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Průvrt mezi Sázkou a řekou Skalicí je hotov, stále probíhá čištění
rybníku. Práce by měly být dokončeny na konci letošního roku.

REKONSTRUKCE

Rekonstrukce domu č.p. 279
v Sadové ulici je hotová. U domu
proběhlo srovnání terénu a vytvoření chodníčku.
Byla dokončena rekonstrukce
bytu v č.p. 70 na náměstí.
OPTICKÉ KABELY
Společnost BOHEMIATEL začala
3. etapu pokládky optických kabelů v ulici Rožmitálská.

Vážení spoluobčané,
krása barev podzimní přírody nenechá nikoho na pochybách, že
končí babí léto a přichází podzim. Blížící se konec roku nám evokuje ohlédnutí za uplynulou sezónou, hodnocení úkolů a cílů.
Letošní plánovaná investice do bytového fondu se týkala kompletní rekonstrukce domu č.p. 279 v Sadové ulici. Proběhla v termínu
a i přes nepříznivý vývoj cen byl rozpočet dodržen. Bytový dům má
kromě nové střechy a oken také zateplenou fasádu a upravené vnější prostory. Díky patří firmě RIOS Příbram s.r.o., která si dokázala
s nepříznivým vývojem cen ve stavebnictví poradit. Na bývalém
Lokšanském paláci proběhla rekonstrukce střechy. Dobrou práci
zde odvedla firma Střechy ČR s.r.o.
Rekonstrukce odbahnění rybníku Sázka provádí firma Šindler
důlní a stavební společnost s.r.o. a dílo má být dokončeno do
31. prosince 2021. Pokračujeme také ve výměně bytových jader
v domě s pečovatelskou službou č.p. 132, dokončena byla rekonstrukce bytu v č.p. 70 na náměstí, dále rekonstrukce dvou bytů
v č.p. 48. Do konce roku proběhne výměna vstupních dveří v bytovém domě č.p. 200 až 203, včetně provozoven. Na prodej stavebních parcel v lokalitě Cihelna bude navazovat lokalita Hlubyňská,
kde v nejbližší možné době proběhnou přípravné práce napojení
a přivedení sítí pro budoucí zástavbu.
pokračování na str. 3

VOLBY
Účast do voleb Poslanecké sněmovny 2021 byla v Březnici
60,07 procent.

POZVÁNKA

Město Březnice zve na
veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná v úterý
9. listopadu 2021
v kulturním domě.
Začátek v 16. 30 hodin.

Foto Alena Rejmanová
Ve čtvrtek 14. října byla na březnickém zámku otevřena nová prohlídková trasa
„Renesance na dotek“. Slavnost zahájila generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. Arch. Naděžda Goryczková a Mgr. Dušan Michelfeit ředitel
NPÚ ÚPS v Praze. Expozice uvítá své první návštěvníky v dubnu příštího roku.
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE

Zastupitelstvo
Soupis usnesení

Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 7
Datum: 7. 9. 2021
ZM7-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 8. 2021 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 17. 8. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM7-2021/2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení – Hlubyňská, Březnice.
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
realizaci přeložky distribučního zařízení v lokalitě Hlubyňská za podmínek uvedených ve Smlouvě
o smlouvě budoucí číslo Z_S14_12_8120082009.
Odhad celkových realizačních nákladů činí
998 000 Kč
pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí
ukládá
FO zařadit částku 998 000 Kč do rozpočtu města
na rok 2022
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM7-2021/3 Žádost SK Březnice 1918, z.s.
o podporu podání žádosti o dotaci akce – „Rekonstrukce atletického oválu 400 m s běžeckou
rovinkou stadion Březnice”
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci prostřednictvím SK Březnice 1918, z.s., Březnice, coby dlouhodobým nájemcem sportovního areálu ve vlastnictví města
Březnice a podporuje realizaci „Rekonstrukce
atletického oválu 400 m s běžeckou rovinkou stadion Březnice”
s ch v a l u j e
finanční krytí povinné spoluúčasti ve výši 30%
z uznatelných nákladů akce „Rekonstrukce atletického oválu 400 m s běžeckou rovinkou stadion
Březnice”.
ukládá
FO zařadit do rozpočtu města na rok 2022 část-

ku 2 248 954,49 Kč jako povinné finanční krytí
spoluúčasti z uznatelných nákladů akce „Rekonstrukce atletického oválu 400 m s běžeckou rovinkou stadion Březnice”
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM7-2021/4 Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 7-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM7-2021/5 Prodej části pozemku p.č. 71/3
v k.ú. Bor u Březnice o výměře cca 167 m₂
Zastupitelstvo města
n e 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. 71/3, ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře cca 167 m₂ v k.ú. Bor
u Březnice a obci Březnice
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM7-2021/6 Prodej části pozemku p.č. 71/3
v k.ú. Bor u Březnice o výměře cca 143 m₂
Zastupitelstvo města
n e 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. 71/3, ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře cca 143 m₂ v k.ú. Bor
u Březnice a obci Březnice
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM7-2021/7 Prodej části pozemku p.č. 1195/44
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
prodeje části pozemku p.č. 1195/44, orná půda,
v k.ú. a obci Březnice, o celkové výměře přibližně
30 m₂ za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Roman Vácha v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v. r.
Paprštein Jaroslav v. r.
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pokračování ze str. 1
V roce 2017 byla dokončena nová úpravna vody
na Stáži včetně přivaděče. Tato stavba byla v roce
2019 vyhodnocena jako stavba roku v kategorii
staveb pro zásobování pitnou vodou. Investice, jejíž cena přesáhla 30 mil. Kč, úspěšně slouží. Čeká
nás podobná investice do kanalizace, potažmo
ČOV. Kanalizace v ulici Borská je ve fázi projektování, rovněž tak modernizace a automatizace

Průvrt mezi Sázkou a řekou Vlčavou

Z MĚSTA

11/2021

ČOV. Věřím, že najdeme dotační titul, který nám
pomůže financovat předpokládaných cca 25 mil.
Kč. Prozatím je pozastavena investice do navýšení
kapacity 1. MŠ z důvodu nedostatečné projektové
přípravy, konkrétně statiky stávajícího krovu.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za hladký
průběh voleb, vysokou volební účast a popřát pevné zdraví.
Petr Procházka, starosta

foto František Slaník

Žádosti o poskytnutí podpory (dotace) místním spolkům z rozpočtu Města Březnice je možné
vkládat od 1. do 30. listopadu 2021 na www.breznice-zop.cz.
Pravidla pro poskytnutí dotace jsou k dispozici na www.breznice.cz v sekci "MĚSTO".
On-line formulář žádosti najdete na breznice-zop.cz
Finanční odbor města Březnice

Změna cen parkovacích karet a parkovného na náměstí v Březnici
Vážení spoluobčané,
Rada města Březnice schválila s účinností od
1. 9. 2021 změnu ceny parkovacích karet na období 2021/2022 od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 takto:
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
1/ Podnikatelské subjekty s provozovnou na náměstí na první vozidlo 1 500 Kč/rok a na každé
další vozidlo 2 500 Kč/rok.
2/ Ostatní (občané s trvalým pobytem mimo území města Březnice a jeho částí) na první vozidlo
1 200 Kč/rok a na každé další vozidlo 2 000 Kč/
rok.
3/ Občané s trvalým pobytem na území města na
první vozidlo 1 000 Kč/rok a na každé další vozidlo 2 000 Kč/rok.
4/ Pravidelně dojíždějící zaměstnanci města
a zřízených příspěvkových organizací na první vozidlo 1 000 Kč/rok a na každé další vozidlo
2 000 Kč/rok.
5/ Parkovací karta na období dva měsíce od data
vystavení 500 Kč.
6/V průběhu roku si bude možno zakoupit par-

kovací kartu nejméně na období dvou měsíců od
data vystavení za 500 Kč a za každý další započatý
měsíc 100 Kč, a to do konce platnosti období parkovací karty tj. do 31. 8. 2022.
Parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní
parkovací místo.
Dále se mění limity u parkovacího automatu na
parkovišti na náměstí od 1. 9. 2021
pondělí – pátek 7.00 – 18.00
sobota – 7.00 – 12.00
30 min – poplatek 10 Kč
1 hod – poplatek 20 Kč
každá další hodina – poplatek 20 Kč
U parkovacího automatu připravujeme výměnu
terminálu s možností platby kartou.
Při odstavení vozidla v parkovací zóně i na placeném parkovišti je řidič povinen umístit na viditelné místo za okno vozidla parkovací kartu nebo
parkovací lístek.
Parkoviště bude kontrolováno městskou policií.
Děkujeme za pochopení.
Roman Vácha, místostarosta
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka dne 20. září zastavila krátce po
poledni v Rožmitálské ulici v Březnici osobní automobil. Silniční kontrola u 23letého řidiče prokázala pozitivní test na drogy, konkrétně na THC.
Další jízda byla muži zakázána a nyní se bude
zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
O pět dnů později jel tou samou ulicí 26letý motorista, i on měl pozitivní test na marihuanu. Navíc
u něj byla nalezena travní sušina a ukázalo se, že
řídil bez řidičského oprávnění.
Dne 27. září projížděl v odpoledních hodinách
přes náměstí 41letý šofér. Při dechové zkoušce
se na displeji přístroje objevila hodnota 2,35 promile alkoholu. Dotyčný uvedl, že předchozí večer
konzumoval větší množství alkoholických nápojů.
Řidičský průkaz muži zadržen nebyl, neboť ho neměl u sebe.
Březničtí policisté dne 2. října sdělili podezření
z přečinu poškození cizí věci 26letému muži, který z 11. na 12. září posprejoval zeď domu a oplocení u dalšího domu v obci Tochovice. Dále takto
poničil dopravní značku, elektrický rozvaděč a zá-

silkovna box v obci Březnice. Celkem byla škoda
vyčíslena na téměř 12 tisíc korun.
Dne 9. října došlo v katastru obce Březnice
k dopravní nehodě, při které vznikla škoda ve výši
150 tisíc korun. Dvaadvacetiletý šofér byl prý oslněn sluncem a přehlédl osobní auto, které jelo po
hlavní silnici. Při střetu automobilů ke zranění
osob naštěstí nedošlo.
Pětatřicetiletý řidič usedl dne 10. října v odpoledních hodinách za volant vozidla pod vlivem
drog. Příslušníci policie prováděli silniční kontrolu v obci Hoděmyšl, kde ho zkontrolovali. Test byl
u muže pozitivní na látku THC. Další jízda mu byla
zakázána.
Kdosi neznámý se pokusil z 13. na 14. října vloupat do mobilního prodejního automatu jízdenek
ve vlaku jedoucího ve směru Beroun – Březnice.
Dále zde odcizil vybavení lékárničky a sadu na likvidaci ropných látek. Celkem způsobená škoda
činila 15 tisíc korun.
Por. Monika Schindlová
komisař

TISKOVÁ ZPRÁVA Krajského ředitelství Policie Středočeského krajeÚzemní odbor Příbram
Koloběžkáři ohrožují chodce

V poslední době se zvýšil počet „koloběžkářů“
v silničním provozu. Bohužel mnozí z nich, ať už
děti či dospělí, si neuvědomují, že jsou považováni dle zákona o provozu na pozemních komunikacích za cyklisty. Často jezdí po chodnících
a ohrožují chodce, obzvlášť při jízdě na elektrokoloběžce, kdy neregistrovaná může jet rychlostí až
25 km/h. Platí pro ně však stejná ustanovení jako
pro osobu jedoucí na jízdním kole, tudíž po chodníku se může koloběžka pouze vést, výjimku mají
jen cyklisté mladší deseti let. Jízda na koloběžce
je zakázána i na stezce pro chodce, v pěší zóně
a na přechodu pro chodce. Pokud dojde k porušení stanovených povinností, hrozí dospělým osobám pokuta až 2,5 tisíce korun.

Jaká další pravidla pro koloběžkáře platí?
• jezdí při pravém okraji vozovky
• na cyklostezce se pohybují po pravé straně
• pokud je na silnici vyznačený cyklopruh, mají
povinnost ho užít
• nesmí jezdit vedle sebe
• do 18 let musí použít ochrannou přilbu, která
musí být správně nasazená a upevněná
• nesmí jezdit pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
• povinnou výbavou je bílá odrazka vpředu, oranžové odrazky na kolech a červená odrazka vzadu,
za snížené viditelnosti musí použít bílé světlo
vpředu a červené vzadu
Por. Monika Schindlová, komisař

ZÁJEMCI O OČKOVÁNÍ TŘETÍ DÁVKOU mohou do 10. listopadu 2021 kontaktovat
MěÚ Březnice, a to osobně nebo na tel. 318 403 171, 318 403 179.
Oprava – v BN č. 10/2021 v článku Čimelické baroko (na str. 7) mělo být uvedeno, že do Čimelic byl roku 1736
povolán Jan Karel Hammer. Čtenářům se omlouvám.

Jiří Beran
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Březnický historický kalendář LUDVÍK KUBA
listopad 2021

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…

1. 11. 1681 před 340 lety ukončila v Březnici práci komise, která provedla revisi berní rully z roku 1654. Ta údajně nesplňovala všechny náležitosti. Výsledek nového šetření svědčil o velkém
hospodářském úpadku města a o nepřesných záznamech. Berní
rula (staročeské berně znamená daň) byl první úplný soupis daňových povinností v Českém království v době krátce po skončení
třicetileté války. Jako významný historický pramen slouží pro historickou demografii, topografii i hospodářské dějiny Čech.
11. 11. 1921 před 100 lety bylo v polích za Lokšany nalezeno
mnoho archeologických střepů, svědčících o starém osídlení.
Tento den byl ve schůzi městského zastupitelstva jmenován knihovníkem Veřejné knihovny pan August Puchmajer st.
12. 11. 1911 před 110 lety zemřel Jan Gotthard – lékárník, veřejný pracovník, činný v místní a okresní samosprávě. Podporoval
jednotu sokolskou a dobročinné spolky, zmapoval historii březnické lékárny od poloviny 18. století. Veškeré jmění odkázal rodnému městu Březnici, kde se narodil 25. 7. 1840.
15. 11. 1851 před 170 lety byl vyhotoven plán bývalé jezuitské
koleje k úředním účelům.
21. 11. 1926 před 105 lety byla slavnostně otevřena a vysvěcena
obecná škola v bývalém zámku Hrádku Starosedlského. Důstojná
oslava zahájena dopoledne a zakončena divadelním představením ve večerních hodinách. Průběh slavnosti byl velice zdařilý.
25. 11. 1816 před 205 lety se v Březnici narodil František Mařík.
Český lokomotivní technik a konstruktér. Původně se vyučil v zámečnické dílně svého otce. V roce 1840 se oženil, pět let pobýval
ještě v Březnici, pak ale přesídlil natrvalo do Prahy. Byl osobně přítomen příjezdu první vlakové soupravy na pražské nádraží Severní státní dráhy (pozdější Masarykovo nádraží). Protože byl nadšen
železniční technologií, opustil místo mistra v zámečnické dílně
a nechal se zaměstnat v dělnické pozici v pražských železničních
dílnách. Po devíti měsících se naučil obstojně francouzsky, neboť
opravy a revizi strojů prováděli především Francouzi či Belgičané. Samostudiem se výrazně zdokonalil ve fyzice, mechanice, matematice a dalších oborech. Stal se jedním z prvních Čechů, kteří
pronikli do oboru konstrukcí parních lokomotiv, jeho synové pak
v továrně První českomoravská továrna na stroje (ČKD) v Libni
roku 1900 zprovoznili první českou lokomotivu NA ZDAR v rámci
série strojů později označených jako 310.0.
Zemřel v Praze 10. listopadu 1893.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší
mládeži, z Březnického kulturního přehledu a z Bozeňska.
Alena Heverová
správce muzea a galerie

je neodmyslitelně spjat
s Březnicí

V letošním roce si 30. listopadu připomeneme 65 let od jeho úmrtí.
Malíř, hudebník, sběratel a vydavatel
lidové poezie a lidových slovanských
písní, autor cestopisných a etnografických studií, memoárů a prací
o lidové hudbě. Jeho obrazy náleží ke
klasickým projevům impresionistického období české malby.
Narodil se 16. 4. 1863 v Poděbradech, soukromé hodiny kreslení absolvoval u Karla Liebschera
a v roce 1891 vstoupil na pražskou Malířskou akademii k profesoru Pirnerovi. V roce 1893 odešel studovat malbu do Paříže na Julianovu akademii
a Paříž mu přichystala velkou významnou životní změnu v osobním
životě. Seznámil se zde se svou budoucí ženou Olgou Joujovou. V Mnichově navštěvoval školu slovinského
malíře Antona Ažby. Z hudebníka
a etnografa vyrostl malíř, který přešel od akvarelu k olejomalbě, rozšířil si výrazové prostředky a také
rozvinul svůj výtvarný názor. Malířské práce poprvé vystavoval
v Umělecké besedě v Praze, pak
v Poděbradech. V Českých Budějovicích představil soubornou výstavu
a knihu Tři hovory – své umělecké
vyznání. Zúčastňoval se mezinárodních výstav. Od konce roku 1896
do poloviny roku 1904 se s rodinou
usadil ve Vídni a v roce 1911 trvale přesídlil do Prahy. Ani jako malíř
se nepřestal zabývat lidovou písní.
V letech 1922 až 1932 se mu podařilo dokončit Slovanstvo ve svých
zpěvech. Každoročně od roku 1905
přijížděl do Březnice k rodičům
manželky Olgy a později, když již
nežili, sem zavítal za známými. Se
zájmem sledoval rozkvět města
a vřelý vztah k tomuto místu vyjádřil v literárním dílku „S paletou
po Březnici a okolí“. V roce 1948
ho město jmenovalo čestným občanem a nazvalo po něm jednu
z hlavních ulic, v padesátých letech
byla slavnostně odhalena busta od
akademického sochaře Karla Otáhala. Stálá expozice obrazů byla od
roku 1959 na březnickém zámku
a od 21. dubna 2013 se nachází
v bývalé jezuitské koleji.
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DUŠIČKY A „ZIMNÍ REŽIM“ HOSPODÁŘSTVÍ
„Ze země jsem na zem přišel,
na zemi jsem rozum našel.		
Po ní chodím jako pán,
do ní budu zakopán…“
Listopad je měsíc nanejvýš nevlídný. Počasí „že by psa nevyhnal“, mlha rozprostřená po celé
krajině a z ní se sype pojednou
sníh…
V začátku listopadového měsíce
se do brzkého stmívání rozzáří
mnoho světýlek tam, kde jsou
místa posledního odpočinku.
Věřící vzpomínají na všechny
světce (1. 11. svátek Všech svatých) a všichni pak na zemřelé
příbuzné (2. 11. Památka všech
zemřelých). Zdobí se hroby, rozsvěcují svíčky a dříve se peklo
speciální pečivo, které se nazývalo dušičky či kosti. Sloužilo jako obětní dar zemřelému.
Hlubší význam pečiva je prý
ale ukrytý ve víře, že duše mrtvých se vracejí na zem, a právě jim je přichystána hostina.

OBŘADNÍ PEČIVO

se peklo z těsta na koblihy nebo
z těsta kynutého a chlebového.
Tvary měly podobu zkřížených
kostí, žemliček nebo různě propletených pramínků.
Pečivo těchto tvarů se peklo na
pohřební hostinu.
KULT ZEMŘELÝCH
byl uctíván napříč staletími
a všemi národy. Z duše nepokřtěného dítěte se prý stane
„světýlko“, tedy bludička, která musí sedm let bloudit svě-

tem. Později se užívalo pověry
takové, že z dušiček těchto dítek se stane andělíček. Věřilo se, že mrtvý, pokud něco za
života nedokončil a trápí se,
nemá v hrobě klid a obchází
v noci stavení… Také se praví, že
několik dnů po pohřbu prý chodí nebožtík zjistit, jestli se rodina nehádá kvůli majetku. Vrahy
a sebevrahy nepohřbívali mezi
ostatní zesnulé, ale zakopávali
je bez obřadu u hřbitovní zdi.
Když o svátku všech zesnulých
prší, oplakávají prý duše své hříchy.
V představách lidí byly Smrt bíle
oděná ženská bytost v podobě
kostlivce, nesla kosu jako symbol zmaru a smrti. Postava smrti se objevuje i v lidových pohádkách jako Smrt kmotřička.
SVĚTLO A OHEŇ
vždy hrály významnou úlohu
v obřadech i v magii. Uctívali
ho i Keltové, pro které byl první listopadový den začátkem
nového roku. V současné době
k nám pronikla i podoba dušičkových svátků, jaká se vytvořila na americkém kontinentu a říká se jí halloween.
Keltské kořeny je možné vystopovat i tam – vždyť Irové, potomci Keltů, osídlili Ameriku
a svátek přenesli. (Podle keltské
tradice se svátek slaví od večera dne předchozího – tedy již
31. 10.)

ZIMNÍ REŽIM
Od poloviny listopadu se práce
v hospodářství zklidnily. Vyko-

návaly se nejnutnější práce jako
úklid ve stavení a vaření, dále
poklidit, nakrmit a podojit domácí zvířata a jít brzy spát, aby
se odpočinulo po náročných zemědělských pracích a nabralo
nových sil.
Lidé se scházeli v jednom stvení, aby se šetřilo světlem
i otopem. Ženy draly peří, předly nebo provozovaly jiné ruční
práce, při tom vyprávěly příběhy či pohádky. Mužská chasa vše doprovázela škádlením
i strašením. K práci bylo potřeba
občerstvení, vhod přišla ošatka
křížal různých druhů sušeného ovoce nebo vdolky. Oblíbená
byla miska salátu, který se připravoval z kysaného zelí, nastrouhané mrkve, jablka a cibulky, případně křenu. Zálivka byla
z cukru, soli, citronové šťávy
a vody.
Spřádat a tkát z přírodních rostlinných vláken a ze zvířecí srsti se člověk naučil záhy. Svědčí
o tom mnoho nálezů.
Kateřinské zábavy a plesy bývaly v roce poslední velkou
společenskou událostí, protože
za několik dnů začínal advent
a doba předvánočního půstu.

„Řekla Káča Barce,
nechme toho tance…“
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Líbá Vás Váš Jeník
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydalo v edici Jihočeský sborník historický – Supplementum 11, svazek Jan Rafael Schuster ve světové
válce aneb Dopisy a kresby budějovického malíře
z let 1915 – 1918.
Jan Rafael Schuster se narodil v Březnici 24. 10.
1888. Jeho otec zde velel četnické stanici. Většinu života prožil v Českých Budějovicích, kde
28. 1. 1981 zemřel. Povoláním byl učitel. Věnoval
se výtvarné činnosti, zejména krajinomalbě. Část
svých obrazů věnoval na sklonku života Březnici.
Sluší se na něj vzpomenout. Uplynulo 40 let od
jeho úmrtí.
V roce 1915 narukoval do Rakousko-uherské armády a ve 232 dopisech psal o svých zážitcích
rodičům. První dopis je z 28. 6. 1915 poslední
z 19. 11. 1918. Číst dopisy 27 – 30letého muže rodičům není vůbec nudné. Dojemný je mimo jiné

pravidelný závěr dopisu Líbá Vás Váš Jeník. Rodičům psal pravidelně snad každý týden obsáhlé dopisy. Poznáváme z nich poměry v Rakousko-uherské armádě během 1. světové války. J. R. Schuster,
absolvent učitelských studií, měl díky svému
vzdělání před sebou důstojnickou kariéru a zdá se,
že o ni stál. Nakonec to dotáhl na praporčíka. Za ta
válečná léta prošel většinu zemí monarchie. Měl
i trochu štěstí, když již na počátku chytil v Maďarsku malárii a pobýval ve vojenských nemocnicích.
Později byl i na italské frontě. Nikde ani stopy po
švejkování. Máme před sebou zas jiný obraz než
v podání Haškově. Skoro to vypadá tak, jako by
Schuster a Švejk byli každý v jiné armádě.
Dopisy jsou plné synovské lásky a úcty k rodičům.
To se dnes už nevidí…
MUDr. Jiří Beran

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

MĚSTO BŘEZNICE POŘÁDÁ
VÝSTAVU SOUTĚŽE
ARCHITEKTONICKÝCH
NÁVRHŮ

PROSTORY
KAVÁRNY V KOLEJI
VÝSTAVA POTRVÁ
DO 30. 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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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

sál v bývalé jezuitské koleji
18. listopadu 2021 od 16 hodin

MAGISTERIUM
KARLŠTEJNA

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.

Odbor kultury města Březnice zve na

DÁMSKÝ

PLETAŘSKÝ

KROUŽEK

PÁTEK 26. LISTOPADU
OD 16 HODIN V PŘÍSÁLÍ KD

výroba vánočních přání
materiál k dispozici
s sebou ostré nůžky
kurzovné 30 Kč

Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních Vás k ničemu nezavazuje.
Bližší informace na tel. 603 896 819.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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O D B O R K U L T UR Y M ĚS T A BŘ E Z N I CE
VÁS ZVE NA

VĚNEČEK

závěrečný ples
tanečního kurzu
hraje
SWINGOVÝ ORCHESTR FOR EVERGREENS
od půlnoci AFTERPARTY
taneční vystoupení HAPPYFIT BŘEZNICE

20. listopadu 2021
od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
prodej vstupenek v Infocentru, V Koleji čp. 1
vstupné 100 Kč

Nesmrtelná klasika
na filmovém plátně

FAUNŮV LABYRINT

dostatkem jídla a velmi chladným
vztahem s otčímem – v nedalekém
starodávném labyrintu potká dívka

(EL LABERINTO DEL FAUNO)
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Ivana Baquero, Doug Jones,
Sergi López, Ariadna Gil, Maribel
Verdú a další
Vstupné 90 Kč • 118 minut
Přístupno od 15 let

Kinokavárna Březnice, neděle
21. listopadu 2021 v 18 hodin
Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede se svou těhotnou matkou
za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje zbytky
republikánského povstání. Život
ve vojenské posádce ale nenabízí
Ofélii pouze realitu poznamenanou
boji s povstalci, všeobecným ne-

jednou v noci starého fauna, který
jí prozradí, že je ztracenou princez-

nou kdysi mocné pohádkové říše
a současně poslední nadějí na její
záchranu. Než se ale opět setká se
svým královským otcem, musí splnit několik úkolů. Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest
a odvahu platí stejná cena jako ve
světě dospělých.
Dnes již kultovní snímek mexického režiséra Guillerma del Toro se
po menších technických úpravách
opět objevil v nabídce filmových
společností. V poslední době se
tak děje stále častěji a my jsme se
rozhodli toho využít, a vrátit se tak
znovu k filmové tvorbě, která se divákovi hluboce zaryje a zůstává. Poklady filmové historie vždy nejvíce
vyniknou na velkém plátně v přítmí kinosálu. Postupně nabídneme
v programu březnické kinokavárny
některé klenoty světové kinematografie.
Pavlína Liebnerová
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Hudební podzim
v Památníku
Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami
cyklus komorních koncertů
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ludmila Juránková - klavírní doprovod

KD TOCHOVICE 26. 11. 2021
KD od
TOCHOVICE
OD 19:00
19 hodin 26.11
• vstupné
300 HODIN
Kč

VSTUPNÉ 300,- Kč
Předprodej od 1.11.2021

PŘEDPLATNÉ 2022
BŘEZEN-PROSINEC

V PRODEJI OD 1. LISTOPADU 2021

v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram
tel.: 326 531 250

Za finanční podpory Středočeského kraje a MK ČR.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

LISTOPADOVÝ PROGRAM
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
• 9. listopadu 2021 – od 16.30 hodin – beseda se

spisovatelkou Martinou Bittnerovou – UTAJENÉ
ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK
• Tematická výstavka knih – Čtení pro dobrou
náladu

ODDĚLENÍ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
• Exitovka Samhain – informace ke hře najde-

te 2. listopadu 2021 v knihovně, na Instagramu
detska_knihovna_breznice a facebooku Dětská
knihovna Březnice
• 9. listopadu 2021 – beseda se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou pro 8. a 9. ročník na téma
GAMBLERSTVÍ
• Společné vyrábění – podzimní svícny

11/2021

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

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.

Doporučujeme z dětské knihovny
MAUS
Art Spiegelman
Maus je děsivým a současně hodnotně umělecky
ztvárněným
zobrazením
holocaustu, které oslovilo
miliony čtenářů po celém
světě. Místo lidí vystupují v příběhu myši a jiná
zvířata. Maus je jedním
z vrcholných děl moderní
světové literatury, která se
snaží přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na to,
co znamenal nacismus. Kniha je zpracována jako
komiks.

ROZÁRA A ČERNÝ PETR
čili o větrných mlýnech
Radek Malý
Větrné mlýny jsou zvláštní
stavení, a tak není divu, že
v nich a kolem nich žijí zvláštní tvorové: bytosti soumraku,
u kterých se člověk nemůže dopočítat očí, sečtělá
a moudrá hospodářská zvířata nebo sádroví trpaslíci. S těmi všemi se potkává Rozára i Černý Petr
a společně prožívají veselé i děsuplné chvilky,
nalézají poklad pod vlastním prahem a nakonec
jeden starý a zanedbaný mlýn opraví a zvelebí.
Kniha byla nominována na cenu Magnesia Litera
2020.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – LISTOPAD
210. výročí narození

7. 11. 1811 se narodil KAREL
JAROMÍR ERBEN (zemřel 21.
11. 1870), český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel české slovesnosti. Nejvíce proslul sbírkou
Kytice z pověstí národních.

95. výročí úmrtí

26. 11. 1926 zemřela ELIŠKA
KRÁSNOHORSKÁ
(narozena
18. 11. 1847), vlastním jménem
Alžběta Pechová, spisovatelka
a operní libretistka. Zabývala
se emancipačním hnutím žen.
Spoluzaložila v roce 1873 časopis Ženské listy.
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NOC LITERATURY 2021

Během této noci ožívají literaturou různá místa nejen v naší republice, ale také po celé Evropě. Letošní
Noc literatury se uskutečnila ve středu 22. září. U nás v Březnici si ukázky z knih mohli návštěvníci
poslechnout na dvou místech – v městské knihovně a v Kavárně v Koleji. Připojením k tomuto projektu
chceme podpořit čtení jako jednu z nejdůležitějších lidských dovedností a připomenout si, že literatura má pro nás stále velký význam. Představujeme Vám pět knih, ze kterých zazněly ukázky, a které si
můžete půjčit v Městské knihovně v Březnici.

Laurent Binet
Civilizace
Román o alternativních dějinách
světa. Atahualpa, vládce Incké
říše, se vylodí v Evropě Karla V.
Jak to zde vypadá? Španělská inkvizice, Lutherovy reformy, rodící se kapitalismus. Kontinent
drcený náboženskými a dynastickými sváry. Ale především týraný, vyhladovělý, bouřící se lid
– toledští Židé, granadští Mauři,
němečtí rolníci coby možní spojenci. Z Cuzca do Cách a hlavně až
do bitvy u Lepanta, taková je trasa
vyprávění o převráceném chodu
dějin, o ovládnutí světa, k němuž
vlastně mohlo dojít.

fotku z hor. Ze zvědavosti se proto
vydal zjistit, co žene lidi k tomu,
aby se ve volném čase vzdávali
městských radovánek, investovali
nehorázné peníze do turistického vybavení, trmáceli se osm hodin v dešti a mlze a večery trávili
v páchnoucím funkčním prádle
ve společnosti stejně zavánějících milovníků přírody. Satira
utahující si z norského stereotypu
jedinečnosti pobytu v přírodě poskytne pobavení i nadhled všem
kavárenským povalečům i horským turistům.

filosofické, estétské, prodchnuté
melancholií a humorem. Autor
v nich vede čtenáře borůvkovými stezkami, kolem starých vil po
úbočích Karpat, dusnými kupé
ukrajinských rychlíků i přítmím
pražských kaváren. Ať píše o čemkoli, vždycky píše o lásce. Existuje-li něco jako středoevropský
magický realismus, pak toto je
jeho zásadní kniha.

Mariana Leky
Co je odtud vidět
Pokaždé když se Selmě zjeví ve
snu zvíře okapi, následující den
někdo v její vesnici ve Westerwaldu zemře. Kdo to bude, je však
až do poslední chvíle nejasné,
a tak následují divoké hodiny plné
strachu, různých přiznání a podivných reakcí obyvatel vesnice.
Autorka dovedně žongluje s metaforami a prokládá je jemným,
laskavým humorem, čerpajícím
z dobře odpozorovaných všedních situací. Její dojemný příběh
je promyšlenou meditací o tom,
jak ztráta a láska utvářejí člověka.

Anna Burnsová
Mlíkař
Taras Prochasko
Jetotak
Are Kalvø
Hory peklo ráj

Autor vyrostl na statku pod horami, přímo uprostřed pohlednicové krajiny severozápadního Norska. Do přírody ho to přesto nikdy
netáhlo. Jednoho dne si uvědomil, že všichni jeho známí mají
na sociálních sítích aspoň jednu

Nejpozoruhodnější
současný
ukrajinský spisovatel přepisuje
historii rodných Karpat a s nimi
celé střední Evropy, ve které je, jak
známo, vše provázáno a všechno
souvisí se vším. Nepíše ale alternativní dějiny, nýbrž propojuje
místa do posloupností a ukazuje, že právě tak vznikají lidské
osudy. Jeho texty jsou magické,

Mlíkař je intimní příběh z dramatického období konfliktu v Severním Irsku. Osmnáctiletá hrdinka
žije stejně jako všichni ostatní bez
přestání pod drobnohledem okolí – všichni sledují, s kým mluvíte,
kam chodíte, co čtete, protože každé sebemenší gesto má svůj význam a napovídá, jestli jste „náš“,
nebo patříte „k nim“, nebo jste
„zrádce“. Když se o ni začne zajímat o hodně starší ženatý muž,
„mlíkař“, známý účastí v odboji,
nemá úniku v doslovném ani přeneseném slova smyslu.
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Někdo otevře knihu jen při dovolené nebo při nemoci, jiní si bez četby nedovedou představit ani jediný den. A ne každý si může, anebo chce knihy kupovat. A proto je tu knihovna! Zeptali jsme se několika z Vás, co pro Vás knihy znamenají, a zda chodíte do knihovny?
Dáša:
Knihy mě provázejí od dětství. Čtu velmi ráda různé
žánry, pro zábavu, zamyšlení i poučení. Do naší březnické knihovny chodím a oceňuji, že v ní najdu i nové
tituly a autory.
Svatava:
Kniha je pro mě příjemně strávený volný čas. Je to věrný
kamarád, který je vždy na blízku. Pocit domova, tepla a
bezpečí. Možnost nahlédnout do příběhů jiných lidí, vidět dosud nepoznané. Velmi ráda navštěvuji historické
knihovny. Nyní uvažuji o registraci do Městské knihovny v Březnici, kde určitě objevím nové tituly, které ještě
neznám.

Daniela:
Kniha je pro mě možností čerpat informace, navštívit různé světy a prožít jiné životy. Je odpočinkem od
všedního života a inspirací k jeho zlepšení, nástrojem
k osobnímu a duchovnímu růstu. Do knihovny chodím.
Teď hlavně se svými dětmi. Listujeme a vybíráme knihy
na večerní čtení před spaním.
Vojta:
Čtu rád. Kniha pro mne znamená relax, klid a pohodu.
Do knihovny ale nechodím.
připravila
Petra Bartoníčková
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RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz

Podzim s Pampeliškou
S barevným podzimem byl konečně zahájen i poprázdninový „běžný“ provoz Pampelišky. Začali
jsme akcemi nabitým zářím. Měli jsme možnost
být součástí Pivovarské slavnosti zdejšího pivovaru Herold a dále námi oblíbeného Podbrdského
trhu v Rožmitálu pod Třemšínem, který vždy provází příjemná atmosféra.
S hojnou účastí jsme společně s vámi oslavili narozeniny Pampelišky! A že to byla akce vydařená!
Oslavu jsme pojali tematicky – v indiánském stylu! Malí i velcí indiáni tak mohli připít Pampelišce k již 21. narozeninám. Samozřejmě nechyběla
hudba, tvoření a soutěže, uskutečnil se lov bizona
a došlo i na poutání bledé tváře ke kůlu.

pomoci! Bez nich by se burza uskutečnit nemohla. Poděkování míří i na VoŠ a SoŠ Březnice – konkrétně Kláře a Ivetě z 1.VS. Týden to byl opravdu
náročný, ale pro mnohé nakupující i prodávající
úspěšný. Úspěšným byl i pro samotnou Pampelišku, neboť burza je jednou ze stěžejních akcí
z pohledu financí.
Říjen jsme zahájili hrou „Podzimní stopou“. Po
Prvomájové stezce a Tajné šifře jste měli možnost
projít si další individuální stezku. Opět byla připravena cesta plná úkolů, na níž bylo tentokrát
cílem posbírat indicie a následně z nich sestavit
heslo.

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
V LISTOPADU?!

Herna rodinného centra bude otevřena
po-pá 9-12 hod.

V září se v rodinném centru konal Týden otevřených dveří. Velmi nás potěšilo, jaký zájem byl
o rodinné centrum projeven. Přivítali jsme nové
návštěvníky, kterých si moc vážíme, a věříme, že
se k nám budou rádi a často vracet. Několik maminek nás následně oslovilo s tím, že nestihly
Týden otevřených dveří, ale rády by se k nám podívaly. Pro všechny takové máme důležitý vzkaz:
„Nebojte se kdykoliv přijít mezi nás“! Pampeliška
je otevřena všem a věřte, že všechny (a to i babičky, tatínky,) vřele přivítáme, vše ukážeme a vysvětlíme. Přijďte!
Další týden byl pro nás náročným, neboť se konala tradiční podzimní burza. Velmi touto cestou
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám přišli

• Posilovací cvičení s Kristýnou Caiskovou – každá středa 8.30-9.30.
• pondělí 1. 11. od 10.00 – Jak se dělá Pampeliška – povídání o tom, jak rodinné centrum funguje, jaká je jeho organizace, a jakým způsobem se
kdokoliv může do jeho chodu zapojit
• pátek 12. 11. od 17.00 – Putování za skřítkem
Dobromilem Dubínkem – nádvoří zámku Březnice
• úterý 16. 11. – Perníčkové minifocení s Evou
Bahenskou – čas focení dle dohody
• pátek 19. 11. od 10.00 – Výroba přáníček
s Hankou Volf
• pondělí 22. 11. – Návštěva dětské knihovny –
sraz v 9.30 hodin před ZŠ Březnice
• 25. a 26. 11. – 9.00-17.00 - Adventní věnce – výroba adventních věnců a dekorací
Využijte možnost vytvořit si výzdobu v rodinném
centru. Nebude chybět svařák!
• JUST v Pampelišce s Janou Pobříslovou –
24. 11. a 1. 12. – vždy od 10.00

Připravujeme:
Pátek 3. 12. – Mikulášská nadílka – místo je nutné
předem rezervovat
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny
v programu.
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Za plotem...
Milí čtenáři pampeliškových příspěvků,
trochu ironicky se na vás obracím s prosbou. Pokud
víte o člověku, který je v tak těžké životní situaci, že
musí „krást“ zelí ze zahrádky mateřské školy, nasměrujte ho k nám do Pampelišky. Poradíme, jak situaci
řešit, aniž by musel krást dětem to, co si vypěstují.
Ti, kteří sledují facebook Pampelišky již vědí, že kdosi
ze zahrádky 2. MŠ Březnice odřezal a odnesl hlávky
zelí, které si tam školka pěstovala. Může se to zdát jako
hloupost, ale je to věc, která nazlobí a hodně zamrzí.
V poslední době se často stává, že v zahradě mezi MŠ
sbíráme pytlíky od brambůrek, plechovky od energy
drinků a další nepořádek. O letních prázdninách nebyly výjimkou láhve od vodky a bohužel i střepy.
Areál se po uzavření školek uzavírá, vrátka z obou
stran se uzamykají! I přes to pravidelně vyháníme nezvané návštěvníky, kteří nechodí dvířky, ale přes plot.
Prosím tímto všechny rodiče, aby své malé i velké
„děti“ poučili, že přes plot se na cizí pozemek neleze,

a že po uzamčení areálu školek NENÍ POVOLEN
VSTUP na hřiště. Děkuji!
Květa Obrmanová, předseda RC Pampeliška

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
děkuje městu Březnice
za každoroční finanční podporu.
RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA Z.S.
POŘÁDÁ

PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM
DOBROMILEM DUBÍNKEM
PÁTEK 12. LISTOPADU 2021
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Tradiční cesta se světýlky a lampióny zámeckým parkem.

nádvoří zámku otevřeno od 16.15 hodin
průvod vychází v 17 hodin
vstupné 50 Kč
Těšíme se na kostýmy malých skřítků a lesních víl!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE

Několik vybraných informací o Základní škole Březnice

Milí čtenáři,
Do běžné výuky jsou stále včleňována témata jako
často odpovídám na dotazy týkající se informací dopravní výchova, chování za mimořádných okolohledně naší základní školy. Zájem mě upřímně ností, finanční gramotnost, výuka novodobých dětěší a je milým projevem účasti a zájmu o vzdě- jin, udržitelný rozvoj aj. Závazná je však také výuka
lávání ve městě. Dovolím si proto v následujících tzv. průřezových témat (tzv. PRUT), která prochází
řádcích poskytnout některé z aktuálních dat a in- napříč všemi ročníky a předměty. Jde o často disformací k současnému dění. Informace je třeba kutovanou mediální výchovu (dovednost práce
brát s rezervou, neboť jsou vytržena z širšího kon- s mediálními sděleními, obsahem, výhody a rizika
textu a souvislostí.
médií), osobnostní a sociální rozvoj (rozvoj osobZákladní škola Březnice má ve školním roce ních kvalit a sociálních dovedností), environmen2021/2022 cekem 407 žáků, přičemž 212 žáků tální výchovu (porozumění vztahům člověka
v rámci povinné školní docházky navštěvuje první a životního prostředí a péče o něj), multikultura 195 žáků druhý stupeň. V každém ročníku jsou ní výchovu (porozumění a respekt ke kulturním
dvě paralelní třídy. Škola nabízí ranní i odpolední odlišnostem), výchovu demokratického občana
družinu, přičemž v provozu jsou 4 oddělení po té- a výchovu k myšlení v evropských a globálních
měř 30 žácích. Ve škole v současnosti pracuje 54 souvislostech. Pro žáky prvního až šestého ročzaměstnanců – 30 učitelů, 7 asistentů pedagoga níku je nabízen nepovinný předmět náboženství.
(pedagogický pracovník, který byl na základě po- Žáci druhého a třetího ročníku absolvují základní
radenského pracoviště přidělen k jednomu či více plavecký výcvik v Plavecké škole v Příbrami. Výuka
žákům se speciálními vzdělávacími či výchovný- je povinná. Na školu v přírodě jezdí žáci ve třetím
mi potřebami) a
a pátém roč1 školní psychoŠkola disponuje osmnácti kmenovými třídami níku. Základní
log. V provozlyžařský výcvik
a šestnácti odbornými učebnami...
ním úseku zase koná v sedhrnujícím úklid,
mém ročníku,
kuchyni a kanv devátém mocelář působí 16 pracovníků. Celkem je na škole 48 hou žáci dobrovolně rozvíjet své lyžařské schopžen a 6 mužů.
nosti nebo se učit jízdě na snowboardu. Ve školJídelnu navštěvuje 411 školních a 124 cizích ním roce 2021/2022 se výjimečně školy v přírodě
strávníků, kteří si vybírají z nabídky dvou pokr- a lyžařské výcviky konají také v ročnících, které
mů. Jídelníček se řídí tzv. spotřebním košem, kte- se v uplynulém roce nemohly těchto akcí účastnit.
rý normativně upravuje výběr pokrmů pro školou Tyto vzdělávací akce poskytují jedinečnou přílepovinné žáky (např. ryb apod.).
žitost učit se nejen novým věcem, ale společný
Škola disponuje osmnácti kmenovými třídami pobyt posiluje také vzájemné vztahy mezi žáky
a šestnácti odbornými učebnami, do kterých žáci a motivuje děti i mládež k žádoucím sportovním
dochází za výukou konkrétního předmětu.
a pohybovým aktivitám ve zdravém prostředí.
Od třetího ročníku je v rámci základního vzdělává- Snad nejvýraznější změnou pro letošní školní rok
ní povinně vyučován anglický jazyk, od sedmého je zavedení nové Digitální kompetence (způsobiročníku také jazyk německý. Předměty jako vlas- losti). Vzdělávání v oblasti digitálních technologií
tivěda a přírodověda se odděleně na prvním stup- je zařazeno do všech ročníků a všech předmětů.
ni již nevyučují, ale nahradil je předmět, který je Samotný předmět Informatika se začíná vyučospojuje v souvislostech – Náš svět. Na základní vat ve vyšší časové dotaci již od čtvrtého ročníku
škole se stále vyučují pracovní činnosti – v dílnách a výuka je založena na aktivních činnostech, při
kov a dřevo, vaření a péče o domácnost v žákov- kterých žáci využívají informatické postupy a pojské kuchyňce a také pěstitelské činnosti na škol- my. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání
ním pozemku. Zajímavým předmětem je v šestém řešitelnosti problémů i hledání, ke zpracování
a devátém ročníku Výchova ke zdraví. Žáci se dat a jejich interpretaci na základě řešení úkolů
v něm učí péči o zdraví, dovednostem komunika- a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat strojům.
ce, řešení mezilidských problémů a konfliktů, prá- Žáci se učí základům algoritmizace, programováci s mediálními sděleními a dalším příležitostem ní a řadě dalších procesů. Pochopení, jak všudya rizikům spojeným s novodobým životem člověka. přítomné digitální technologie fungují, přispívá
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k jejich účinnějšímu, bezpečnějšímu a etickému
užívání. Předmět je zařazován na úkor předmětů
dalších a v souvislosti s tím dochází k úpravám dotace i obsahu výuky například v zeměpisu, dějepisu apod. I tyto předměty se však postupně mění.
Pro zajímavost doplňuji, že ve školním roce
2020/2021 se odučilo podle učebního plánu přes
450 hodin týdně, z toho téměř 60 hodin se dělilo
v zájmu žáků na menší učební skupiny. V tomto
školním roce ukončilo povinnou školní docházku

PROŽITKOVÝ KURZ

Ve čtvrtek 23. září se žákovský
parlament ZŠ Březnice zúčastnil prožitkového kurzu. Celým
dnem nás prováděly lektorky
Lída a Veronika. Den jsme zahájili seznamovacími hrami pro
začlenění nových parlamenťáků ze 4. ročníku. Po programu
v matematické učebně jsme se
přemístili na zahradu školy, kde
jsme ve dvou týmech plnili dvě
zajímavé aktivity. V první hře
jsme měli za úkol pomocí provázků, koordinace a trpělivosti
postavit co největší věž z dřevěných kvádrů. Tohoto nelehkého úkolu se všichni zhostili
na výbornou. V druhé aktivitě záviselo hlavně na postřehu
a rychlosti. Měli jsme totiž v kruhu na zemi rozmístěné kartičky
s čísly 1-8 a písmeny A-H, které
se měly postupně pomocí nohou
zaktivovat. Potíž byla v tom, že
jsme nesměli šlápnout na více
kartiček najednou a celá akce
byla na čas. Po vyčerpávajícím
dopoledni jsme poobědvali.

ZŠ

50 žáků na druhém stupni. 8 absolventů základní
školy odcházelo na gymnázia, 3 žáci na obchodní akademie, 6 žáků na zdravotní školy, 4 na průmyslové školy, 20 žáků na ostatní střední školy
a 9 žáků na střední odborná učiliště. Školní rok
ukončilo 282 žáků s vyznamenáním, 6 žáků neprospělo. Více informací o školním roce 2020/2021
je možné najít ve výroční zprávě o činnosti školy.		

		

první aktivita s názvem Krokodýlí řeka všem dala zabrat. Úkolem bylo dostat se po cestě z židlí za naprostého ticha na druhou
stranu místnosti. Průběh nám
ztěžovaly lektorky, které nám i
při sebemenším zvuku židli zabavily.

Dále
následovala
klidnější,
avšak na přemýšlení a kreativitu náročnější činnost. Vymýšleli
jsme nové projekty do příštích
školních dnů. Všechny nápady jsme pečlivě prodiskutovali.
A najednou byl konec našeho
prožitkového kurzu! Uteklo to
opravdu rychle. Celý parlament
tímto děkuje SRPŠ za finanční podporu a Lídě s Verčou za
napínavý, a především naučný,
průběh.
Adina Kazdová
zpravodajka parlamentu ZŠ

UČILI JSME SE
V PLANETÁRIU

Odpolední program však nezaostával za první částí dne. Hned

11/2021

Ve čtvrtek 7. října 2021 jeli žáci
5. ročníku ZŠ Březnice do planetária v Praze. Uvnitř bylo mnoho
atrakcí, které se daly vyzkoušet.
Nejvíce se mi líbila veliká raketa, do které jsme mohli vstoupit.
Potom jsme šli do velkého sálu,

Miroslav Bělka, ředitel školy
kde nade mnou promítali oblohu. Poslouchali jsme a sledovali
informace o planetách a hvězdách.

A jestli chcete vědět něco
o vesmíru a zpříjemnit si den,
tak doporučuji navštívit Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy.
Kristián Fořt, 5.A ZŠ Březnice

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
4. ROČNÍKU

V pondělí 4. října jsme se vypravili na týden do Železné Rudy.
Cestou jsme se zastavili na hradu Rabí a u jezera Laka. K večeru náš autobus konečně dorazil
k hotelu Belveder. Druhý den
jsme šli k Černému a Čertovu jezeru.
Na středeční dopoledne nám
připravili výukový program zaměstnanci Lesů ČR, práce ve
skupinách byla zaměřena na
ekosystém les. Na to navazoval
odpolední program v Infocentru Železná Ruda. Další den jsme
navštívili horskou službu a odpoledne vyrazili na Pancíř. V pátek nás vlak odvezl na zastávku
Hojsova Stráž – Brčálník, a tak
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poslední procházkou po krásné
Šumavě byla naučná stezka Brčálník.

Hlavní náplní celého pobytu
byla pěší turistika a každý večer jsme měli zábavný program.
V sobotu dopoledne nás autobus
přivezl zpět do Březnice.
Celý týden jsem si užil.
Adam Hruška, 4.A

EXKURZE 9. ROČNÍKU PAMÁTNÍK VOJNA
Dne 11. září 2021 se 9. ročník
vydal na exkurzi v rámci výuky
dějepisu. Nejprve jsme navštívili Památník Vojna u Lešetic. Po
celém areálu nově zrekonstruovaných budov nás prováděl pan
průvodce komentovanou prohlídkou. Dozvěděli jsme se, že
zde v nelidských podmínkách
žilo v době socialismu až 1600
často neodsouzených politických vězňů. Ti zde těžili uran pro
Sovětský svaz s denní normou
8-9 tun na osobu. Toto bývalé
vězeňské pracoviště drží pozoruhodný rekord, dozorci vtěsnali do malé podzemní kobky 37
vězňů. Závěrem prohlídky jsme
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zhlédli dokument Rudé temno
o zvěrstvech komunistického
režimu. Další zastávkou naší
pouti historií byl památník Slivice nedaleko městečka Milín.
Zde žákyně přečetly svůj referát
o posledních výstřelech 2. světové války. Autobusem jsme popojeli k místu naší další zastávky,

tou byl Památník Lety, připomínající tehdejší tzv. cikánský
tábor. Po naplněném úterním
harmonogramu nás čekal odpočinek v podobě hodinového
rozchodu v nedalekých Mirovicích. Exkurze byla naučná, hodna k zamyšlení, a především nás
seznámila s tématy, která by neměla být zapomenuta.
Žákyně 9.B

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

V týdnu od 4. do 9. října byl 6. a 4.
ročník na škole v přírodě, která
se konala na Šumavě. První den
jsme cestou na náš hotel zastavili na hradě Rabí, kde jsme měli
přednášku o jeho historii. Nejzajímavější byl pohled z výšky
hradního ochozu na okolí hradu.
Další zastávkou bylo jezero Laka.
Poté jsme jeli na hotel. Po zabydlení jsme šli rovnou na společnou večeři. Druhý den šly šesté
třídy na Černé a Čertovo jezero,
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ale z časových důvodů jsme až k
Čertovu jezeru nedošli. Vystoupali jsme ale strmý kopec, který
k němu od Černého jezera vede,
a pak už jsme šli rovnou dolů
zpátky k hotelu. Středu jsme
strávili v lese s pracovníky Lesů
ČR, kteří pro náš připravili několik stanovišť a plno zábavných
aktivit. Dozvěděli jsme se vše
o šumavských lesích, o kůrovci
a také jsme si sami zasadili nové
stromky. Čtvrtý den jsme získávali informace o první pomoci.

Nejdříve jsme měli exkurzi na
základně Horské služby Špičák,
přednáška byla zajímavá a velmi se vydařila. Odpoledne jsme
si vyzkoušeli prakticky s naším
zdravotníkem a paní učitelkou
Šafránkovou, jak pomoci člověku v nouzi, jak udělat masáž
srdce a uvolnit dýchací cesty
u člověka v bezvědomí, ale i jak
si obvázat zraněnou ruku. V pátek jsme uskutečnili výšlap na
horu Pancíř. V sobotu ráno jsme
již po snídani naložili sbalené
kufry do autobusu a vrátili se
zpátky domů. Na škole v přírodě
se nám moc líbilo, přivezli jsme
si plno společných zážitků.
Za 6.B Matyáš Motáň, Pavel Hájek a Ema Pasičná

PO STOPÁCH MIKOLÁŠE ALŠE
Dne 6. října 2021 se uskutečnila akce – projektový
den mimo školu, které se zúčastnili žáci ubytovaní na domově mládeže VOŠ a SOŠ Březnice. Na exkurzi v Miroticích s námi byly nejen paní vychovatelky, ale dokonce i naše paní ředitelka Marie
Fiřtíková. Jednalo se o návštěvu rodného domu

známého malíře Mikoláše Alše. V domě jsme viděli spoustu zajímavých artefaktů, které kdysi dávno Mikoláš Aleš používal. Například křeslo, které
mu daroval jeden z jeho největších idolů. Bylo pro
něj tak moc cenné, že nikdy nikomu nedovolil,
aby se do něj posadil. Nahlédli jsme do několika
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Mikolášových milostných dopisů, které psal své
manželce Marině Kailové ještě předtím, než se
stali právoplatnými manželi. Se zájmem jsme si
pročetli i jeho vysvědčení a zjistili jsme, že to nebyl tak úplně pilný student, což nás opravdu překvapilo. Měli jsme možnost vidět i jeho ložnici,
kde se nacházela maličká postel, kterou sdílel jak
se svojí manželkou, tak se svými dětmi. Součástí ložnice byl i stůl, kde tvořil svá umělecká díla.
Také jsme nebyli ochuzeni o návštěvu hřbitova,
kde jsou pochováni Mikolášovi rodiče a manželka
Marina. Mikoláš Aleš je známý především svými
malbami v Národním divadle, ale tím rozhodně
jeho umělecká kariéra nekončí. Mikoláš získal nabídku od známého autora Aloise Jiráska, aby mu
nakreslil kresbičky pro jeho povídku Rabbi Löw
a smrt. Mistr Aleš nakreslil malou růži, do které
ukryl symbol smrti. V noci z 9. na 10. července
1913 obrázek dokreslil a skonal. Přesně o půlnoci
navždy přestalo bít jeho srdce z důvodu mozkové
mrtvice. Jeho ostatky však nebyly uloženy na výše
uvedeném hřbitově, ale na pražském Vyšehradě
mezi ostatními významnými osobnostmi. Také se
nám naskytla příležitost spatřit několik jeho fotografií a obrazů jeho dcery Marie, která zdědila
talent po svém otci. Samozřejmě to není vše, co
nás v Miroticích čekalo. Měli jsme možnost vidět
několik loutek známého loutkáře Matěje Kopeckého, který byl autorem českého Kašpárka.

VOŠ A SOŠ
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Všichni účastníci si odpoledne náramně užili
a shodli jsme se, že bylo velmi poučné a zajímavé.
Díky této mimoškolní akci jsme načerpali několik
fascinujících informací, které využijeme v průběhu studia.
Za všechny zúčastněné Adéla Dušková 3.BS
Pavla Břížďalová 3. AV a Marie Jeseničová 2.BS

VOŠ A SOŠ BŘEZNICE NA EXKURZI V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ
Ve středu 15. září 2021 se žáci 1., 2. a 3. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice vydali na exkurzi
do jaderné elektrárny Temelín.
Po příjezdu si všichni prohlédli stálé expozice
v informačním centru jaderné elektrárny. Zde
si nás vyzvedla paní průvodkyně, která nás v 3D
kinosále seznámila se základním principem fungování jaderné elektrárny a vznikem řetězové
reakce. Poté nás rozdělila do skupin. Ve vrátnici
jsme se podrobili důkladné bezpečnostní kontrole. Všichni jsme byli bez problémů vpuštěni do
areálu, kde jsme byli až ve strojovně elektrárny
a poté jsme měli možnost nahlédnout do simulátoru velína celé elektrárny, kde se připravovali na
své funkce noví zaměstnanci.
Postřehy z prohlídky žáků a žákyň VOŠ a SOŠ
Březnice:
„...dostali jsme se do míst, kam se jen tak někdo nepodívá. Viděl jsem turbínu a transformátor...“
„Mně osobně se exkurze moc líbila. Vždy jsem viděla ty
věže jen z dálky a najednou jsem stála u nich...“

„...zajímavé bylo dozvědět se, jak to všechno funguje
a hlavně, jak je to zabezpečené. Sama jsem nečekala, že
mě to bude tak bavit.“
„Zajímavý byl pohled na simulátor řídícího centra".
„Stál jsem u chladících věží, ze kterých stoupala pára,
kterou při jasném počasí vidíme z naší zahrady. Byl
jsem ve strojovně, kde je turbína s generátorem, kde
vlastně vzniká elektřina.“
„Pro mě byla exkurze velmi přínosná. Dozvěděl jsem se,
jak funguje chladicí okruh, k čemu slouží turbína s generátorem, jak vypadá reaktor a jak je zabezpečený pro
případ nějaké nenadálé situace, kdo může elektrárnu
odstavit a jak se na tato pracoviště vybírají zaměstnanci a mnoho dalšího. Děkuji za krásnou a poučnou exkurzi.“
Jitka Čechurová
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NA ŽÁKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE ČEKALY VČELIČKY
Každý rok jezdí žáci 4. ročníku oboru agropodnikání k panu Josefu Němcovi ze Vševil, aby nahlédli do úlů a aby si o včelách poslechli mnoho
zajímavých informací. Tentokrát nás přivítal slovy: „Včeličky už na vás čekají, tak pojďte.“ Hned
po příchodu jsme vešli do včelína, kde má pan Němec několik desítek úlů. Při vstupu nás „praštila“
do nosu nádherná vůně vosku. Pan Němec nám
řekl, že se včelaření v jeho rodině dědí po několik
generací. Dojalo nás, jak o včelách hezky vypráví, jak si s nimi povídá. Z jeho slov bylo patrné, že
včelaření pro něj není práce, ale zábava a náplň
života. A věřte, že práce s nimi má opravdu hodně,
protože včelstev má kolem stovky. Vyprávěl nám
o práci kolem včel v průběhu celého roku, o jejich
produktech, které můžeme využívat nejen ve výživě, ale i v lékařství a kosmetice. Popisoval nám
choroby včel i to, jak jim předcházet. Přednáška
po chvíli přešla v diskuzi, protože nás všechno
velmi zajímalo. Po několika minutách strávených
ve včelíně jsme pochopili, proč tam má gauč a polštář. Poslouchat bzučení včel je nejen velice uklidňující a léčivé, ale možná i lehce návykové. A ta
vůně tomu ještě napomáhá… je to zkrátka taková
aromaterapie. Příjemně strávené odpoledne, provoněné vůní medu a vosku, doplněné o zajímavé

vyprávění a bzučení včel, velmi rychle uteklo.
Panu Němcovi moc děkujeme nejen za exkurzi do
života včel, ale také za vynikající med, který jsme
si odnesli. Jistě se ještě vrátíme a med od pana
Němce můžeme všem vřele doporučit.
Štěpánka Brychtová, Martin Březina a Jirka
Šach, 4. ročník oboru agropodnikání

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Informuje

Poradna pro sluchově postižené spoluobčany se
uskuteční 1. 12. 2021 v domečku na náměstí od
10.45 do 12.30 hodin. Proběhnou výměny baterií
do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace
a rady pro sluchově postižené občany.

Z kultury

Listopad
3. listopadu bychom rádi zhlédli představení
„Třicet devět stupňů“ v divadle A. Dvořáka
v Příbrami. Pokud by toto představení z důvodu
obsazenosti nevyšlo, zkusili bychom 12. listopadu představení „Chleba s máslem“.
Obě představení se uskuteční na Malé scéně. Informace budou podány úsekářkám a vyvěšeny písemně na informačních místech v časovém předstihu.
Prosinec
Hned 5. prosince 2021 (neděle) bychom rádi podnikli adventní cestu do Prahy na Staroměstské

náměstí a okolí. Využijeme služby průvodkyně. Je
možné po domluvě uskutečnit individuální prohlídku vánočních trhů. Cestou zpět se zastavíme,
bude-li to možné, na občerstvení na Dobříši.
Cena výletu bude 370 Kč a 400 Kč.
Zámek v Březnici pořádá 11. prosince prohlídku
s adventním programem.
Po dohodě s kastelánem si určíme čas a podmínky návštěvy naší skupiny. Vše záleží na vyvíjející
se coronavirové situaci a počtu účastníků.
Včasnou objednávkou umožníte vše včas zařídit!
Na prosinec máme přislíbené vystoupení v KD
ve Svučicích opět s amatérským divadelním
spolkem Prácheň.
Veškeré podrobnosti budou vytištěny v BN a letácích. Informováni budou i úsekáři.
Dne 12. 10. 2021 měla v KD Březnice proběhnout
výroční schůze. Kvůli zhoršující se koronavirové
situaci se tak bohužel nestalo.
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65. výročí založení MO STP Březnice
Vážené dámy, vážení pánové.

i v Domově Březnice. Jednou za dva měsíce probíhá v domečku poradna pro sluchově postižené
Naposledy jsme se viděli na členské schůzi kona- občany. Nabízíme členům vstupenky do příbramné dne 8. října 2019. Uplynulý rok 2020 i letošní ského aquaparku za zvýhodněnou cenu 15 Kč/
2021 přinesly pro nás všechny zásadní změny, na 1 kus. Pomáháme členům, prostřednictvím březkteré jsme nebyli a ani nemohli být připraveni. Ži- nických novin, orientovat se v sociální politice aj.
vot jako by se v některých oblastech zastavil.
Velice si vážíme všech, kteří nám pomáhají naši
Covidová situace s přicházejícími státními ka- činnost rozvíjet. Chceme poděkovat MěÚ Březniranténními opatřeními zasáhla do činnosti ce, Městu Mirovice a obecním úřadům Hlubyně,
naší organizace i do osobních životů nás všech. Horčápsko, Horosedly, Hudčice, Chrást, ChraštiSvaz tělesně postižených v České republice z.s. ce, Počaply, St. Hrádek a Svojšice, kteří nám podle
místní organizace Březnice je organizační jed- svých možností pomáhají finančně zabezpečovat
notkou STP v ČR a řídí se stanovami a ustave- činnost naší organizace.
ními platnými pro celý svaz tělesně postiže- Touto cestou děkujeme i firmě Ptáček, která nám
ných v ČR. Místní organizace chce i v budoucnu zajišťuje, dle našich potřeb, autobusovou dopradále spolupracovat s okresní organizací STP vu. Naše členské schůze nám zpestřují svým vyv ČR z.s. Příbram, s pobočkou CNN (Cent- stoupením děti 1. a 2. MŠ, žáci ZŠ a ZUŠ Březnice
rum pro neslyšící a nedoslýchavé) Příbram, Doufáme, že se s nimi opět setkáme na jaře. Děs nimiž máme
kujeme dětem
velice
dobré
i učitelům za
Podle dochovaných písemných materiálů byla
vztahy a, s dalšíkrásná vystouorganizace svazu invalidů založena na ustavující
mi organizacepení, která již
mi zabývajícími
proběhla.
Za
schůzi dne 27. srpna 1956.
se péčí o postidobrou spolužené
občany,
práci děkujeme
děti a seniory. Organizace je zapsaným spolkem také vedení školy VOŠ a SOŠ v Březnici, zejména
tělesně postižených občanů, dospělých, seniorů pak studentům, kteří nám zajišťují, v rámci praxe,
a dětí s počtem 477 členů k 1. 9. 2021. Spadá pod obsluhu na našich ČS.
ústředí STP v ČR z.s. Praha Karlín.
Poděkování patří i pivovaru Herold, který nám kaZpráva o činnosti
ždoročně přispívá cenou do tomboly.
I v této složité době výbor naší MO STP Březnice Vznik, poslání a zaměření STP v Březnici
dále pracoval na všech plánovaných akcích pro V dnešních březnických novinách si připomínáme
roky 2020 a 2021 a pokračoval v našich běžných 65. výročí od založení naší organizace. Podle dočinnostech a pochopitelně tak s určitým omeze- chovaných písemných materiálů byla organizace
ním udržoval celou organizaci v chodu. Naším svazu invalidů založena na ustavující schůzi dne
cílem je rozvíjet podmínky tělesně postižených 27. srpna 1956 panem Zralým a panem Kolářem.
občanů a seniorů pro plnohodnotný život ve spo- Prvním předsedou byl na členské schůzi dne 25.
lečnosti. Hlavní náplní místní organizace je pe- září 1956 zvolen pan Alois Kolář, dalším byl pan
čovat o zdraví členů formou ozdravných a rekon- Karel Sýkora, dále pan Ladislav Hrabík a od dubna
dičních pobytů. Pobyty byly vybírány dle finanční 2005 pan Ludvík Kindlman. V roce 1960 byl při
dostupnosti a rozmanitosti místa pobytu. V roce ZO ustaven 13 ti členný pěstitelský kroužek v čele
2020: Hotel Sádek Díly u Domažlic 2x v červnu s p. Janou Krůtovou. Pracoval na pozemcích, přia září. Pro letošní rok jsme naplánovali ozdravné dělených MěNV Březnice, kde pěstovali heřmánek
pobyty tři: Horský hotel Sádek Díly u Domažlic, až do roku 1973. Za sběr léčivých rostlin obdržeHotel SUMO Jilemnice a termální lázně v Trenči- la organizace řadu svazových i veřejných ocenění
anských Teplicích. Pro malý zájem členů se zrušil a finančních odměn. ZO uskutečňovala také sběr
pobyt v hotelu Sádek u Domažlic. Se svojí zprávou odpadových surovin a podílela se na brigádách
o kulturní činnosti vás seznámí paní Feitová. Podá pro město. V roce 1971 byl založen Kroužek mlavám ucelenou zprávu o akcích, které se uskuteč- dých s počtem 13 ti členů. Pracoval pod vedením
nily a které ještě chystá. Každý měsíc předáváme pana Jiřího Bimra a paní Rozálie Duškové do roku
členům při životních výročích malý dárek s bla- 1979, kdy byl pro překročení věkové hranice 35
hopřáním. V roce 2020 předaly úsekářky celkem let rozpuštěn. Než byla na místní poliklinice usta116 blahopřání s balíčky, do října 2021 celkem vena diabetická poradna v roce 1982, pracoval při
70 blahopřání s balíčky. Své členy navštěvujeme
pokračování na str. 24
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pokračování ze str. 23
ZO diabetický kroužek, který vedli od roku 1971
pan Josef Vaněk a později pan učitel Vladimír Nejedlo. Základní organizace invalidů pořádala besedy, přednášky, návštěvy divadel, pro své členy
i rekreační a rekondiční pobyty. Své členy navštěvovala v domovech důchodců, při životních
výročích členů předávala blahopřání s malým
dárkem. V roce 1992 dochází k reorganizaci Svazu invalidů, kromě jiného se mění i název organizace na Svaz zdravotně postižených. V roce 2002
se organizace přejmenovala na Svaz postižených
civilizačními chorobami – SPCCH. V roce 2005
byla zvolena předsedkyní SPCCH Březnice paní
Vlasta Forejtová, ve funkci pracovala do prosince
roku 2020, tedy plných 15 let poctivé práce, kterou pro svaz vykonala. Paní Forejtové patří náš
dík. Od února roku 2014 se místní organizace přejmenovala na Svaz tělesně postižených. Pod tímto
názvem pracuje dodnes.
Při výboru pracují úsekoví důvěrníci, bez kterých
se dnes při velkém počtu členů neobejdeme. Je jich
celkem 15 a jsou to paní: Čížková Marie, Dušková
Milada, Feitová Ludmila, Hadačová Marie, Konvicová Marie, Krejčíková Hana, Kulovaná Alena, Meleková Irena, Nešvarová Milada, Oubrechtová Marie, Placáková Miluška, Švejdová Anna, Trčková
Jaroslava, Trefná Olga, Tučková Jitka a Vitvarová
Marie. Ale vraťme se ještě k historii svazu. Během
let se ve výboru i v dalších funkcích vystřídalo
mnoho našich spoluobčanů, kteří nezištně pro organizaci pracovali, ale většina není již mezi námi,

ale můžeme si zavzpomínat. Dlouholetými funkcionáři byli například pan Zralý, Moudrý, Švec, Lipanský, Šperer, Nekl, Kaucký, Edl, Pešice, Homolka, Čtrnáctý, Šimek, Svatoň, Nejedlo, Vavřička,
Křížek, Kovář, Fouček, Štěpán, Krůta, Spálenský,
Cvrk, Vimr, Chochola, paní Tillmanová, Pancová,
Ptáčková, Hudečková, Palivcová, Čiháková, Bimrová, Králová, Příchovská, Kotrbatá, Beranová,
Kaiserová, Himlová, Martínková, Nováková, Irionová, Šmatláková, Kindlmanová, Eršeková, Vondrášková, Rousová, Hlaváčová, Fiřtíková, Sýkorová,
Veselá, Sedláková, Trefná, Schořovská, Ježková,
Vitvarová, Krylová, Vejšická a další. Z těch dříve
narozených, které jsem nezmínila, tak těm se moc
omlouvám. Bylo jich opravdu hodně a všem patří
naše poděkování. Bez nich by oslava 65. výročí založení naší organizace nebyla možná.
Nemohli jsme uskutečnit členskou schůzi, kde
jsme chtěli ocenit 10 nejdéle organizovaných členů. Jsou to: Kindlman Ludvík (57let), Bimr Jiří
(50let), Šajnerová Jana (50let), Břenda Ladislav
(49let), Mládková Zdeňka (40let), Machová Libuše (38let), Hřídelová Ludmila (37let), Krůta Jiří
(37let), Novotná Anastázie (37let), Sedláček Jindřich (37let). Předáme jim osobně balíček.
Poděkováním za dlouholetou práci ve výboru
a jejich oceněním bude předání balíčku těmto
členkám: Forejtová Vlasta, Konvicová Marie, Placáková Julie, Krylová Jarmila, Vitvarová Marie
a Ježková Věra.
DĚKUJEME!
Jana Štefanová
za výbor MO STP Březnice

DNE 25.ŘÍJNA 1952
UZAVŘELI V BŘEZNICI SŇATEK

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ

František Bělka a Anna Bělková,
roz. Ovsíková

Svůj manželský slib, který si tehdy dali,
neporušili a letos tedy slaví úctyhodných 69 let
společného života.
Ke všem gratulantům z rodiny se připojuje také Město
Březnice a k tomuto významnému výročí přeje hlavně
hodně zdraví a rodinné pohody.

BLAHOPŘÁNÍ

88 let – František Bělka, Březnice
86 let – Eva Papršteinová, Březnice
86 let – Anna Suchopárová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří
dali do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke
zveřejnění.

Dne 21. listopadu oslaví 85. narozeniny pan Bohumil Drnek.
Pevné zdraví do dalších let přejí Boukalovi a Hruškovi.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
říjen jsme jako spolek prožili
v příjemných setkáváních, jež
byly naplněny pestrými aktivitami.
Trénovali jsme paměť, tvořili
podzimní dekorace, sbírali plody
zahradní a následně z nich vyráběli různé pochutiny, třídili nové
knihy (ještě jednou velmi děkujeme laskavým dárcům) a strávili
jeden den na čundru (o tom není
nyní možné podat více informací,
protože ten se konal až po době
uzávěrky BN).
Také mezi nás zavítaly studentky
s paní učitelkou z VOŠ a SOŠ Březnice, které jsme s Lenkou seznámily s naším provozem a daly jim
prostor pro vyzkoušení některých
činností, jež s našimi návštěvníky
vykonáváme. Snad se děvčatům
u nás líbilo.
Na listopad plánujeme, kromě
běžných pátečních tréninků paměti (vždy ve Spolkovně březnického pivovaru od 15.30) a kreativních setkání s Lenkou i besedu
o radostech a strastech genetické
výbavy každého z nás pod taktov-

kou pana doktora Makovce. Termín 12. 11. 2021 od 15.30, těšíme
se na Vás.
Běží kurzy českého jazyka pro cizince.
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 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 navazujeme

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
pokračování na str. 26

Vzpomínky
Dne 17. listopadu 2021 uplyne 5 let, kdy
opustil tento svět pan MIROSLAV BRETTL
z Březnice. Kdo jste ho znali, věnujte mu
s námi vzpomínku.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají maminka
Ludmila, sestry Jana a Lidka s rodinami, dcery
Verunka a Péťa s rodinami.
Dne 16. listopadu 2021 uplyne 15 let od úmrtí
pana VÁCLAVA KLÁNA.
Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.
Dne 29. listopadu 2021 uplyne 20 let, co nás opustila naše maminka, babička a prababička paní
ALENKA KOSTKOVÁ.
Letos 1. září by se dožila 90ti let.
S láskou na ni vzpomíná dcera Hana s rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 1. listopadu 2021 tomu bude 10 let, co nás
opustil pan JIŘÍ BLOVSKÝ.
Vzpomíná manželka Zdeňka, dcera Jiřina
a vnučky Nikolka a Anežka.
Ve čtvrtek 4. listopadu 2021
vzpomeneme na 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček pan ZDENĚK
VITVAR.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.
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pokračování ze str. 25
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 Jardovi Větrovcovi za
nové audioknihy a papíry pro potřeby klubu.
Stále platí, že knihy, které chcete
vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefonické
domluvě, k dispozici formou od-

SPOLKY

nášky 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 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

11/2021

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.
Vážení čtenáři, přeji Vám za sebe
i své kolegy a kolegyně příjemné podzimní dny, pevné zdraví
a mnoho dobrého, jež Vás potěší.
S úctou Petra Michvocíková,
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z.s.

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
Nejen o základech kriminalistických technik
NENECHTE SI UJÍT ZAJÍMAVOU BESEDU A ZEPTAT SE NA VŠE, CO VÁS V TÉTO OBLASTI ZAJÍMÁ.
více informací na tlf. č. 731 554 974 ČI NA MAILU petramatysova21@seznam.cz

Máte-li Vy sám zájem o pomoc dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by jeho
společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete email: petramatysova21@seznam.cz

DOBROČINNÝ SPOLEK PARASKA
nabízí možnost telefonického hovoru
pro seniory, kteří:

• si nemají s kým popovídat • mají strach
• nerozumí současným opatřením
• nevědí, kde sehnat pomoc • potřebují
poslat vzkaz

KAŽDÝ DEN OD 10 DO 12 HODIN
můžete poslat sms s žádostí o zpětné zavolání či rovnou zavolat na telefon:
731 554 974, 776 202 657, 728 971 776

Nikdo nemusí být sám!
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CO BYCH VÁM CHTĚLA POVĚDĚT II.
Co tě to napadlo, sestřičko!
Bylo jí deset let, když její oblibou bylo lezení po stromech. Jenže potom si vyhlédla ten nejvyšší strom
v parku, kterému říkala Velitel – byla to jedle. Lezla
na něj často i se svou kamarádkou a tvořily tam básničky, byl jich nakonec celý sešit. Byla v nich opěvována krajina Orlíku. V dospělosti jim v Píseckých
listech postupně všechny byly otištěny.
Na stromě tak vysedávaly skoro dva roky. Vůbec je
nenapadlo, že když jsou tam i ve velkém větru, že je
to nebezpečné. Když už byla velká zima, třeba o Vánocích, stejně si pod něj šly ještě alespoň posedět,
přinesly si pod něj vánoční pečivo a rozsvítily jednu
svíčku.
Z velké výšky stromu bylo vidět daleko. Strom je
v zámeckém parku na Orlíku.
Matka, když slyšela od lidí, kde si její dcera vysedává, v jaké hrozné výšce, tak se zhrozila a sestra do-

stala pěkně vyhubováno.
Jednoho dne sestra zatoužila mít vlastní fotoaparát,
aby mohla zachytit přírodu. Peníze si šetřila tím, že
odevzdávala do sběrny pro lesní zvěř žaludy a kaštany, ale také tím, že si za peníze na svačiny, které dostávala od rodičů, svačiny nekupovala a šetřila. Peníze si schovala a zakopala pod ten vysoký strom, ale
skrýš někdo objevil a peníze ukradl.
Sestra se dobře učila, stala se učitelkou. Nyní, až
v důchodu, začala psát povídky. Už vydala několik
knížek a píše další.
(Její povídky jsem věnovala do Březnického klubu
seniorů.)
Nápady můžou být různé, divoké i odlišné. Musí být
k tomu snaha je uskutečnit a vůle je vykonat.
Jiřina V. o sestře Mgr. Jindře Mannové

CHARITA PŘÍBRAM
Co je Charita?

Charita je celosvětová nezisková organizace, která pomáhá lidem v nouzi bez ohledu
na národnost, politické či náboženské vyznání. Své poslání uskutečňuje Charita
zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické
a duchovní pomoci všem potřebným lidem.
Veškeré poskytované služby
jsou založeny na vzájemném
respektu a úctě, dodržení slova
a podpoře přirozených práv každého člověka.
Pomáhám Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací
služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Řešíte některou z následujících
situací?
• Nevíte si rady při komunikaci a vyřizování věcí na úřadech,
soudech, u lékaře či ve škole?
„Nasměrujeme Vás“, případně
Vás doprovodíme.
• Ztratili jste zaměstnání nebo máte nepravidelný příjem?
Pomůžeme Vám najít vhodné

zaměstnání, sepsat životopis,
zprostředkujeme Vám kontakt
se zaměstnavatelem a další.
• Máte problémy se stávajícím
bydlením nebo Vám hrozí ztráta bydlení?
Pomůžeme Vám při komunikaci s pronajímatelem nebo Vám
budeme nápomocni při hledání
nového bydlení.

rity Příbram.
• Nevíte, kde na internetu hledat potřebné informace?
Nemusíte se bát, veškeré informace s Vámi vyhledáme a případně Vás nasměrujeme dále.

• Potřebujete se zorientovat ve
své finanční situaci? Ocitli jste
se ve finanční tísni?
Sestavíme s Vámi rodinný rozpočet, pomůžeme Vám se ve
finanční situaci zorientovat
a v případě nouze Vám poskytneme materiální a potravinovou
pomoc.
• Hledáte místo, kde bude postaráno o Vaše blízké, zatímco
budete v práci?
Navštivte Denní stacionář Cha-

Každý člověk je pro nás důležitý.
pokračování na str. 27
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Charita Příbram
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou převazy,
péče o stomie a permanentní
katetry, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné? Je pro Vás
obtížné dojíždět na rehabilitace
nebo odběry krve? Potřebujete
zapůjčit kompenzační pomůcky? Zkontaktujeme Vás s naší
zdravotní sestrou, která Vám na
základě domluvy s Vaším praktickým lékařem, poskytne příslušnou péči.

• Hledáte někoho, kdo se Vám
postará o ležící nebo těžce nemocnou osobu? Potřebujete
pomoc s úklidem, nákupem
nebo osobní hygienou?
Propojíme Vás s naší pečovatelkou, se kterou se domluvíte na
dalším postupu.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné řešení.

Kdy a kde nás najdete?
budova MěÚ Březnice (ve dvoře)
dle předchozí telefonické domluvy
Kontakt:
Zuzana Kub, tel. 734 788 638,
klementova@charita-pribram.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
V BŘEZNICKÉM PIVOVAŘE
Dne 16. října 2021 měli členové Obce Baráčníků
„Bozeň“ Březnice valné sezení. Moc pěkné bylo
přijetí nového člena Dana Sandra.
Díky patří spolumajitelce paní Kateřině Šoltézové, která nám zapůjčila krásný sál v Pivovaře.
Nechyběla ani harmonika, a tak jsme si zatančili
a máme pěkné vzpomínky.
Jiří Bimr, rychtář

Pivovar HEROLD Březnice
Pivovar opět potvrdil kvalitativní vyrovnanost svých produktů na stále přísnějším a tvrdším konkurenčním obchodním trhu hned s několika svými výrobky, které dodává do obchodní sítě jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí.
Stává se to již skoro tradicí, že
náš zámecký pivovar HEROLD
zdárně reprezentuje naše město
nejen v regionu, potažmo v České republice, ale je i se svými výrobky srovnatelný na zahraniční
půdě – na obchodním trhu.
Jedním z ukazatelů, které dokazují naší konkurence schopnost
mezi ostatními výrobci piva jsou
různé odborné degustační soutěže i soutěže laické veřejnosti
či různé soutěže na úrovni sběratelské. Účast na těchto kláních
nám přispívá k porovnání naší
úspěšnosti, jak v daném roce,
tak k létům minulým. Následné
vyhodnocení jednotlivých akcí
nám pomáhá udržet si dobrou

kvalitu našich finálních výrobků,
která je srovnatelná s předními
výrobci zlatavého moku. Jedná
se o klání při kterých je průběh
a konečný výsledek pivovarem
neovlivnitelný. Splnit nastavená
přísná pravidla a různá kritéria
od hodnotících pořadatelů je
u každé soutěže specifické.
V letošním roce jsme zabodovali
a byli jsme opět úspěšní. Získali
jsme ocenění v podobě certifikátu kvality – Potravinářský výrobek Středočeského kraje za rok
2020.
Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, vyhlásil na konci
loňského roku soutěže „Potravi-

nářský výrobek Středočeského
kraje“ kam jsme přihlásili své
výrobky do kategorie VII. Ostatní potravinářské výrobky a pivo.

Kritéria této soutěže jsou zaměřena kromě chuťových aspektů
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také na splnění všech legislativních požadavků týkajících se
označení potravin. Povinností je dodržení pravidel správné výrobní a hygienické praxe
u potravinářských výrobků,
resp. vyrábět v souladu se zásadami založenými na principech
HACCP a platných právních
předpisů.
Komise posuzuje přihlášený výrobek jako reprezentanta Středočeského kraje především na
základě senzorických vjemů,
estetických a designérských
hledisek s přihlédnutím k možnosti inovace ve zpracování, originalitě nebo tradici výrobku.
Přihlášený výrobek do soutěže
musí být zcela vyroben na území kraje.
Po vyhodnocení všech přihlášených výrobků je nejlépe umístěným v každé kategorii udělen
hejtmanem Středočeského kraje certifikát „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“.
Letošní ocenění jsme obdrželi
pro 3 naše výrobky a to pivo:
• HEROLD SVĚTLÝ ZÁMECKÝ
LEŽÁK – CZECH ORIGINAL LAGER
• HEROLD BOHEMIAN BRONZE
LAGER – SVĚTLÉ SILNÉ PIVO
• „BASTARD“ – SVĚTLÉ SILNÉ
PIVO
Dne 14. října 2021 proběhlo
vyhlášení dvanáctého ročníku
soutěže CEREVISIA SPECIALIS
– PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2021.
Mezi nejúspěšnějšími z 13 zúčastněných byly velké, zavedené
pivovary, i minipivovary malé
nebo ty které na trhu působí

PIVOVAR

krátce. Přihlášených bylo 55 piv,
to je historicky nejvyšší počet.
Kategorii neobvyklých piv vystřídala na první místě v počtu
vzorků dlouhodobě dominující
silná piva.

Hodnotiteli soutěžních vzorků byl dvacetičlenný degustační tým složený ze dvou komisí.
První tzv. panel expertů tvořilo
dvanáct školených degustátorů
např. ze Zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy chemickotechnologické v Praze,
Chmelařského institutu v Žatci
a zástupci pořadatele Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
v Praze. Druhou degustační skupinu tvořil osmičlenný panel
významných osobností z oborů mimo pivovarnictví, které se
však pivu a pivovarské problematice dlouhodobě věnují jako
novináři, lékaři, marketingoví
experti a další.
Náš pivovar zde měl zastoupení
se dvěma výrobky, a to s letošní novinkou HEROLD EXTRA
STRONG BEER – SVĚTLÉ SILNÉ
PIVO, s jehož chutí jste se mohli
poprvé seznámit letos 4. září

11/2021

na nádvoří našeho pivovaru při
oslavách 515. výročí pivovarnictví v Březnici, kde bylo slavnostně pokřtěno emeritním vařičem
piva panem Josefem Brotánkem
a sládkem pivovaru Františkem
Pinkavou.

Druhým naším zástupce v degustaci bylo pivo HEROLD BLACK
LAGER – TMAVÉ SILNÉ, které
navázalo na účast v soutěži v létech 2013, 2014 a 2015, kdy nás
komise ohodnotila 1. místem.
Letošní ročník jsme potvrdili
své kvality a v kategorii polotmavých a tmavých plných piv
náš HEROLD BLACK LAGER –
TMAVÉ SILNÉ PIVO se umístnilo na krásném 1.místě a potvrdilo svoji vyrovnanou kvalitu.
S pivovarským pozdravem „Dej
Bůh štěstí“
za Pivovar HEROLD Březnice a.s
František Pinkava – výrobní ředitel a sládek pivovaru

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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Rok 2021 v MASce
Místní akční skupina
Podbrdsko i v roce 2021
nezahálela. Uspořádali jsme tři velmi pěkné
Podbrdské farmářské
a řemeslné trhy – v dubnu v Březnici, v květnu
a září v Rožmitále pod
Třemšínem. V červnu
jsme připravili řemeslný jarmark v Rožmitále spojený s tradiční historickou slavností „Johanka“. Akce byly bohužel
z důvodu covid opatření trošku jiné než v minulých letech, ale stejně moc hezké a hojně navštívené. Děkujeme všem za milé ohlasy. Jsme rádi,
že se naše trhy líbí a určitě se můžete těšit na další
v roce 2022. Tradici Podbrdských trhů na území
Místní akční skupiny Podbrdsko rádi zachováme.
Také jsme se účastnili s naším stánkem a dílničkou pro děti v neděli 10. října 2021 akce „Za humny je Pacholák“ ve Hvožďanech. Pacholák je nově
obnovený Pacholecký rybník za hvožďanským
koupalištěm. Na delší dobu zanikl a nyní je opět v
plné kráse, díky úsilí obce, obnoven. Každá taková
akce se musí pořádně zapít, a to se během hezkého říjnového odpoledne podařilo. Děkujeme obci
Hvožďany za milé pozvání.
Zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko proběhlo 14. června 2021 v resortu Equitana v Martinicích. Z důvodu covid opatření jsme naplánovali
zasedání členů místní akční skupiny v nových
venkovních prostorách Equitany tak, aby se účastníci zasedání cítili bezpečně. Na programu bylo
především informace o probíhajících přípravách
nové Strategie MAS Podbrdsko na období 20212027 a schválení standardních bodů řádného zasedání Valné hromady, jako je Výroční zpráva za
minulý rok aj. Následně po jednání Valné hroma-

dy byla v průběhu letních měsíců Strategie MAS
Podbrdsko dopracována a na jednání správní rady
19. srpna 2021 schválena. Strategie byla odeslána
k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a finálně schválena 25. srpna 2021.

V současné době probíhají další přípravy na nové
dotační období, které začalo letošním rokem.
Tedy jaké budou možnosti finanční podpory projektů obcí, spolků, podnikatelů, zemědělců a dalších subjektů v letech 2021– 2027.
Zároveň ještě dobíhají povinnosti k realizaci
Strategie MAS Podbrdsko na období 2014–2020,
a také připravujeme výzvu z Programu rozvoje
venkova na jaro 2022.
Tato výzva bude vyhlášena na podporu projektů obcí, spolků, zemědělských i nezemědělských
podnikatelů.
V případě dotazů jsou zaměstnanci kanceláře
MAS Podbrdsko k dispozici dle kontaktů uvedených na internetové stránce
www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová
ředitelka kanceláře MAS

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 739 641 922 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou
úpravu jednotlivých příspěvků.
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BŘEZNICE
„ČINNOST SK BŘEZNICE 1918, Z.S.
FINANČNĚ PODPORUJE MĚSTO BŘEZNICE”
SK Březnice 1918, z. s. děkuje Městu Březnice za finanční podporu
na činnost klubu a provoz areálu stadionu. Díky podpoře může klub
zajišťovat činnost mládežnických družstev (mladší a starší přípravky,
mladších a starších žáků). Jedním z hlavních cílů klubu
je rozvoj mládežnické kopané.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

ROZPIS A VÝSLEDKY PODZIMNÍCH UTKÁNÍ
DATUM DEN

„A“ MUŽSTVO

ST. ŽÁCI

NE

21. 8.

SO

28. 8.

SO

29. 8.

NE

4. 9.

SO

Nečín - Bř. 2:1

Bř. - Rožmitál 3:2

11. 9.

SO

Bř. - Jince 3:0

12. 9.

NE

Petrovice
- Březnice 2:6

18. 9.

SO

19. 9.

NE

25. 9.

SO

28. 9.

Láz/Obec - Bř 1:14

Sedlčany C
- Březnice 4:0
so 25. - ne 26. 9.
Trh. Dušniky
- Březnice 2:3

Rosovice - Bř. 0:5

3. 10.

NE

9. 10.

SO

10. 10.

NE

16. 10.

SO

17. 10.

NE

Počepice - Bř. 2:6

6. 11.

SO

14.00 Bř. - N. Knín

7. 11.
13. 11.

NE
SO

		
13.30 Kos. Hora - Bř.

Bř. - Třebsko 3:1

					

Bř. - 1.FK B 8:3
Bř. - 1.FK Pb 4:11
Bohutín/Podlesí
- Březnice 2:8
volno

Březnice
- Boh./Podlesí 1:3
10.30 Březnice
- D. Hbity/Višňová

Bohutín - Bř. 15:2

volno

		

Březnice
- Stará Huť 19:3

Březnice 		
- Jesenice 5:3
Rožmitál
- Březnice 0:10
		

Podlesí/Bohutín
- Březnice 10:4

Bř. - Milín 6:8

Dobříš C 		
- Březnice 3:1

sobota 2. 10. hasiči soutěž
Březnice
- N. Knín/N. Ves 5:9
Prostř. Lhota
- Březnice 3:5

Bř - Milín 14:9

volno

Březnice
- Daleké Dušniky 8:3
celý den Frisbee po celý víkend

Jesenice
- Březnice 8:1

Březnice
- Spartak Pb B 7:12

volno

Březnice
- Milín/Toch. 3:2		

Kamýk n/Vlt.
- Březnice 1:4

ÚT

2. 10.
SO
		

ML. PŘÍPR.

Luhy - Březnice 3:0							
Bř. - Spartak Pb B 0:0
na PK 4:5		

NE		

26. 9.
NE
		

ST. PŘÍPR.

1. KOLO POHÁRU
Drahlín - Bř. 3:0

15. 8.

5. 9.

ML. ŽÁCI

Březnice - 1. FK
17:16
Tochovice
- Březnice 3:14
Spartak Pb B
- Březnice 21:1
Bř. - Rožmitál
zápas zrušen
		

Bř. - Tochovice 11:3
				
10.30 Jesenice - Bř.

		

Tochovice		
- Březnice 1:18
volno
volno		

volný los

volný los		

volný los

volný los		
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Okresní
přebor
dospělí
Okresní
přebor dospělí
k 17. 10.
2021
1

SK Jince 1921

Z

V

9

7

k 17.10.2021
RV

RP

P

body

skóre

+/-

1

0

1

23

34:9

8

0

0

2

21

27:12

3

1
skóre

0
+/-

3

17

20:16

4

34:9
0

18

3

16

21:14

7

3

1

2

16

31:26

-2

2
Sokoldospělí
Trhové Dušníky
9
7
Okresní
přebor
k 17.10.2021
3
TJ Tatran ZSedlčany
9 body
5
V
RVC RP
P
SK Jince
4 1921

9 1918
7
1
SK Březnice

0

Sokol Trhové Dušníky

9

7

0

0

TJ Tatran Sedlčany C

9

5

1

0

0

5

Sokol Dublovice

6
SK
SK Březnice
1918

Nový Knín
9
5

Sokol
7 Dublovice SK

3
3B
Spartak9 Příbram

SK Nový Knín

FK
SK10
Litavan Bohutín
FK11
Sparta Luhy
TJ Sokol Nečín

12

4
16

20:16

1

9
3

17

1
21:14

17

3

15

19:18

0

1

2
9

16
4

31:26
1

-2
0

4

14

20:15

2

3
9

15

19:18
20:15

10

4

13

31:23

-5

9
4

14

0

13

31:23

1

1
-5

4

12

26:17

-2

3
-2

3

12

20:2

-3

20:2
0

-3
1

5

10

19:22

-6

1

9

4

1

0

SK Litavan9 Bohutín
4
0

SK Třebsko, z.s.

3

1

9

SK Spartak Příbram B

23
5

27:12

4

SK Třebsko, z.s.

1
9

21

9

8

1

2

9

3

4

4

3

Sparta 9Luhy
3

1

1

9
4

9
3
TJ Sokol Nečín

0

3

3
9

12
3

9

3

0

1

9

2

1

1

TJ Sokol Počepice

TJ Sokol Počepice

TJ
TJ 13
Sokol Rosovice

Sokol Rosovice
9
1
1

14 Kosova Hora
Sokol
Sokol

9
1
1
Kosova
Hora
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3
12

5

3
4

2

0
26:17

9

10

2

19:22

1

4

9

17:28

-5

1

16

17:28

1

9
6

9

1
21:49

1
-8

6

6

21:49

-8

0

7
9

15

13:41
1

-7
0

7

5

13:41

-7

4

-6
-5

Okresní
přebor
mladší
Okresní přebor starší žáci
Okresní
přebor
mladší žáci
žáci k 17.10.2021
Okresní
přebor
starší
žáci
k
17.10.2021
k 17. 10. 2021
k 17. 10. 2021

Okresní přebor starší žáci k 17.10.2021

Rk. Družstvo

Záp. +

0

1

Podlesí/ Bohutín Rk. Družstvo
8
8 0

2

Jesenice

3

Rožmitál p/Tř

4

SEDLČANY B

5

Nový Knín/ Nová Ves

6

SK Březnice 1918 4

7

SPARTAK Příbram B

8

SK Tochovice.

9

Petrovice

1

0

71:4

8
8 Bohutín
0 0 36:3
Podlesí/

Družstvo

Záp.

+

SK Březnice 1918

8

7

82 0Nová0 Ves/71:4
24
Nový Knín

8

8

B
83 0MFK0Dobříš
36:3

9

7
6

1

24 8

7

0

2

68:11

21

9

6

0

3

53:18

18

4

53:31

18

SEDLČANY
9
6 0 B3

42:31

18 9

Jesenice

3

Rožmitál p/Tř
10

6

0

10

5

1

4

29:23

16

9

5

0

4

34:30

15

9

3

1

6

31:42

10

Nový Knín/ Nová Ves

Rk.

24 Záp. +

9

2

5

- Skóre Body

4
5
6

10

6

SK Březnice 1918

9

10 Prostřední Lhota

7

SPARTAK
B
9
3 0Příbram
6 27:57

9 10

11 Láz/ Obecnice

8

9 Tochovice.
3 0 6
SK

21:66

9

6

0

- Skóre Body

1.FK Příbram B

0

2

68:11

Daleké Dušníky

0

3

53:18

24
21
18

Rožmitál p/Tř

9

4:79

0

12 Dolní Hbity/ Višňová

9

0

2

44:23

15

8

5

0

3

39:35

15

9

4

1

4

32:49

13

9

3

3

3

51:32

12

0

5

38:40

9

8

3

0

5

27:43

9

9

1

0

8

21:56

3

8

09

0

8

14:67

0

3

0

5

3

UZÁVĚRKA
1 0 8 12:38

0

7

8

Jesenice

9

9

10 Prostřední Lhota

18

10

21:66

14 Krásná Hora

42:15

34:44

Láz/
Obecnicese tabulky zápasů
9
3 0 6
V kategorii starší a 11
mladší
přípravky
neevidují.

3

1

4

9

7:51

0

1

27:57

8

6

3

6

0

7

8

0

1

18

16

3

9

61:33

Podlesí
59 1Bohutín/
4 29:23

9

13 Kamýk nad Vltavou

2

10

10

3

0

29:34

31:42

12:38

6

3

6

8

21

1

1

0

70:20

3

3

1

1

7

9

9

Petrovice

0

18

5

9

Body

68 0Sokol
3 Pičín.
42:31

Tochovice

9

12 Dolní Hbity/ Višňová

Skóre

18

10

4

-

53:31

7

0

0

11
12
13

0

4

34:30

Stará Huť
Višňová

15

TJ Sokol Jesenice B

prosincového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN je v pondělí 18. listopadu 2021 ve 12 hodin

V kategorii starší a mladší přípravky se
tabulky ze zápasů neevidují.

Příspěvky
zasílejte
na e-mail: noviny@breznice.cz.
termínů uzávěrky BN.
13
Kamýk
nad Vltavou
9
1 0 8Prosíme
7:51 o dodržování
3
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel, budou zveřejněny v následujícím čísle. Děkujeme.
v0
barevné
www.breznice.cz.
14 Krásná Hora Březnické noviny
9
0 verzi
9 na
4:79
0
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SDH BŘEZNICE

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

cena – ZDARMA

FLORBAL
kroužek pro děti 9 – 15 let
každé pondělí 14.00 – 14.45
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.

Kolektiv mladých hasičů
IZS LIPNO
NAD VLTAVOU 2021

Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice se v sobotu 18. září opět podíval na ukázky cvičení složek
IZS na Lipně nad Vltavou.
Na vrcholu pod stezkou do korun stromů se
opět po roce vrátili hasiči, záchranáři, horská služba, Český červený kříž, Besip a vodní záchranná služba. Předvedli své dovednosti
a nám všem zpříjemnili zářijovou sobotu. Celý
den byl zakončen ukázkou vyproštění z havarovaného auta.

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ

V letošním roce se SDH Bubovice přidalo do
okrsku č. 8 Březnice, a tak si hasiči si hned vyzkoušel i prověřovcí cvičení. V sobotu 24. října
2021 ve 14 hodin byl vyhlášený požární poplach.
Všechny sbory okrsku se sjely, aby zajistily dodávku vody. V čase 14.25 byla dodávka vody plně
v provozu. Účelem tohoto cvičení je prověřit techniku a optickou signalizaci. To se v sobotu podařilo na výbornou!
Svatopluk Koňas, SDH Březnice

I. část okresního kola hry Plamen
a soutěže dorostu v Březnici
Do Březnice opět po 6 letech zavítala hra Plamen
a soutěž dorostu. Jednalo se o první část ročníku 2021–2022, které se účastnilo 13 družstev
mladších dětí a 15 družstev starších, které plnily dvě disciplíny. Štafetu 4 x 60 m s překážkami
a štafetu s překážkami CTIF. Kolektiv MH SDH
Březnice se účastnil obou věkových kategorií, ale
pro velkou nemocnost běžely starší děti jen štafetu 4 x 60 m, ve které pro špatnou předávku ustály
neplatného pokusu a obsadily průběžné 15 místo
v okresní tabulce. Mladší žáci běželi obě štafety, ve
kterých se jim podařilo získat 6. místo v průběž-

ném bodování, ale i toto umístnění není konečné a obě družstva čeká lítý boj o postup do předních míst v tabulce. Silně věříme, že na to máme,
a doufáme, že celý ročník odběhneme na sportovištích, ne u tabletů. Další možnost ukázat
své schopnosti budou mít o adventním víkendu
27. 11. 2021, kdy proběhne zimní soutěž.
V soutěži dorostu se utkalo 5 družstev dorostenců,
4 družstva dorostenek a 9 dorostenců jednotlivců. Za MH SDH Březnice startovali dva jednotlivci,
Zemek Josef a Ježková Eliška. Oba se umístili na
prvních místech.

Školení vedoucích mládeže OORM OSH Příbram
Ve dnech 16. a 17. 10. 2021 proběhlo v rekreačním středisku Prosaz Líchovy školení vedoucích
mládeže, kde si naši dva vedoucí zvyšovali kvalifikaci z III. stupně na II. stupeň.
Proběhlo také hodnocení a plánování okresních
akcí na rok 2022. Vedoucí rady mládeže poděko-

val a pochválil spolupořadatele soutěží, které se
konaly v uplynulé době, tj. SDH Březnice a SDH
Podlesí.
V plánu akcí na rok 2022 je opět i Březnice, mělo
by se jednat o požární útoky a požární útoky CTIF,
které celý ročník 2021-2022 uzavřou.
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FIRESPORT – SDH muži i ženy
I v roce 2021 proběhl závod sportovních týmů dobrovolných hasičů s názvem Brdská liga. Letos se
konalo 8 kol, kterých se účastnilo 23 týmů mužů
a 15 týmů žen. Soutěž se běhá vždy o víkendech
v tzv. dvoukolech na různých místech Středočeského kraje. Letos jsme závodili v Radíči, Křečovicích, Broumech, Malých Přílepech, Jesenici
i v Sedlčanech. Všude se nám organizátoři snažili připravit příjemné sportovní prostředí. Je třeba
připomenout, že i počasí nám letos přálo a málokdy jsme se museli vypořádat se zimou a deštěm.
Ale i na různé nálady počasí jsme zvyklí.

Děkujeme Městu Březnice za vstřícný přístup
k našemu kolektivnímu sportu i za finanční podporu. Letos jsme dosáhli i v tak velké konkurenci dobrého výsledku a v soutěži Brdská liga 2021 jsme za
Město Březnice vybojovali v kategorii Muži sport
krásné 3. místo. Ženy obsadily pěkné 6. místo.

Soutěžili jsme také na Domažlické lize O pohár
Hořiny. V této soutěži to byla naše premiéra. Zde
jsme se účastnili doplňkově, neboť termíny soutěží se často kryly s termíny Brdské ligy. Ale i tak
muži překvapivě obsadili 12. místo z 34 týmů
a ženy obsadily 7. místo z 19 týmů.

Fotografie z letošních závodů můžete shlédnout
na nástěnce ve skleněné výloze vedle obchodu
Puškařství (bývalé železářství). Děkujeme všem
sponzorům, kteří nám přispěli jakýmkoli finančním nebo hmotným darem, a také všem, kteří nás
podpořili svou účastí na soutěžích či držením palců. Pohyb máme rádi a naše zkušenosti předáváme
dál dětem a mladé generaci. Trénovat nepřestáváme ani v zimním období. Tak „sportu zdar“. Společně se těšíme na příští sezónu.
Za SDH Březnice
Zdeněk a Tereza Hrušovských

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
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Universal – plus s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme
pracovníky/brigádníky
do výroby na pozici

ŠIČKA

Jednosměnný provoz.
Informace osobně
nebo na tel. 383 412 310,
603 142 319.

INZERCE
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RESTAURACE KARLŮV TÝN
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ – ČTVRTEK 10.30 – 19.00
PÁTEK – SOBOTA 10.30 – 22.00
NEDĚLE DOČASNĚ ZAVŘENO
• Čepujeme Herold 11° a Pilsner Urquell.
• Denně hotová jídla, minutky, hamburgery

a jiné...
• Denní nabídku obědů naleznete na našich
stránkách. www.restauracekarluvtyn.cz
nebo na facebooku
Restaurace Karlův Týn.
• Jídlo i rádi zavezeme.
Volejte na 720 445 578
nebo 776 083 604.

OBĚDY, VEČEŘE, HOSTINY, SETKÁNÍ, TERASA
Těšíme se na vaši návštěvu!

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.

PRODEJ
DŘEVNÍCH BRIKET A PELET
• Široká nabídka biopaliv
• ENplus pelety, válcové a RUF
brikety, noční brikety, podpaly apod.
• Využijte příznivých podzimních cen před
nástupem zimy

NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

• uhlí (Bílina, Komořany)
• briket Union
• písků
• drtí
• kačírků

Výroba
Volenice 64, Volenice 262 72
Objednávky
e-mail: prodejna.volenice@biomac.cz
www.biomac.cz
tel. 704 951 792

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238
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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

AUTOSERVIS
Martin Daniel
tel. 777 600 637
přezouvání pneu, klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut

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 V BŘEZNICI ZÁMEK BŘEZNICE
6. 11. Taneční kurz – prodloužená
KD – 14.00
11. 11. Čtenářský čtvrtek 2.
Příběhy a ilustace Daisy Mrázkové
aneb "Co by stalo, kdyby..."
Kolej – 18.00
13. 11. Taneční kurz
KD – 14.00 hodin
13. 11. Koncert BHV – Lobkowicz Trio
Radnice – 19.00
18. 11. Magisterium Karlštejna
– přednáška
Kolej – 16.00
20. 11. VĚNEČEK – závěrečný ples
tanečního kurzu
KD – 19.00 hodin
28. 11. Advent v Březnici
Náměstí – 16.00 – 18.00
Kolej – 15.00
KD – 15.00

Na prosinec připravujeme:

Mše svatá:

v sobotu 11.12.
zámecká kaple od 10.00 hodin
slavnostní mše u příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny Marie

Koncert:

v sobotu 4. 12.
hudební sál od 19.00 hodin
Adventní koncert Chairé a Codex Temporis

Kulturní akce:

v sobotu 11. 12. od 10.00 do 15.30 hodin
ADVENT NA ZÁMKU BŘEZNICE
oživené prohlídky zámku spojené s vyprávěním
o historii Vánoc, s ukázkami vánočních zvyků
a tradic, s koledami, zpěvy a s jedinečnou možností zhlédnout zámecký palffyovský betlém
občerstvení na nádvoří
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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. 11. středa v 18.00 hodin
JEDINĚ TEREZA

Romantická komedie, Česko 2021,
v českém znění
Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jak bude. Romantická komedie plná trapasů a omylů, která
názorně dokládá, že boj o lásku
může být někdy neuvěřitelná
šichta.
Režie: Jaroslav Fuit
Hrají: Veronika Khek Kubařová,
Igor Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek, Iva Janžurová, Lenka Vlasáková a další
Vstupné 100 Kč • 102 minut
Přístupno

7. 11. neděle v 18.00 hodin
GUNDA

Dokument, Norsko, USA 2020
Unikátní pohled na život hospodářských zvířat. Bravurně
natočené záběry prasnice Gundy, jejích roztomilých potomků,
jednonohé slepice a stáda krav
se obejdou beze slov a lidské
přítomnosti. Tohle není film, to
je zážitek!
Režie: Viktor Kossakovsky
Vstupné 80 Kč • 93 minut
Přístupno

Holandský kapitán Störr se
s přítelem nad skleničkou vsadí,
že si vezme první ženu, která do
kavárny vejde. Do života mu tak
vstoupí rozmarná Francouzka
Lizzy a začne příběh velké, ale
komplikované lásky. Film podle
románu Milána Füsta nominovaného na Nobelovu cenu.
Režie: Ildikó Enyedi
Hrají: Léa Seydoux, Gijs Naber,

Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca a další

Vstupné 90 Kč • 169 minut
Přístupno od 12 let

17. 11. středa v 18.00 hodin
ATLAS PTÁKŮ

Drama Česko 2021, české znění
Když se ve staré rodinné firmě
ukáže, že z ní někdo vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na kterou
nebyl nikdo připraven. Nový
český film rozplétá komplikované rodinné vztahy ve světě moderních technologií, které dokáží využít naše slabá místa.
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Miroslav Donutil, Alena
Mihulová, Martin Pechlát, Eliška
Křenková a další
Vstupné 100 Kč • 90 minut
Přístupno od 12 let

10. 11. středa v 18.00 hodin
MOŘE KOUZEL

21. 11. neděle v 18.00 hodin
Animovaný film, Rusko 2021, český FAUNŮV LABYRINT
dabing
Bojácný a stydlivý delfínek Delphy objeví v moři kouzelnou
klenbu, která dokáže každou
rybu proměnit v to, co si přeje.
Režie: Vasilij Rovenskij
Vstupné 70 Kč • 82 minut
Přístupno

14. 11. neděle v 18.00 hodin
MILOVAL JSEM SVOU ŽENU

Romantické drama, Maďarsko, Německo, Itálie 2021, české titulky

Mysteriózní drama, Španělsko, Mexiko, USA 2006, české titulky
Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede se svou těhotnou
matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi
v horách na severu Španělska
potlačuje zbytky republikánského povstání. Fascinující příběh
o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu
platí stejná cena jako ve světě
dospělých!
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Ivana Baquero, Doug Jo-
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listopad 2021
nes, Sergi López, Ariadna Gil,
Maribel Verdú a další
Vstupné 90 Kč • 118 minut
Přístupno od 15 let

24. 11. středa v 18.00 hodin
RODINU SI NEVYBEREŠ

Komedie, Francie 2021, české titulky
Členové Morelovic rodiny se
jednoho rána probudí s velkým
problémem. Jejich těla a duše se
přes noc vzájemně promíchaly
a výsledkem je neuvěřitelný
chaos, hodný klasické francouzské komedie. Kdo je v kterém
těle?
Režie: Jean-Patrick Benes
Hrají: Alexandra Lamy, Franck
Dubosc, Gil Alma, Emmanuel
Bonami, Christiane Millet a další
Vstupné 80 Kč • 92 minut
Přístupno od 12 let

1. 12. středa v 18.00 hodin
KAREL

Životopisný dokument, Česko 2020,
v českém znění
Dlouho očekávaný dokumen
přední české dokumentaristky přináší nezvykle osobní, až
intimní pohled do soukromí
a duše legendárního českého
zpěváka Karla Gotta.
Režie: Olga Malířová Špátová
Hrají: Karel Gott, Ivana Gottová,
Charlotte Ella Gottová, Nelly Sofie Gottová, Ladislav Štaidl, Jiří
Suchý, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Karel Svoboda a další
Vstupné 100 Kč • 133 minut
Přístupno
Připravujeme:

Sny o toulavých kočkách
(12.12.)

Přání Ježíškovi (29.12.)
Změna progranu vyhrazena.
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