přibližně 1 cm pod okraj.
Pečeme v troubě, rozehřáté na
200 °C, přesně 12 minut. Poté
vyndáme a necháme chladnout
přibližně 10 minut při pokojové
teplotě.

Lyofilizované maliny rozmixujeme na prach.
Čokoládový fondant opatrně
vyklopíme na talíř. Dáváme přitom pozor, abychom nenarušili
vrchní upečenou vrstvu těsta,
a posypeme malinovým prachem.
připravila Kateřina Štěrbová
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ROZPIS PODZIMNÍCH UTKÁNÍ
									

DATUM DEN

„A“ MUŽSTVO

ST. ŽÁCI

		

		
		
1. kolo poháru

2. 9.

ČT

4. 9.
5. 9.

SO
17.00 Nečín - Bř
NE		

14.30 Bř - Rožm

11. 9.

SO

12. 9.
18. 9.

NE
SO

14.00 Petrovice
- Březnice

19. 9.

NE

25. 9.

SO

so 25. - ne 26. 9.

26. 9.
NE
		

16.30 Trh. Dušniky
- Březnice
2. kolo poháru

10. 10.

NE

16. 10.

SO

17. 10.
23. 10.
24. 10.

NE
SO
NE

28. 10.
ČT
		
30. 10.
SO
31. 10.
NE
6. 11.

SO

7. 11.
13. 11.

NE
SO

ST. PŘÍPR.

ML. PŘÍPR.

17.00 Bř - 1.FK B

16.30 Bř - Jince
16.30 Sedlčany C
- Březnice

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

ML. ŽÁCI

14.30 Březnice
- Milín/Tochovice		

16.00 Bř - Třebsko

volno

14.30 Březnice
- Daleké Dušniky
celý den Frisbee po celý víkend
14.00 Jesenice
- Březnice

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

14.30 Bohutín/Polesí
- Březnice
volno

14.00 Dobříš C 		
- Březnice
10.00 Březnice
- Stará Huť

sobota 2. 10. hasiči soutěž
15.00 Březnice
- N. Knín/Nová Ves
13.30 Prostř. Lh.
- Březnice
13.00 Březnice
- Bohutín/Podlesí

15.30 Počepice - Bř
14.00 Bř - Dublovice
		
10.15 Sedlčany B
- Březnice
14.00 Březnice
- Spartak Pb B

10.30 Březnice 		
- Jesenice

10.30 Bř - 1.FK Pb

10.00 Bohutín - Bř
volno
volno
10.30 Bř - Milín
přeložit

14.00 Spartak Pb B
- Březnice
10.30 Bř - Rožmitál

14.30 Bř - Tochovice
		
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					
		
10.30 Jesenice - Bř
13.30. K. Hora - Bř

Pohár města Březnice
V sobotu 26. června se odehrála na sportovní ploše u Černého Kříže již tradiční soutěž „O pohár
starosty města Březnice“. Na soutěž se sjelo 25
družstev od přípravky po sportovní týmy z Brdské ligy. Z Březnických si nejlépe vedly ženy a přípravka, obsadily druhá místa. Muži, mladší žáci
a starší žáci skončili těsně pod bednou na místech
čtvrtých.
Poděkování za podporu soutěže patří městu Březnice, Equitana Hotel Resort v Martinicích, Náš statek Simínský mlýn a OPL – ovoce a zelenina.

		
10.00 Podlesí/Bohut
- Březnice
10.30 Bř - 1. FK
přeložit

10.00 Tochovice
- Březnice

13.30 Rožmitál
- Březnice
		

					

10.30 Březnice
- Spartak PB B
10.30 Bř - Milín

		

10.00 Tochovice
- Březnice
volno
volno		

los

los		

los
los
los

los		
los		
los
		

los
los

los		
los
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X. LETNÍ TÁBOR SDH BŘEZNICE
Ve dnech 17. 7. až 25. 7. 2021 proběhl již tradiční letní tábor SDH Březnice v martinické hájence.
V letošním roce, na desátém jubilejním ročníku
se nám sešlo čtyřicet dětí, na které dohlíželo šest
vedoucích a dva sporťáci. Na samém začátku nám
počasí moc nepřálo, první noc jsme museli stěhovat dva vytopené stany a pár dětí, co se bály bouřky,
do hájovny. Počasí se ale hned druhý den vylepšilo
a sluníčka jsme si užívali celý týden. Tak jako každý rok se děti hned první den rozdělily do družstev.
Aby byl přehled, mělo každé družstvo svoji barvu
trička. Během tábora se děti utkaly ve spoustě her
v okolí hájenky i v přilehlém lese a využili jsme
i hřiště v Equitana Hotel Resort v Martinicích. Osm
dní uteklo jako voda. I náš tábor se dostal do svého
konce, ale rok se přehoupne a my se třetí týden
v červenci 2022 opět vrátíme! Podle reakcí dětí to
vypadá, že již teď je kapacita tábora naplněna, což
nám organizátorům dělá velikou radost.
Poděkování: Kolektiv mladých hasičů SDH Břez-

nice děkuje MŠMT, městu Březnice, Stanislavě
Forejtové, Ing. Petru Procházkovi, Equitana Hotel
Resort v Martinicích, Ing. Břetislavu Pražanovi,
fa. Náš statek Simínský rybník a kuchařkám Evě
Brotánkové, Nikole Motejzíkové a Ing. Marcele
Brotánkové. Tito lidé a subjekty významně podpořili chod našeho tábora.
Více na www.kmhsdhbrez nice.race.net
za SDHS Březnice Svatopluk Koňas

NOVINKY Z TENISOVÉHO A SPORTOVNÍHO CLUBU VITALITY BŘEZNICE z.s.
Se začátkem nového školního roku se v našem tenisovém klubu znovu rozběhnou pravidelné tenisové
tréninky dětí, mládeže i dospělých. V uplynulých
letních měsících a zejména v období letních prázdnin bylo v našem klubu velmi „živo“. V Tenisové škole Jiřího Veselého, která s klubem dlouhodobě spolupracuje, se tenisu věnuje okolo 100 dětí a mnoho
z nich také reprezentovalo klub a město Březnici
v soutěžích smíšených družstev. Zde se v „akci“
představilo celkem 7 našich týmů ve všech věkových
kategoriích, to znamená minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí. Stejně jako
v loňském roce, byly všechny soutěže kvůli koronavirové pandemii odehrány ve zkrácené tříkolové formě. Mladší a starší žáci splnili cíl a udrželi se v silně
obsazené 1. třídě. Největšího úspěchu dosáhlo „A“
družstvo dospělých ve složení Vojtěch Ureš, David
Hybrant, Tomáš Gjašík, Adam Veselý, Radek Michal,
Miloš Hybrant, Jan Kasík, Anna Smíšková a Pavlína
Švejdová, které postoupilo do vyšší třídy.
Během letních prázdnin se u nás uskutečnilo velké
množství různých sportovních kempů a soustředění nejen v tenisu, ale i ve volejbalu, zumbě, flórbalu
a nohejbalu. Tradičně byl náš klub také organizátorem mnoha krajských a celostátních tenisových
turnajů mládeže. Přes všechna různá koronavirová omezení jsme výjimečně na jaře nabídly dětem
z březnických mateřských školek a z místní ZŠ tradiční „SPORTOVKY“, které byly bohužel v zimních
měsících kvůli koronaviru zrušeny. Děti tak mohly
po delší době začít opět sportovat, i když samozřejmě v menších skupinkách.

Služby v našem klubu se snažíme neustále vylepšovat a zdokonalovat. Z těchto důvodů jsme provedli
částečnou rekonstrukci našeho venkovního bazénku, některých hotelových pokojů a také interiéru
a nábytku v cafeterii.

Pro všechny nové zájemce o pravidelný kvalifikovaný tenisový trénink v naší klubové tenisové škole
nabízíme nábor dětí a mládeže, který se uskuteční
v neděli 19. 9. 2021 od 16.00 do 17.00 hod. v klubové tenisové hale. Náboru se mohou zúčastnit
i dospělí zájemci o pravidelný trénink.
Závěrem bych chtěl všem našim hráčům, členům
klubu, ale i všem březnickým spoluobčanům popřát
krásné „babí léto“ a hlavně hodně zdraví, štěstí a optimismu.
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu
TC Vitality Březnice z.s.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím garáž u Normy v Březnici.
tel. 702 780 497

tel. 777 600 637

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

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

geometrie, startování aut

PRODEJ SLEPIČEK

UZÁVĚRKA

Červený Hrádek prodává slepičky

říjnového čísla

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska

BŘEZNICKÝCH NOVIN
v pátek 17. září 2021 ve 12 hodin

stáří: 16 – 20 týdnů
cena: 185 – 229,- Kč/ ks
prodej: 24. 9. a 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, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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

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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Cukrárna Kavárna Segafredo

CYKLOSERVIS

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, stravu a další benefity
• 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

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.

otevírání bytů
montáž zámků
tel. 602 105 365

Matej inzerat do novin.indd 1

19.05.21 7:39
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Arcibiskupství pražské
vyhlašuje

výběrové řízení na pozici:
Kuchař/ka v penzionu Panský dům
v Rožmitále pod Třemšínem
požadavky:
• vyučení v oboru + praxe
• znalost skladového hospodářství
• znalost HACCP
• administrativní praxe
• samostatnost, pečlivost, spolehlivost
a dobré komunikační schopnosti
• fyzická zdatnost
• morální a občanská bezúhonnost
• příjemné vystupování

možný nástup: podle dohody
místo výkonu práce:
Rožmitál pod Třemšínem
strukturovaný životopis posílejte do:
15. září 2021
e-mail: zuzana.kolkova@apha.cz
více podrobností na stránkách:
www.apha.cz – volná pracovní místa

LK Transport s.r.o. přijme

ŘIDIČE C + E

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

Čistý příjem 40 000 Kč
včetně cestovních náhrad.
kontakt: 603 242 581
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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: 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).

37

BŘEZNICKÉ NOVINY

INZERCE

9/2021

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.

SLEVA AŽ

60%

NA SLUNEČNÍ BRÝLE
MĚŘENÍ ZRAKU
OBJEDNEJTE SE NA TEL. 777 999 975

Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00, Pá: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání)
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ZÁMEK BŘEZNICE

A PŘÍBRAMSKÝ BIG BAND

ZVOU NA

JAZZ
NA ZÁMKU
SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2021
OD 18 HODIN
HOSTÉ
ESTER KUBÁTOVÁ
MAGDA VÁVROVÁ
UVÁDÍ
ALEŠ BENDA

KULTURA
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KULTURA V BŘEZNICI
4. 9.
5. 9.
10. 9.

11. 9.

Slavnost v březnickém pivovaru

Pivovar Herold

Apollon quartet – Festival J. J. Ryby
zámek – 19.00

Martina Kociánová
a Kateřina Englichová
Hudební festival A. Dvořáka

Reprezentační sál MěÚ – 19.00 hodin

Taneční kurz
KD – 14.00

14. 9.

Koncert BIG BAND
zámek – 18.00
Beseda Japonsko

16. 9.

Mysterium Karlštejna - přednáška

18. 9.
22. 9.
25. 9.
27. 9.

Knihovna – 16.30
Kolej – 16.00

Taneční kurz
KD – 14.00

Noc literatury

Knihovna, kolej – 17.00

Taneční kurz
KD – 14.00

V ORIGINÁL
Svatováclavská jízda
Náměstí – 13.00

KULTURA
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ZÁMEK BŘEZNICE ZÁŘÍ 2021
Zámek Březnice: otevřen denně mimo pondělí

od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Kavárna U Bylinkové zahrádky bude od 1. 9. do 31. 10.
otevřena pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hodin
KONCERTY
v neděli 5. 9., hudební sál zámku Březnice od 19.00
Apollon Quartet
komorní koncert v rámci Hudebního festivalu J. J. Ryby
na programu J. Haydn, J. J. Ryba, W. A. Mozart, E. Douša
účinkují: Š. Pražák a R. Křižanovský – housle,
P. Ciprys – viola, P. Verner – violoncello
vstupné: 160 Kč, senioři: 130Kč, děti a mládež do 18 let:
80 Kč
v sobotu 11. 9., nádvoří zámku od 18.00
Big Band Příbram
hosté: Ester Kubátová a Magda Vávrová – zpěv
uvádí: Aleš Benda
vstupné: 200 Kč, senioři: 160 Kč, děti a mládež do 18 let:
100 Kč.
PŘIPRAVUJEME
v sobotu 23. 10., hudební sál zámku od 19.00
přednáška Mgr. Kateřiny Pohlové o unikátním historickém pramenu města Březnice a zámku
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
v neděli 24. 10., synagoga Březnice od 17.00
Jews in Jazz – koncert židovské hudby – Petra Ernyei

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.
Zahrádka otevřena denně
od 9 hodin.
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KINO BŘEZNICE
1. 9. středa v 18.00 hodin
GUMP

Rodinný film, Česko 2021, české znění
Svět, jak ho vidí toulavýv pes Gump.
Dobrodružný příběh skutečných
psích hrdinů a lidí kolem nich.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden,
Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek Taclík, Zbigniew Czendlik a další
Vstupné 100 Kč • 90 minut • Přístupno

5. 9. neděle v 18.00 hodin
YAKARI

Animovaný film, Francie, Německo, Belgie 2021, český dabing
Malý Sioux Yakari se vypraví na
vlastní pěst po stopách divokého
a nezkrotitelného mustanga Malého
bleska. Zažije velká dobrodružství
a naučí se rozumět řeči zvířat. Příběh o přátelství statečného indiánského chlapce a koníka rychlého
jako vítr. Režie: Toby Genkel, Xavier
Giacometti
Vstupné 70 Kč • 75 minut • Přístupno

8. 9. středa v 18.00 hodin
PRVNÍ KRÁVA

Western, USA 2020, české titulky
Tichý samotář, kuchař Cookie putuje s lovci kožešin americkým Oregonem. Společně s Číňanem King-Luem rozjedou nečekaně úspěšný
byznys se smaženými koblížky. Chybí jim ale základní surovina, kterou
musí tajně za tmy krást, mléko!
Režie: Kelly Reichardt
Hrají: John Magaro, Ewen Bremner,
Toby Jones, Orion Lee, Rene Auberjonois a další
Vstupné 90 Kč • 121 minut • Přístupno
od 12 let

12. 9. neděle v 18.00 hodin
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
Komedie, Česko 2021, české znění

Čtveřice kamarádů vyhlásí válku
scvrkávání varlat a krizi středního
věku tím, že se odhodlají plnit odvážné úkoly. Prvním bude svléknout
se na veřejnosti do naha.
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, Hynek Čermák, David Švehlík, Martin Hofmann a další,
Vstupné 100 Kč • 118 minut • Přístupno
od 12 let

15. 9. středa v 18.00 hodin
BOŽE, TY SEŠ HAJZL

Drama a komedie, Německo, Belgie
2020, české titulky
Co dělat, když zjistíte, že už vám
v životě nezbývá tolik času? Budete
jako chudinka brečet v koutě a čekat
na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do
těch posledních dní? Šestnáctiletá
Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se
měla jít ihned léčit, na nic nečeká
a udělá něco impulzivního, přestože
vždycky byla hodná holka.
Režie: André Erkau
Hrají: Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger
a další
Vstupné 80 Kč • 98 minut • Přístupno
od 12 let

19. 9. neděle v 18.00 hodin
MOUCHA V KUFRU

Komedie, Francie, Belgie 2020, české titulky
Obrovská moucha v kufru kradeného auta, dva přátelé, kteří nepobrali
příliš rozumu, to je příjemný návrat
oblíbeného formátu francouzské
komedie. A stále to Francouzi umí.
Budete se bavit od začátku do konce!
Co to bzučí vzadu?
Režie: Quentin Dupieux
Hrají: Adèle Exarchopoulos, Anaïs
Demoustier, Dave Chapman, Coralie
Russier, Bruno Lochet, David Marsai
a další
Vstupné 80 Kč • 77 minut • Přístupno
od 12 let

KINO
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září 2021
26. 9. neděle v 18.00 hodin
DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA

Komedie, Česko 2021, české znění
Někdy vás život dostane do situace,
kterou úplně nečekáte, ale musíte
se s ní vyrovnat jako chlap. Dominik a Nataša se stanou rodiči zcela
mimo plán – nová česká komedie
podle oblíbené knihy Dominika
Landsmana.
Režie: Jan Haluza
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla Tomicová a další
Vstupné 100 Kč • 101 minut • Přístupno

29. 9. středa v 18.00 hodin
AALTO: ARCHITEKTURA
EMOCÍ

Dokument, Finsko 2020, české titulky
Jak přemýšlel a tvořil jeden z nejvýznamnějších moderních architektů
Alvar Aalto? Podmanivá filmová výprava proniká do kreativních procesů slavného Fina, v jehož díle se
prolíná funkcionalismus s organickým designem inspirovaným přírodou.
Režie: Virpi Suutari
Vstupné 90 Kč • 102 minut • Přístupno

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

Změna programu vyhrazena.

BĚZNICKÉ NOVINY – periodický tisk územního samosprávného celku (také na www.breznice.cz) • vychází 11x ročně
• vydává MĚSTO BŘEZNICE, Náměstí 11, 262 72 Březnice, IČ 00242004 • připravuje Odbor kultury města Březnice – redakce BN, Náměstí 16, 262 72 Březnice, e-mail: noviny@breznice.cz • č. 10 vyjde 30. 9. 2021 – uzávěrka čísla 10 je 17. 9. 2021
ve 12 hodin • ročník XIX. • distribuce do březnických domácností zdarma, noviny k zakoupení v Infocentru – cena 5 Kč
• registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11711 • redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout • vydané číslo neprošlo jazykovou úpravou • redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
• za placenou inzerci odpovídá zadavatel • tisk: PBtisk a.s., Příbram

