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Vážení spoluobčané,

je doba adventní a my se opět ocitáme na prahu
Vánoc. Rok uběhl jako voda a nebudu se rozepisovat o tom, v jakých oblastech byl netradiční, netypický, prostě jiný. Letní bezstarostnost
vystřídala opakující se proticovidová opatření
a stupňující se napětí ve společnosti jako by zastínila poselství nadcházejících Vánoc.
Vánoce jsou svátky pohody, klidu a míru, které doslova vyzývají k tomu, abychom si urovnali
vztahy, setkali se s lidmi, které jsme dlouho neviděli, případně potěšili ty, kteří již nikoho nemají.

foto Jiří Jiroušek

POZVÁNKA
Město Březnice zve na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se koná
v úterý 7. prosince 2021 v kulturním domě.
Začátek v 16.30 hodin.

Zaujal mě příběh starého muže, který žije ve svém
velkém domě sám. Je zrovna období Vánoc, on si
připravuje večeři a z okna sleduje své sousedy, za
kterými přijíždějí příbuzní, aby se s nimi o Vánocích setkali. On bohužel zůstává sám Jeho děti se
omluvily, že letos nestihnou přijet. Obleče si pěkný oblek a usedne k vánoční večeři úplně sám.
Následně jeho děti postupně dostávají zprávu, že
jejich otec zemřel. Když pak celá rodina dorazí
na pohřeb, společně vcházejí do domu, kde jejich
zesnulý tatínek žil. Jaké je ale čeká překvapení,
když vstoupí do nádherně vyzdobené jídelny, kde
je prostřeno k vánoční večeři. Znenadání se za rohem objeví otec, který vymyslel tento trik, aby se
mu podařilo svést svoji rodinu opět dohromady.
Byť se může zdát, že se jedná o dost tvrdý způsob,
přesto zafunguje a celá rodina se raduje, že spolu
mohou strávit pár chvil.
Příběh nese důležité poselství. Své blízké, na kterých nám velmi záleží, často bereme jako samozřejmost a nevěnujeme jim zdaleka tolik času, kolik bychom měli. Později nás mohou dostihnout
výčitky, když zjistíme, že jsme zmeškali velmi důležitý čas, který už se nedá vrátit. Nepromarněme
ho!
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků ve společnosti rodiny, přátel a v nadcházejícím roce 2022 především pevné zdraví a příslovečné štěstí.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 26272 Březnice
Číslo jednání: 8
Datum: 12. 10. 2021
ZM8-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 7. 9. 2021 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 7. 9. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM8-2021/2 Zadání změny č.2 územního plánu
města Březnice
Zastupitelstvo města
rozhoduje
v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu o pořízení a zpracování
Změny č. 2 územního plánu Březnice zkráceným postupem pořízení podle § 55a – c) zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
určuje
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6 odstavec 5, písmene f, zákona č. 183/2006 Sb., ve vazbě na § 47 odstavec 1 a 4, § 51 odstavec 1 a § 53
odstavec 1., pana starostu Ing. Petra Procházku.
pověřuje
na základě § 6 odstavce 6 písmene b, zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pořizováním Změny č. 2 územního plánu
Březnice Projektový ateliér AD s.r.o., České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Daňkem
s oprávněnou osobou paní Ing. arch. Jindřiškou
Kupcovou vlastnící osvědčení ke způsobilosti pořizování.
s ch v a l u j e
jako zpracovatele Změny č. 2 územního plánu Březnice – Projektový ateliér AD s.r.o., České Budějovice.
pověřuje
pana starostu Ing. Petra Procházku uzavřením
Smlouvy o dílo na zpracování a pořízení Změny č. 2
územního plánu Březnice s Projektovým ateliérem
AD s.r.o., České Budějovice za cenu díla v hodnotě
227 500 Kč bez DPH + 21% DPH (tj. 47 775 Kč) tzn.
275 275 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci
„ul. U Blatenky – silniční obrubníky a 4x kanalizační vpusť”
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
s ch v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „ul.
U Blatenky – silniční obrubníky a 4x kanalizační vpusť”. Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednavatelem Městem Březnice, a zhotovitelem: spol.
JM STAVBY BŘEZNICE s.r.o., za nabídkovou cenu
266 065,18 Kč bez DPH tj. 321 938,87 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na akci „ul. U Blatenky – silniční obrubníky
a 4x kanalizační vpusť”.
ukládá
FO zařadit částku 321 938,87 Kč do rozpočtu města
na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/4 Rozpočtové opatření č. 8-2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 8-2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM8-2021/5 Prodej části pozemku parc.č. 1195/44
v k.ú. a obci Březnice – 73 m₂
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 parc.č. 1195/44, orná půda,
v k.ú. a obci Březnice, o celkové výměře cca 73 m₂ za
cenu 100 Kč/m₂ včetně 21 % DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/6 Prodej částí pozemků parc.č. 352/1
a parc.č. 1516/28 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 parc.č. 352/1, ostatní plocha,
v k.ú. a obci Březnice, o velikosti cca 160 m₂ a části
pozemku parc.č. 1516/28, orná půda, v k.ú. a obci
Březnice, o velikosti cca 80 m₂ za cenu 400 Kč/m₂
včetně 21 % DPH.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/7 Prodej části pozemku parc.č. 540/3
v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej částí pozemku parc.č. 540/3, v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice,
jedná se o dvě části o výměře cca 31 m₂ a cca 6 m₂,
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celkem cca 37 m₂ za cenu 100 Kč/m₂ včetně DPH
21 % Ing. T. V., Přední Poříčí a Mgr. T. V., Březnice.
Záměr prodeje částí pozemku byl zveřejněn na úřední desce města od 25. 8. 2021 do 10. 9. 2021. Podmínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně
veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada kupní ceny
a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického plánu,
cena právní služby za zpracování kupní smlouvy
a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/8 Prodej části pozemku parc.č. 1195/44
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku
parc.č. 1195/44, orná půda, v k.ú. a obci Březnice,
o výměře přibližně 30 m₂ za cenu 100 Kč/m₂ včetně DPH 21 % panu L. T., Březnice. Záměr prodeje
části pozemku byl zveřejněn na úřední desce města
od 15. 9. 2021 do 1. 10. 2021. Podmínkou uzavření
kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající, je úhrada kupní ceny a veškerých nákladů
účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena právní služby za
zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/9 Prodej části pozemku parc.č. 2292/1
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku parc.č. 2292/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m₂ v nově vzniklém GP č. 1588111/2021, označeném jako p.p.č. 2292/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m₂ v k.ú.
a obci Březnice za cenu 100 Kč/m₂ včetně DPH, panu
Z. Š., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25. 8. 2021 do 10. 9. 2021. Pod-
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mínkou uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně
veškerých podmínek zadává ke zpracování město
Březnice jako prodávající, je úhrada sjednané kupní ceny a veškerých nákladů účelně vynaložených
s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického
plánu, cena znaleckého posudku, cena právní služby za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad)
kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM8-2021/10 Březnice – lokalita Cihelna – schválení prodeje pozemků
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
a) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/184, ostatní plocha, o výměře 1120 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími D. P.
a V. P. za kupní cenu 850 080 Kč včetně DPH
b) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/185, ostatní plocha, o výměře 985 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími L. Č.
a V. Č. za kupní cenu 892 410 Kč včetně DPH
c) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/187, ostatní plocha, o výměře
1168 m₂, kat. území Březnice, s kupujícím S. V. za
kupní cenu 830 448 Kč včetně DPH
d) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/190, ostatní plocha, o výměře 1075 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími L. Č.
a V. Č. za kupní cenu 973 950 Kč, včetně DPH
e) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/192, ostatní plocha, o výměře 1186 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími K. M.
a F. H. za kupní cenu 847 990 Kč včetně DPH
f) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pozemek parc.č. 352/194, ostatní plocha, o výměře
1280 m₂, kat. území Březnice, s kupujícím J. V. za
kupní cenu 902 400 Kč včetně DPH
pověřuje
starostu města podpisem jednotlivých kupních
smluv.
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Petra Flíčková v.r.
Ing. Jiří Nepivoda v.r.

CENA VODY

Město Březnice informuje občany o změně ceny vodného a stočného pro rok 2022.
S účinností od 1. ledna 2022 se mění cena
vody na celkem 82,00 Kč bez DPH
tj. 90,20 Kč včetně DPH

• vodné 46,55 Kč bez DPH tj. 51,20 Kč včet-

ně DPH

• stočné 35,45 Kč bez DPH tj. 38,99 Kč včet-

ně DPH
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Úřední hodiny Městského úřadu Březnice v době vánočních svátků
Pondělí 20. 12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa 22. 12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00

Pondělí 27. 12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa 29. 12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky ze psů a za komunální odpad, aby
všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky na letošní rok jsou již po splatnosti.
Jsou splatné bez vyměření, tzn. že složenky před
splatností nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. Poplatek za komunální odpad na rok
2021 je ve výši 500 Kč na osobu, psi jsou ve stejné
výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti nebo
platební kartou na pokladně Města Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého Finančního úřadu Březnice).

pondělí a středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Úhradu je také možno provést složenkou nebo
příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné
na finančním odboru Městského úřadu Březnice
získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol.
Symboly musí být na příkazu správně uvedeny,
aby bylo možné identifikovat platbu.
Pro informaci uvádíme, že neuhrazené poplatky po splatnosti u nezletilých převádíme na zákonného zástupce (na základě novely zákona od
1. 1. 2016).
Dagmar Fiřtová, referent FO MěÚ Březnice, telefon 318 403 165
e-mail poplatky@breznice.cz

REVITALIZACE BYTOVÉHO
DOMU V SADOVÉ ULICI
Rok 2021 – projekt „Revitalizace bytového domu
Sadová 279 – Březnice”.
Stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady
činí 4 473 049 Kč. Předpokládaná výše dotace
1 409 010,43 Kč (31,5%), z rozpočtu města
3 064 038,57 Kč (68,5%). Projekt realizovala, na
základě výběrového řízení, firma RIOS Příbram
s.r.o. Realizace byla zahájena 7. 6. 2021 a dokončena 30. 9. 2021. V průběhu stavby byla vyměněna střešní krytina, okapy včetně svodů, zateplení
podlahy půdy, výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn včetně nové fasády. Cílem revitalizace bytového domu je úspora elektrické energie,
která bude průběžně sledována a následně vyhodnocována.

Roman Teska, OSM

Dentální hygiena
S radostí Vám oznamujeme, že ve Vašem městě
otevíráme naší již třetí pobočku/ordinaci, zaměřenou na dentální hygienu. Přivítat Vás můžeme
v nově zrekonstruovaných prostorech nad lékárnou, kde se na Vás bude těšit zkušený personál.
Nabízíme odstranění zubního kamene, pigmentaci nejmodernějšími přístroji, léčbu krvácejících
dásní, citlivých zubů, nácvik správné péče o dutinu ústní, výběr a prodej domácích pomůcek.

Přijímáme děti i dospělé. Objednat se můžete v časech recepce po, út 13 až 14 hod. a st, čt 12 až 13
hod. na čísle 777 295 236. Na zmeškané hovory
voláme zpět. Otevřeno bude vždy v pondělí a dle
Vašeho zájmu případně i v další dny. S pozdravem
Vaše hygienistky Kristýna a Lucie. Více informací
naleznete na stránkách Ridente.cz
Bc.Kristýna Kohutová, DiS.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Nastalo chladnější období roku a na silnicích se
může častěji objevovat lesní zvěř, řidiči by měli
být obezřetní a plně se věnovat řízení. Nejlepším
preventivním opatřením je samozřejmě nízká
rychlost, protože tím vzniká prostor pro včasnou
reakci. Nejčastěji vbíhala pod kola aut srnčí zvěř,
následně divoká prasata, a to ve večerních nebo
v brzkých ranních hodinách. Od začátku roku
evidujeme na Příbramsku přes dvě stě střetů se
zvířaty. Pokud srážce se zvěří nejde již zabránit,
potom je nutné intenzivně brzdit, ale rozhodně
neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem více nebezpečný. Přesvědčil se o tom 26letý šofér, který
dne 15. října jel kolem druhé hodiny ranní mezi
obcemi Drahenice a Březnice. Zalekl se srnčí zvěře, která stála na vozovce, strhl řízení doprava
a následně narazil do stromu. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 80 tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 20. října krátce
před půlnocí v obci Hudčice 26letého řidiče osobního vozidla. Provedená dechová zkouška u něj
byla negativní, pozitivní byl však test na drogy,
konkrétně na látku THC. Další jízda byla muži zakázána. Svým jednáním se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Zatím nezjištěný zloděj odcizil z 25. na 26. října
z kovové klece u prodejny potravin v Třebsku deset propan-butanových lahví. Celkem byla vzniklá
škoda stanovena na necelé tři tisíce korun.
V katastru obce Tušovice došlo dne 28. října
dopoledne k dopravní nehodě. Dvacetiletý moto-

rista za obcí Svojšice při projíždění zatáčky dostal
s vozem smyk, vyjel poté mimo komunikaci, kde
narazil do dvou stromů. Sanitka lehce zraněného
mladíka převezla do nemocnice k ošetření. Hmotná škoda činila 30 tisíc korun.
Dvaačtyřicetiletý cizinec havaroval dne 31. října ráno v katastru obce Březnice. Nerespektoval
dopravní značku „Zákaz vjezdu všech vozidlech,
jejichž výška přesahuje 3,9 metrů“ a narazil horní
částí návěsu, který měl výšku 4,2 metru, do mostu. Škoda se vyšplhala na sto tisíc korun.
Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi
policisté dne 6. listopadu 36letého muže, který
v nočních hodinách slovně a fyzicky napadal hosty jedné restaurace v Březnici. Po příjezdu hlídky
na místo dotyčný nadále urážel hosty a vyhrožoval jim fyzickým napadením. Nechtěl uposlechnout opakované výzvy, aby svého protiprávního
jednání zanechal. Začal být agresivní i vůči příslušníkům policie. Provedená dechová zkouška
u něj prokázala 2,2 promile alkoholu v dechu. Nyní
se bude zpovídat z přestupku proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku. Ve správním
řízení mu hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc korun.
Devatenáctiletého mladíka kontrolovali policisté dne 13. listopadu v dopoledních hodinách
v obci Březnice. Provedený test na drogy u něj vykázal přítomnost marihuany. V další jízdě již dotyčný pokračovat nemohl.
Por. Monika Schindlová
komisař

TISKOVÁ ZPRÁVA Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram

Den obětí dopravních nehod
Během letošního roku zemřelo na příbramských silnicích šest osob. V měsíci říjnu vyhasl život řidiče
v katastru obce Korkyně, kde po projetí zatáčky narazil do vzrostlého stromu. K další nehodě se smrtelnými následky došlo o dva dny později v Sedlčanech, kdy řidič osobního vozidla srazil seniora na
přechodu pro chodce. V tomto měsíci zemřel dne
12. listopadu brzy ráno 23letý motorista, který havaroval na silnici I/18 v katastru obce Vranovice.
Na památku obětí dopravních nehod, utrpění těch,
kteří přežili, ale i jako připomínka všem ostatním,
že lidský život je potřeba mít v úctě, byla vyhlášena

třetí neděle v listopadu jako Světový den obětí silničních dopravní nehod. Podle Světové zdravotnické
organizace se dopravní nehody každoročně stávají
příčinou smrti více než jednoho milionu lidí. Řada
z nich umírá za velkého utrpení, pro mnoho z těch,
kteří přežili, se život stává každodenní starostí, nemluvě o trápení jejich příbuzných a přátel. Přitom
většina dopravních nehod není nevyhnutelná a většině z nich by se dalo předejít. Pravidla musí respektovat všichni a jejich dodržování je věcí celé společnosti. Vrátit život nelze!
Por. Monika Schindlová
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Březnický historický kalendář MIKULÁŠSKÉ
prosinec 2021

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…

11. 12. 1916 před 105 lety zemřel v Březnici Rudolf Tille – majitel březnického hotelu „Na zelené“. Březnický rodák (*19. 4.
1845) byl v letech
1893–1900 starosta města Březnice
a později náměstek
starosty, člen městského zastupitelstva
i městské rady. Pocházel z rodu sládků
a hostinských Tillových, kteří přišli do
Březnice v roce 1817
z Nepomuku. Aktivní byl v mnoha spolcích a přínosem byl pro místní školní radu. Velkézá sluhy měl při
založení městské spořitelny v roce 1899, byl jejím prvním předsedou výboru a pokladníkem. I jako majitel hotelu byl velice oblíbený, díky vyhlášené kuchyni zde vznikla společnost strávníků
– svobodných pánů – úředníků a učitelů, kteří neměli svoji domácnost a pravidelně zde stolovali.
		
14. 12. 1856 před 165 lety posílá Božena Němcová dopis svému
příteli Václavu Čeňku Bendlovi, ve kterém obšírně píše o svých citech k Hanuši Jurenkovi: „Pro Vás byl všelijaký, pro mne byl jediný, jehož jsem stavěla nade všecky vás! Já bych mu věnec z hvězd
nejskvělejších spletla na čelo, do nebes bych ho byla vnesla, aby
nade všemi se skvěl.“ V té době již Jurenka jako lékař pomáhal likvidovat následky cholery v Haliči a kvůli nepřejícím okolnostem
se rozhodl bezvýhlednou epizodu vymazat. Spisovatelku poznal
jako mladý student medicíny, ta byla okouzlena jeho nadáním,
temperamentem a sebevědomím, i když jak píše: …neměla jsem
s ním ani na „krejcarovou cigáru“, natož na nájem… Již nikdy se
do Prahy nevrátil, udělal čáru za svými původními plány i za vojenskou kariérou. Zvolil skromnou existenci okresního lékaře
v Březnici a oženil se s prostou místní dívkou.
17. 12. 1981 před 40 lety byl otevřen nový dům služeb. Předán byl
do trvalého užívání Okresnímu podniku služeb, který zajistil vybavení jednotlivých provozoven – kadeřnictví a holičství, krejčovství, květinové síně, fotoslužby, mandlu, sběrny šatstva a prádla,
čištění kožešin.
18. – 20. 12. 1931 před 90 lety konal se kurs pečení vánočních
cukrovinek. Účastnic přihlášeno 32. Poznámka redakce: „Jsme
přesvědčeni, že kurs nepoškodí cukráře, z jejichž strany projevil
se proti jeho uspořádání odpor, jistě neopodstatněný.“
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska
a ze Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského
družstva a ostatních korporací okresu Březnického.

TRHY

Svátek sv. Mikuláše 6. prosinec byl posledním možným termínem konání výročních trhů
v kalendářním roce. Jarmarky
to byly slavné a nesly se v duchu
blížících se Vánoc. Bylo možné
nakoupit běžné zboží, ale hlavně
exotické – dovezené koření, jižní
ovoce, datle, fíky, ořechy a řecké
víno = rozinky. Prodávaly se figurky do betlémů z různých materiálů, tištěné betlémy na papíře či mikulášské metličky. Velká
byla nabídka perníků a perníčků,
marcipánu nebo různě tvarovaného pečiva. Trhovci nabízeli
pestré hračky ze dřeva, předměty
ze sušeného ovoce, objevovaly se
postupně ozdobičky na vánoční
stromeček.
Trhy patřily k městskému koloritu předvánočního období a byly
hojně navštěvovány i vesničany.
K historii březnických jarmarků
Nejstarší zmínce o březnických
jarmarcích je 435 let.
Ve starém urbáři pánů z Lokšan
z roku 1586 je zapsána první
zmínka o jarmarcích a trzích
v Březnici. Byly tehdy v našem
městě tři jarmarky a stejně tolik
trhů:
- jarmark o Svatém Duše
- jarmark svatobartolomějský
- jarmark svatomikulášský.
Trhy zástavní byly do roka tři:
- první k Vánocům v pondělí před
svátky vánočními
- druhý v pondělí v postě před Velikonocemi
- třetí v pondělí po neděli květné.
A tu se béře z každého koně 3 haléře, když jest s vozem neb s kolesy. A kdož na koni jede a co nese
před sebou neb za sebou, má
dáti tři haléře. V urbáři jsou také
zaznamenány povinnosti řemeslníků z obchodů, židů a podruhů. Též jsou připojena jednotlivá
mejta, která se vybírala.
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začíná první adventní nedělí na konci listopadu
Adventus (latinsky) = příchod vyjadřuje pro věřící očekávání příchodu Spasitele, narození Ježíše
Krista. K odříkání, ztišení a rozjímání má sloužit čtyřtýdenní půst.
V minulosti prožívali advent na
vesnici poněkud odlišně, často
právě k nelibosti církve. Bylo možné potkávat různé obchůzkové postavy v převlecích
a maskách, které
věru neodpovídaly
postnímu ztišení.
Z kreseb etnografů
víme, jak na přelomu 19. a 20. století
vypadala Perchta,
brůna, klibny, tajemné Lucie, něžné Barborky a záhadní Ambrožové.
Lidé převlečení do
různých kostýmů,
jako by na chvíli
ztratili svou identitu
a zamaskovali někdy i divoké
chování. Církev se snažila zákazy
i tresty zamezit tomuto přestrojování, ale hluboce zakořeněné pohanské zvyky, se nikdy nepodařilo
vymýtit.

Barbora

Svátkem Barbory začíná sled adventních obchůzek a postavy mají
dvě role – trestat i obdarovat podle
zásluh. Barborky chodily v předvečer svého svátku v bílém oblečení a s vlasy rozčesanými jako
závoj přes obličej. Na hlavě měly

VÁNOCE

Většina lidí považuje vánoční
svátky za nejhezčí období kalendářního roku. Svátky klidu, pohody a radosti mají zvláštní magickou moc, která přetrvala tisíciletí
i různé pány a režimy. Každým rokem se vracíme do dětství a zároveň předáváme tradice a zvyky
svým potomkům.
K českým lidovým Vánocům
patřily jesličky, koledy, pověry
a pranostiky, věštění i obchůzky
koledníků. Příprava jídel, úprava

zelený věneček, v jedné ruce košík
s dobrotami a ve druhé březovou
metličku. Tichým hlasem stále
opakovaly „modli se, modli se“…
= „mulisi, mulisi“.

Mikuláš

V našem kraji je známá obchůzka,
kdy chodí Mikuláš navštěvovat

děti domů, ale i do školek a škol,
v den před svým svátkem. Vysoký
muž s bílým plnovousem, má na
hlavě vysokou biskupskou mitru,
v ruce pozlacenou berlu a na oděvu – ornátu-velký kříž. Provází ho
bělostný anděl a celá tlupa rozpustilých chlupatých čertů, chřestících řetězy.

Ambrož

Brzy po Mikuláši pobíhal po vesnici podivný Ambrož – v bílé haleně,
přes obličej plátýnko, na hlavě vysokou čepici a v ruce metlu. Honil

štědrovečerního stolu i výroba
zvykoslovných předmětů měla
závazná pravidla.
Pokuste se zastavit v překotném
shonu a přípravě zbytečností
a „odhalte“ s nejbližšími tu nejkrásnější událost – narození Ježíška. Společně ozdobte stromeček
třeba i ručně vyrobenými ozdobami, navštivte výstavy betlémů,
připravte zvykoslovné předměty
z jablíček, ořechů a větviček,
pečte a zdobte cukroví a perníčky.

zlobivé děti, které nejprve potrestal a pak rozhodil malé cukrové
dobroty.

Lucie

Lucky chodívaly celé v bílém
i obličej měly pomoučněný. Nebo
mívaly bílou maskou, na které byl připevněný dlouhý zobák.
V jedné ruce nesly
husí křídlo, zvané
kosinka, ve druhé dřevěný, v krvi
omočený dlouhý
nůž. Lucky procházely mlčky stavením, kosinkou
symbolicky ometly všechny kouty
od všeho nečistého a zlého, zkontrolovaly, zda se
neporušuje zákaz
předení.
Mlčky
a tajuplně odešly…

Perchta

Po vesnicích se potulovaly i jiné
obludy: Perchta strašila velkou
červenou zubatou hlavou s vyplazeným jazykem, ale hlavně tím,
že hrozila – kdo nedodržuje půst,
tomu rozpáře bříško a nacpe ho
koudelí… Církev a vrchnost tuto
šokující postavu opravdu zakázala. Méně neškodné masky – klibny,
kozlíci, brůny a další – přetrvaly,
ale později se předváděly až v masopustních průvodech.

Alena Heverová
správce muzea a galerie
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Kde žil vladyka Hroch?
V Čechách máme bezpočet historických památek. Téměř všude je nějaká zřícenina tvrze či
hradu, zámek, kostel nebo starodávná budova. Hrady a tvrze již
bývají nahlodány zubem času,
o to víc ponoukají naši fantazii,
jak to tam asi kdysi vypadalo.
Takové stavby je třeba udržovat.
Zajímavé je, že letošní Česká
cena za architekturu byla nedávno udělena za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýn
na Olomoucku. Dlužno podotknout, že návrh byl již realizován.
V našem kraji též jednu takovou historickou památku máme,
je sice nevelká, ale přesto je od
roku 1965 chráněna jako kulturní památka. Téměř zanikala
v bujné zeleni, která byla nedávno z iniciativy spolku Bozeň
– Přátelé města Březnice, z.s.,

zčásti odstraněna. Jedná se o zříceninu někdejší tvrze Hrochův
Hrádek nedaleko Dobré Vody za
železničním viaduktem u silnice

do Nestrašovic. Stojí na celkem
nevýrazném návrší, ze kterého
býval dobrý výhled do údolí řeky
Skalice a bylo odtud možno sledovat veškeré okolní dění.
Zachovalo se zděné torzo hranaté věže tvrze snad ze 13. století. Ale již dříve bývalo na tomto
místě hradiště. Část tvrze musela v polovině 19. století ustoupit stavbě železniční trati Zdice
– Protivín. Ve 13. století zde měl
sídlit vladyka Hroch (či Hroznata), odtud název Hrochův Hrádek. Stav zhruba před 100 lety
zachycuje fotografie Františka
Kubáta z publikace Dobrá Voda
a okolí, uspořádané Františkem
Konečným (Vydal Klub čsl. turistů, odbor Březnice, roku 1925).

Dobrá Voda
Zřícenina Hrochova Hrádku

za Bozeň - Přátelé města Březnice, z.s. MUDr. Jiří Beran

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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Zvony březnického kostela opět
krásně zní
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych jménem Římskokatolické farnosti Březnice u Příbrami poděkoval všem dárcům,
sponzorům a podporovatelům opravy zvonů ve
věži kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka
Xaverského. Do námi vyhlášené sbírky se zapojilo mnoho známých i jen Bohu známých osob,
fyzických i právnických, darovali větší či menší
příspěvky a pomohli tak realizovat opravu tří našich zvonů – Sv. Ignác a sv. František, Sv. Václav
a Panna Maria. Zvony byly ulity v roce 1969 v dílně Rudolfa Manouška v Zbraslavi a 28. 6. 1969
slavnostně požehnány biskupem Mons. Josefem
Hlouchem. Po více než padesáti letech nepřetržitého provozu vyžadovaly již odbornou revizi
a výměnu elektroinstalace. Byly instalovány nové
kožené řemeny, provedeno dotažení spojů, upraveno zavěšení srdcí a odstranění zachytávačů srdcí. Proběhla úprava rozvaděče ve větším rozsahu,
byly vyměněny nové řídící jednotky, čidla, revize
elektrozařízení. Zvony jsou teď nově ovládány novým ovladačem umístěným v sakristii kostela, ke
kterému je možné se připojit skrze aplikaci v mobilním telefonu. Celkové náklady na opravu činily
75 383 Kč. Opravu realizoval zvonař pan Michal
Votruba a elektrikář pan Miroslav Voráček z Myslkovic u Soběslavi.
Pravidelné zvonění probíhá třikrát denně – ráno
v 7 hodin, v poledne a večer v 19 hodin a před
slavením nedělních bohoslužeb v 9.15, kdy zvoní
všechny tři zvony a svolávají lid k modlitbě.
„Chválím Boha pravého, svolávám lid, shromažďuji kněze, oplakávám mrtvé, zaháním mor, zdobím svátky. Přemáhám násilí a jsem postrachem
zlých duchů.“ Tato slova kdysi zaznívala při žehnání zvonů. Přeji nám všem, ať se zvuk našich
zvonů ještě dlouho rozléhá nad hlavami obyvatel
našeho města.
P. Jozef Gumenický, administrátor farnosti.

MŠE SVATÁ
v pátek 10. prosince 2021

zámecká kaple od 17.00 hodin
slavnostní mše u příležitosti svátku
Neposkvrněného početí Panny Marie

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
BETLÉMŮ
LIDOVÝCH TRADIC
ZVYKOSLOVNÝCH PŘEDMĚTŮ
LISTOPAD

neděle 28. 11. 2021 od 15 hodin

PROSINEC

od 10 do 16 hodin
čtvrtky – neděle
26. 12. – 30. 12. 2021
zavřeno
23., 24., 25. a 31. 12. 2021

LEDEN

2. 1. a 6. – 9. 1. 2022
zavřeno
1. 1. 2022
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ZÁMEK BŘEZNICE
Vážení spoluobčané!
Ač nás to velmi mrzí, je na základě rozhodnutí Národního památkového ústavu nucena správa státního zámku Březnice zrušit veškeré kulturní akce
na zámku do konce roku 2021. Týká se to adventního koncertu 4. 12. 2021 a adventních oživených
prohlídek dne 11. 12.2021.
Věříme, že se opět ve zdraví sejdeme v příštím roce, všechny naplánované akce po dohodě
s účinkujícími přesouváme na rok 2022.
V návštěvnické sezóně 2022 bude otevřen nový
zámecký prohlídkový okruh nazvaný Renesance
na dotek přibližující, pro březnický zámek, historicky nejvýznamnější období netradičním způsobem.
V rámci nové expozice je renesance představena
interaktivními audiovizuálními moduly a prohlídkou nejreprezentativnějších interiérů zámku.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Robert Barták, kastelán
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Město Březnice – odbor kultury
zve srdečně na

VÁNOČNÍ KONCERT
30. prosince 2021 v 17 hodin
kostel sv. Rocha v Březnici

Sbor sv. Ignáce Březnice z. s.
Houslový doprovod: Erika Feitová
Varhanní doprovod: Irena Brodníčková

Vstupné dobrovolné

Požehnané, láskyplné Vánoce a vše
dobré v novém roce 2022 srdečně přeje a
na setkání s vámi se těší
Sbor sv. Ignáce Březnice z. s.
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok,
radost obdarovávat druhé, je radost, která se k Vám vrací zpět.“

Sbor sv. Ignáce
Březnice z.s.
děkuje Městu Březnice
za finanční podporu
na činnosta vybavení
pro uplynulý rok 2021.

Sbor sv. Ignáce Březnice z.s.

John Greenleaf Whittier

2. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN
na téma

ZÁTIŠÍ A STÍNY
Barevné či černobílé digitální fotografie na dané téma
posílejte v tiskové kvalitěo velikosti nejméně 1 MB
na muzeum@breznice.cz.
Fotografie vytiskneme.
a vystavíme v prostorách Kavárny v Koleji.
Uzávěrka 31. 12. 2021.

Srdečně děkujeme
za finanční příspěvek
na rok 2021
obci Počaply
a Tochovice.
S úctou
Sbor sv. Ignáce Březnice z.s.
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MĚSTO BŘEZNICE POŘÁDÁ
VÝSTAVU SOUTĚŽE
ARCHITEKTONICKÝCH
NÁVRHŮ

LÁVKA NA MÍSTĚ
ŠVÉDSKÉHO MOSTU
V DOBRÉ VODĚ

PROSTORY
KAVÁRNY V KOLEJI

SOUTĚŽ VYHLÁSIL
NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

VÝSTAVA POTRVÁ
DO 31. PROSINCE 2021
BŘEZNICE, V KOLEJI ČP. 1

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat

na koncert

Odbor kultury města Březnice
Základní umělecká škola Březnice
pořádá

ADVENTNÍ KONCERT
sobota 18. 12. 2021 v 18.00 hodin
bývalá jezuitská kolej v Březnici

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v úterý 14. prosince 2021
od 17.00 hodin
v bývalé jezuitské koleji

Účinkuje:

Voci Bianche

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Březnice
se svými sólisty a hosty
Housle: Michaela Nováková
Sbormistr: Květa Ciznerová
Klavírní doprovod: Přemysl Zíka
Na programu:
Staročeské roráty
Adam Michna z Otradovic
Václav Karel Holan Rovenský
koledy Čech a Evropy
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

12/2021

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
facebook: dětská knihovna Březnice
instagram: detska_knihovna_breznice

Otevírací doba v prosinci
Dospělé oddělení

zavřeno od 23. 12. – 31. 12. 2021
• Tematická výstavka knih – Ilustrace v knize

Dětské oddělení

zavřeno od 23. 12. – 31. 12. 2021

Připravujeme na dětském oddělení

• 3. 12. – Čertohraní
• 9. 12. – Beseda s překvapením – povídání se zástupci Záchranné stanice Hrachov
• 14. 12. – PLACKOVÁNÍ – výroba placek podle
vlastního návrhu dětí
• Návštěva RC Pampeliška v knihovně
• Vyrábění adventního kalendáře

Zajímavá setkání
V letošním roce se v knihovně i přes nepříznivé pandemické podmínky uskutečnily tři
přednášky. V polovině září vyprávěli o pestrém
a tajuplném vyprávěli manželé Márovi, kteří na
své cestě zpracovali i zajímavý dokumentární
film, jehož ukázky jsme během výkladu měli možnost shlédnout. V knihovně jsou k zapůjčení jejich zajímavé cestopisné knihy. Druhá přednáška
„Postřehy Milana Bureše z Vietnamu“, proběhla
v říjnu. Svým vyprávěním nám přiblížil obyčejný
život ve Vietnamu, který není vůbec jednoduchý,
a od toho našeho se hodně liší. Posledním hostem
letošního roku byla spisovatelka Martina Bittnerová. V dopoledních hodinách proběhla v dětské
knihovně přednáška pro žáky osmých a devátých
tříd. Autorka představila knihu Život s gamblerem
a pohovořila na téma gamblerství. Odpoledne proběhla v městské knihovně beseda o knize Utajené
životy slavných Češek. Nejen tuto, ale také další
knihy Martiny Bittnerové v naší knihovně najdete.
Rád bych poděkoval všem návštěvníkům za účast,
a čtenáře i nečtenáře zvu na další setkání se zajímavými osobnostmi. Vyzkoušejte registraci na
půl roku a staňte se čtenáři březnické knihovny.

Martina Bittnerová
Pokud se Vám bude u nás líbit, můžete pokračovat dál. Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok a brzy na viděnou.
Lukáš Novotný

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – PROSINEC

400. výročí narození

3. 12. 1621 se narodil BOHUSLAV BALBÍN (zemřel 28.
11. 1688), básník, dramatik,
teoretik literatury, člen jezuitského řádu a historik. Patří
mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka.

95. výročí úmrtí

4. 12. 1926 zemřel VIKTOR
PONREPO (narozen 16. 6.
1858), vlastním jménem
Dismas Šlambor, byl kouzelník a průkopník české kinematografie, majitel prvního
stálého kina v Praze.
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
Ostrovy, na kterých
ztroskotávám
Lucien Deprijck

Ztroskotat, ale jak? Jedinečně
ztvárněná kniha rozehrává téma
ztroskotání na devatero způsobů.
Na opuštěných i obydlených ostrovech, ostrovech životu nebezpečných, rajských, tropických či
burácejících větrem se naplňují osudy, končí sny a nabízejí se
nové šance. 18 ostrovních epizod
spolu se sugestivními ilustracemi Christiana Schneidera tvoří
ucelené umělecké dílo.

Kniha podněcuje touhu po neznámých světech a vypráví o setkání se sebou samým, s lidmi
i zásadními otázkami.

12/2021

Oddělení
pro dospělé čtenáře
přítelem, stále aktuální.

Pařížská knihovna

Janet Skeslien Charles

Deník morového roku
Daniel Defoe

Fiktivní zápisky o průběhu morové epidemie, která zasáhla
Anglii potažmo celou Evropu
v roce 1665. Sám Defoe přečkal epidemii jako pětileté dítě v
bezpečí venkova. Ve městě zůstal jeho strýc a snad právě jeho
pohledem, pohledem prostého
člověka, který cítí stejnou měrou obavy o svůj osud i účast na
utrpení svých blízkých, nás autor nechává nahlédnout do ulic
a domů v těchto zlých časech.
Stáváme se svědky vzrůstající
paniky, která na Londýn dolehne a žene lidi z města ven nebo
do náruče mastičkářů a šarlatánů. Tragické výjevy se střídají
s historkami, jimž nechybí nádech grotesknosti. Bezhlavé zoufalství je vyvažováno obdivuhodnou kázní a rozvahou druhých.
Autor vytvořil nadmíru zdařilou
literární fikci ve formě reportáže,
přesto ale s velkou dokumentární hodnotou. Najdete v ní totiž
řadu dobových statistik a historicky doložených údajů.
V současné době až mrazí z toho,
jak je kniha o odvaze a boji s neznámým a nehmatatelným ne-

Druhý oceňovaný román autorky
Janet Skeslien Charles, vychází
ze skutečných událostí v Americké knihovně v Paříži, která se
stala svědkem nejen lásek a snění, ale i hrdinství zaměstnanců
po nacistickém vpádu do Paříže.

Příběh vás zavede do Paříže konce 30. let a nelehké doby nacistické okupace a následně do Montany na sklonku studené války, kde
se prolíná s životem Lily, dívky
z amerického maloměsta.

KALENDÁRIUM

10. výročí úmrtí

18. 12. 2011 zemřel VÁCLAV
HAVEL (narozen 5. 10. 1936),
český dramatik, esejista, básník, disident a kritik komunistického režimu, později politik
a státník. Byl prvním prezidentem České republiky.

5. výročí úmrtí

14. 12. 2016 zemřela DAISY
MRÁZKOVÁ (narozena 5. 5.
1923), spisovatelka, výtvarnice a autorka knížek pro děti,
ve kterých otevírala dětem
zvláštní svět živých bytostí,
lidí a zvířat.
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Doporučujeme z dětské knihovny
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI

FANY BYLA PŘI TOM

Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní
sbírka velice podivných
fotografií. To vše čeká
na odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti,
nezapomenutelném románu, kde děj a děsivé
fotografie přináší jedinečný čtenářský zážitek.
Náš příběh začíná strašnou rodinnou tragédií,
která přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky starého sirotčince.
Fantasy doprovázená strašidelnými starými
dobovými fotografiemi, při které běží mráz
po zádech. Kniha zaujme dospělé, teenagery
a všechny, kdo mají rádi temná dobrodružství.
Kniha se dočkala filmové adaptace.

Píše se rok 1989 v Lipsku a Fany se obrátil
svět vzhůru nohama.
Když se po letních
prázdninách vrátí do
školy, zjistí, že její kamarádka Sophie nenastoupila. A co hůř?
Není jisté, jestli ji ještě
někdy uvidí. Učitelé
jsou tajemní a rodiče
se jí snaží vysvětlit,
proč někteří spolužáci zničehonic s rodiči
odcestovali. Fany to ale pořád nejde do hlavy. Proč
by někdo stanoval u hranic a čekal kdoví na co,
když může chodit do školy nebo do práce? Fany
je svědkem událostí bouřlivého podzimu, a když
se jako zázrakem otevřou hranice do západního
Německa, vydá se i ona se svou rodinou na velkou
cestu. Podle knihy byl vytvořen animovaný film
Fany a pes.
připravila Martina Rejzlová

Ransom Riggs

Hanna Schott

PŘÍBRAMSKO Z NEBE
Kniha leteckých fotografií
okresu Příbram

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

Knihu zakoupíte
v INFOCENTRU BŘEZNICE za 310 Kč.
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RC

RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz

PROSINEC V PAMPELIŠCE
Herna rodinného centra otevřena
pondělí – pátek 9.00-12.00 hodin
• posilovací cvičení s Kristýnou Caiskovou – každá
středa 8.30-9.30 hodin
• pátek 3. 12. – Mikulášská nadílka – setkání
s Mikulášem, čertem a andělem přibližně v 10.30
hodin – místo je nutné předem rezervovat
• neděle 5. 12. – Se světýlky na čerty – sraz
v 16.30 hodin na náměstí u vánočního stromu
Vezměte lucerny, světýlka nebo prskavky a vyrazte s Pampeliškou na procházku s překvapením,
náš cíl bude „Peklo“ v Drahenické ulici.
• pondělí 6. 12. od 9.00 hodin – Ochutnávka buvolích produktů z farmy Ohař. Přijďte ochutnat
výjimečné buvolí mléko a produkty z něj.
V týdnu od 6. 12. do 10. 12. bude v RC probíhat
materiální dobročinná sbírka pro spolek RADOST
PŘÍBRAMÁČKŮM. Dopolední herna beze změn,
v pondělí a ve středu bude navíc rodinné centrum
otevřeno i odpoledne – do 16.30 hodin.
• úterý 21. 12. – Vánoční nadílka
Od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Pampeliška
uzavřena.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny
v programu!

od 6.12. do 10.12.

Po roce jsou tu opět Vánoce
„Zítra stromek zazáří, zítra zvonek zacinká, vžene radost do
tváří, zbývá už jen chvilinka…“.
Znáte ji?! Tato vánoční písnička
se mi jako první vybaví při vzpomínce na Vánoce v době, kdy
jsem byla malá. Jako včera si
pamatuji, když jsme se sestrou
poslouchali z gramofonové desky tento „hit“. Moc dobře si také
pamatuji, jak u nás doma o Štědrém dnu probíhaly přípravy, jak
velké bylo těšení na ten čarovný
okamžik, kdy se otevřou dveře
pokoje, v rohu se rozzáří vánoční stromeček a pod ním budou
balíčky plné překvapení. Jsou
to nezapomenutelné vzpomínky

na chvíle, kdy celá rodina byla
pospolu a v klidu si užívala společně strávený čas.
A právě o tom by Vánoce měly
být.
Až budete v obchodních domech
pořádat dárkové hony, trhat rekordy v počtu napečeného cukroví nebo se stresovat mytím
oken a luxováním pavučin, zastavte se a zavzpomínejte, jaké
byly vaše Vánoce v dětství. V každém z nás jsou „uloženy“ mnohdy emotivní vzpomínky a věřím,
že pro většinu z nás jsou to vzpomínky krásné. Snažme se tedy
užívat si vánoční čas a udělat jej
příjemným a klidným. Ne vždy

to jde, ale zbytečně se nestresujme a nesnažme se být dokonalými. Štěstí přeci není v tom, že
budeme mít stromeček obložený
drahými dárky, mísy přeplněné
cukrovím a doma uklizeno jako
v muzeu. Opravdové štěstí je
ukryto jinde. Přeji vám, abyste
to Vaše štěstí nacházeli v každé
době, nejenom nyní o Vánocích.
Květa Obrmanová
předseda RC Pampeliška
Rodinné centrum Pampeliška
Březnice, z.s. přeje klidné prožití Vánoc a těší se na společné
zážitky v roce 2022.
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1. MŠ BŘEZNICE
Skončilo prázdninové léto plné
zážitků a my jsme se opět přivítali
s našimi předškoláky v MŠ. Společně jsme se podělili o svá letní
dobrodružství a zároveň už také
zvědavě vyhlíželi nově nastupující kamarády.
Starší kluci a holčičky s nadšením seznamovali „nováčky“ s oblíbenými hračkami, zapojovali je
do svých her, a také jim pomohli
při oblékání. Protože adaptace
proběhla vcelku bez problémů,
vypravili jsme se společně hned
v září na celodenní výlet do Plzně
(foto z výletu). Navštívili jsme zde
světelnou expozici „Tajuplný les“,
kde děti mohly nahlédnout do
říše fantazie a stát se kouzelníky
ve světě plném tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků. Po
dobrém obědě na nás ještě čekala procházka kukuřičným bludištěm. Úkolem bylo jít po správné
cestě a hledat barevná písmenka
pro vyplnění tajenky. Výlet jsme si
moc užili. Bylo hezké pozorovat,
jak se do všech her a úkolů aktivně zapojují i nejmladší kamarádi.
V naší MŠ jsme velmi rádi přivítali děvčata 3. ročníku VOŠ a SOŠ
Březnice oboru sociální činnost.
Studentky připravily pro předškoláky na školní zahradě spoustu zábavných her zaměřených na

rozvoj vědomostí, pohybových
dovedností i manuální zručnosti. Tyto aktivity doplnily pěknými
obrázky a atraktivními pomůckami. Svými nápady zaujaly jak děti
nejstarší věkové skupiny, tak i ty
nejmenší. Nechyběla ani odměna
v podobě obrázku a malé sladkosti. Děkujeme studentkám za příjemně strávené dopoledne.

Snažíme se v dětech probouzet
radost z pohybu, a to nejen formou dopoledních a odpoledních
pohybových aktivit, ale také nabízíme možnost přihlásit se na kurz

bruslení či plavání pod vedením
kvalifikovaných trenérů. Podnikáme pěší dopolední výlety. Letos
jsme se vypravili přes Xaverov až
do Oslí. Vraceli jsme se vlakem.
Pravidelně sportujeme v tenisové hale Vitality a za spolupráce
s SK Březnice si dokonce všichni
předškoláci mohli vyzkoušet svůj
první fotbalový trénink. Děti tak
zažívají plno radosti a společných
chvil se svými kamarády.
A aby toho nebylo málo, upekli
jsme a nazdobili hnětynky, navštívili zdejší kino, zhlédli cirkusové přestavení „Klaun a jeho kamarádi“, vypravili se na rozlehlou
louku pouštět draka a také jsme
na školní zahradě vytvořili „šaty
pro strom“.
Za pár dní přivítáme v mateřské
škole Mikuláše, anděla a čerta,
připomeneme si vánoční zvyky,
písně, básničky a tanečky, vypravíme se do divadla na pohádku
„Vánoční hvězda“, vyrobíme přáníčka, dárky, vyzdobíme prostory
MŠ a budeme se těšit na vánoční
nadílku.
Přejeme všem klidné, pohodové Vánoce a v novém roce pevné
zdraví, mnoho štěstí, osobních
úspěchů a splněných přání.
Za kolektiv mateřské školy
Martina Zárybnická, učitelka

2. MŠ BŘEZNICE
Školní rok je v plném proudu,
a jen co jsme se seznámili s novými kamarády, už nás čekala
spousta nových zážitků. Do mateřské školy jsme objednali Mobilní planetárium z Plzně s programem o hvězdách a zvířátkách.
V září jsme také navštívili „Čechovu stodolu“, kde byl pro nás
připraven program s podzimní
tématikou „dýňování“. Děti plnily
různé úkoly, provázelo je strašidlo
Hejkal a hledaly ukrytý poklad.
V září jsme pořádali vernisáž
k 30. výročí otevření naší školky
„Sluníčko“. Vernisáž se konala
v městské knihovně, děti s paní

učitelkami připravily pásmo básniček a písniček a nechyběla výstava dětských výrobků a kreseb.
Sešli se pozvaní hosté a bývalé zaměstnankyně MŠ. Za spolupráci
děkujeme Technickým službám
Březnice a zaměstnancům městské knihovny.
V říjnu se v MŠ uskutečnil vzdělávací program „Zdravé zoubky“,
připomněli jsme si tradici posvícení, upekli a nazdobili hnětýnky.
Mezi pravidelné měsíční akce patří sportování v tenisové hale Vitality a návštěva kina, kam se vždy
těšíme na pohádku. Čekání na
Vánoce jsme si zpříjemnili výle-

tem do Vánoční stodoly v Bukové
u Příbrami. Do MŠ přijede divadlo
„Dokola“ s pohádkou Čert a Káča,
nezapomene na nás Mikuláš
s čertem a ani Ježíšek.
Děkujeme všem, kteří jste s námi
v tomto roce spolupracovali – organizacím, zřizovateli, rodičům
i dětem. Sněhová vločka padá
z nebe, pan Mrazík pěkně zebe.
Dárků pod stromečkem bude hromada, k tomu zahraje balada. Pohodu, štěstí a radost, to ve Štědrý
den najděte, rodinu přizvěte. Do
nového roku šťastný krok, přejeme vám ten nejlepší rok!
kolektiv 2. MŠ Březnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Význam postojů a hodnot ve vzdělávání
Vážení čtenáři,
šených emocí z dobrodružství, na menší, nicméně stále neopomejsou to již tři měsíce, co se otevřely straně druhé však se člověk často z nutelnou skupinu ovšem tvoří
brány školy a slavnostně jsme za- posledních sil křečovitě drží svého žáci, kterým se situaci zvládnout
hájili vyučování roku 2021/2022. pádla a na konci týdne již nedočka- nepodařilo. Jedná se zpravidla o
S napsáním příspěvku jsem od té vě vyhlíží klidnější chvíle poskytu- žáky, kteří se z různých důvodů
doby upřímně otálel, neboť zatím- jící alespoň chvíli oddechu a jisto- vzdělávali velmi nepravidelně či
co pro skepsi není v oblasti práce ty. Osobně se domnívám, že takto ze vzdělávání zcela vypadli. Ať pro
s dětmi místo, naopak přehnaně první část školního roku neproží- složité rodinné poměry, tak pro
optimistická očekávání a euforic- váme pouze my pedagogové, ale soustavný nezájem, rozpad praká prohlášení hraničí s nebezpeč- také řada žáků a rodičů. Zajímavé covních návyků či pasivitu. Tito
nou naivitou a jejich autoři jsou a současně zneklidňující však je, že žáci přirozeně nebyli na skupinozpravidla záhy a po zásluze po- v případě žáků a rodin je situace vou plavbu v divokých vodách znotrestáni. Ředitel školy zde navíc jednotlivě velmi rozdílná. Zatím- vu zahájené prezenční výuky vůnení od toho, aby v roli věštce od- co jedni se usilovně snaží využít bec připraveni. Postrádají přitom
hadoval a předpovídal vzdálenou nových výzev a příležitostí, druzí nejen potřebné znalosti a dovedbudoucnost, ale spíše proto, aby už nedokážou či dokonce odmíta- nosti, na kterých by mohli stavět,
měl se svým týmem reálné cíle jí reagovat na vývoj dění a nadá- ale především jim chybí nezbytné
– vizi, ke které by činnost školy le se topí ve zpěněných vodách. vlastnosti, bez kterých nedokážou
a vzdělávání žáků vedly.
Koronakrize zdůraznila již dříve samostatně čelit větším výzvám
Mezi cíle nového školního roku se prohlubující rozdíly ve společ- ani týmově překonávat náročnější
přibyly zapracování úprav rám- nosti a výrazně přispěla k roze- překážky. Škola poskytuje těmto
cového vzdělávacího programu vření pomyslných nůžek v oblasti žákům pomoc a záchranný kruh
pro základní vzdělávání
v podobě různých forem
do vzdělávacího prodoučování,
možnosti
Veškeré společenské dění se vždy nutně
gramu školy i do výuky
vzdělávání s ohledem
promítá do všech druhů a stupňů vzdělávání.
na individuální potřeby,
samotné, reflexe výkonzultace, ba dokonce
sledků distanční výuky
a pomoc žákům zasaženým dů- životní úrovně, životního stylu, ale snížení nároků v podobě redukce
sledky výpadku přímé denní výuky také k názorové polarizaci. Veš- vybraného učiva. Pokud ale jedina z části také práce s psychikou keré společenské dění se vždy ci chybí opora či osobní odhodlájedince a vzájemnými vztahy. Ze- nutně promítá do všech druhů ní, vytrvalost, respekt k pravidlům
jména poslední jmenované v dů- a stupňů vzdělávání. Zjednodu- a odpovědnost za sebe a svůj tým,
sledku pandemie citelně utrpěly.
šeně řečeno, do školních lavic se dostatečně účinné být tyto záA právě v duchu těchto záměrů nám po prázdninách vrátily dvě chranné prostředky nemusí.
a myšlenek jsme se prvního září v zásadě odlišné skupiny žáků. Navíc realizace této pomoci má své
s učitelským sborem a žáky odra- Skupina těch, kteří nebyli důsled- hranice, neboť ve větším třídním
zili na pomyslné lodi od prázdni- ky pandemie téměř poznamená- kolektivu coby posádky lodi musí
nových břehů a vydali se do širých ni, nebo je situace zasáhla, ale být brán ohled na potřeby a zájmy
vod nového školního roku. Zkuše- i přesto se jim v nesnadné době všech. Není snadné a mnohdy ani
nosti a mnohé indicie napovídaly, opatření podařilo s pomocí ro- správné se neustále vracet pro čleže v porovnání s dobou před pan- dičů a školy udržet režim a řád, ny, kteří opakovaně padají přes pademií nepůjde o vody ani tak hlu- duševní rovnováhu a motivaci lubu či jinak zdržují a narušují práboké, jako divoké. A v tomto ohledu k pracovní, učební či volnočasové ci ostatních. Zejména, dochází-li
dění úvodních měsíců nezklama- činnosti. Tito žáci se dokázali sice k tomu v důsledku nezodpovědlo. Vlastně od prvního září mám občas pomaleji, ale přece jen vzdě- nosti a naučené bezmocnoss většinou svých kolegů pocit, že lávat v oblasti rozumové, doved- ti spoléhaje na výsledky práce
vyučování připomíná burácejí- nostní a rozvíjet osobní hodnoty a pomoc druhých. V souvislosti se
cí peřeje, ve kterých se snažíme a postoje. Ačkoliv si ještě po urči- základními principy základního
ze všech sil udržet směr, zatímco tou dobu s sebou ponesou důsled- vzdělávání však nelze ani nad těudálosti všedního dne si s námi, ky omezení nejen v případě škol- mito žáky zlomit hůl a ponechat je
stejně jako zpěněné vody, občas ní docházky a prezenční výuky, je napospas nepříznivé situaci. Vynepěkně pohrávají. Na jednu stra- již zřejmé, že nároky základního loučení žáka ze základní školy ze
nu jde o neuvěřitelně motivující vzdělávání a úkoly svého vývojo- zákonného hlediska není možné
výzvu, nezřídka s příchutí vzru- vého období zvládnou. Druhou,
pokračování na str. 20
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pokračování ze str. 19
a nebylo by ani účelné. Školní prostředí představuje jedno z
mála míst, kde je péče o potřeby žáka povinná, ve kterém je
výchova ke společensky uznávaným normám a hodnotám garantována a kde je předmětem
zájmu vždy žák. Vyloučení žáka
z tohoto prostředí a omezení práce s ním vede pouze k tomu, že se
z člena stane opuštěný trosečník,
který, aby přežil, nepoužívá jen
legitimní prostředky k uspokojení
svých potřeb a ve snaze nezůstat
sám vyhledává jakékoliv společenské skupiny, které jej budou
akceptovat jako člena. S tím souvisí řada rizikových jevů, jako je
kriminální činnost, závislostní
chování, ale také rozvoj vlastností a rysů jako zatrpklost, hostilita, demotivace a odmítání účasti
a odpovědnosti za společenské
dění. Má tedy smysl, aby škola
i rodiny bojovaly za každé jednotlivé dítě, neboť na každém jednom
člověku záleží. Současně však tak,
aby nešlo jen o pomoc v podobě
neúčelného opečovávání. Přijatelnější formou je odpovídající míra
individualizace či působení na
žáky v malých skupinách přizpůsobených jejich rozdílům.
Současná nepřízeň v nejrůznějších oblastech lidského života
a celosvětového dění akcentuje
potřebu ptát se po smyslu výchovy
a vzdělání. Nejen jako ředitel školy, ale jako učitel a rodič více než
kdy jindy potřebuji vědět, že výuka a vzdělávání samo dávají smysl. Že dokážou poskytovat výstupy aktuální, trvalé, obohacující,
a především užitečné pro praktický život. Že absolvent nebude
základní školu opouštět s nabiflovanými a rychle zastarávajícími
fakty, ale bude vybaven nejen nezbytnými znalostmi, ale zejména
dovednostmi, návyky, které mu
umožní řešit známé i zcela nové
problémy, postoji, díky kterým
nebude jen umět, ale bude především moci a chtít se rozvíjet
a konat. Východiskem tedy není
jen úprava učiva, do kterého se
často investuje veškerá energie.
Učivo samo o sobě není a nemůže být cílem vzdělání. Pokud by

tomu tak bylo, nepotřebovali bychom institucionální vzdělávání
v podobě školy ani učitele. Stačil
by nám počítač, internet a odpovídající vzdělávací programy, které
definice, texty a poučky naservírují. Učivo je třeba chápat pouze jako
jeden z více rozličných prostředků všestranného rozvoje jedince.
Samo o sobě však nestačí. Děti
se učí zcela přirozeně, neustále
a vším - vzorem, prožitkem, zkušeností, výsledky záměrného experimentování i nevědomého testování reality apod. Vše, co se naučí,
navíc sami využívají, zdokonalují
a nepotřebné přirozeně opouští
a zapomínají. Škola, která tlačí
jednostranně na soutěživost, výkon a znalosti, sleduje špatný cíl,
neboť opomíjí širokou škálu dalších oblastí a složek osobnosti.
V takové nikdy nemohou být
úspěšní všichni žáci. Zejména
ti, kteří nevynikají v oblasti čistě
rozumové, ale jsou nadáni třeba
v oblasti umění, pohybu, společenských dovedností. Je to však právě
úspěch, který motivuje, dodává jistotu a povzbuzuje k další činnosti.
V základním vzdělání přitom jde
právě o vytváření vztahu k učení,
poznávání sama sebe - svých slabých a zejména silných stránek
(mimochodem člověk by neměl
usilovat o to vynikat ve všem, ale
především v tom, v čem je opravdu dobrý a co jej skutečně naplňuje). Škola je svou různorodostí
lidí, aktivit a situací neobyčejně
inspirativním prostředím, které
má potenciál, pokud není nesmyslně redukována na probírání učiva, vést každé dítě k sebepoznání
a podpořit rozvoj hodnot, jako respekt, úcta, odpovědnost. Aby každé dítě vědělo, kým je, jak samo se
sebou pracovat, co jej a jeho blízké
činí šťastným a jak může být prospěšný. Nyní je vhodná doba začít
rozlišovat, co je opravdu důležité, neboť v základním vzdělávání
jsou věci, které pokud se vypustí,
nestane se vůbec nic a věci, které
představují nenahraditelné základy pro další vývoj, a chování člověka, a proto se obejít či vypustit
prostě nedají.
Každý z nás se může na výchovně vzdělávacím procesu podí-
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let, neboť každý člověk inspiruje
a působí svým vzorem na své okolí – takzvané sociální učení probíhá neustále a po celý život. Každý
člověk je vzorem – pozitivním či
negativním a uvědomělým či neuvědomělým – avšak stálým a podstatným.
Několik vybraných pravidel a principů výchovy a vzdělávání v období povinné školní docházky:
Důvěřujme dětem. Důvěra podporuje sebedůvěru člověka a jejich
hodnotu ve skupině. Současně
však učme děti vzájemnému respektu, neboť nikdo není stejný.
V různorodosti spočívá i největší
bohatství.
Učme se děti učit. Více než učivu samotnému pomáhá člověku
osvojit si vlastní strategie učení,
které umožňují se učit, přizpůsobovat a zvládat nové po celý život.
Podporujme hlad po poznání, zvídavost a angažovanost dětí. To
je nejúčinnější prostředek v boji
proti pocitům marnosti a lhostejnosti, a naopak nejsnazší cesta
k nalezení smyslu života a uskutečnění svých snů. Učme děti také
důslednosti a odpovědnosti. Řád
zde není proto, aby svobodu omezoval, ale aby člověku pomáhal
neztratit se v chaosu, naplňoval
potřebu jistoty, předvídatelnosti a bezpečí a zároveň garantoval
svobodu každému jednotlivci ve
skupině. Zodpovědnost je předpokladem pro zachování civilizace
a života na Zemi.
Nesrovnávejme své děti, porovnáváme neporovnatelné. Srovnávejme pouze přidanou hodnotu a úroveň pokroku každého jednotlivce
s ohledem na jeho možnosti.
Učme sebe a své děti komunikaci. Je to nezbytný předpoklad k
vzájemnému soužití. Komunikujeme stále – ve skupině nikdy nelze nekomunikovat. Bez funkční
a účinné komunikace nemůže dojít
k porozumění a pochopení.
Učme děti dovednosti umět být
sám se sebou a rozvíjet sebe sama,
ale také dovednosti vzájemné
spolupráce – umění spojit síly
a hlavy dohromady, investovat kus
sebe do společné činnosti umožňuje překonat jakékoliv překážky.
Miroslav Bělka, ředitel
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Všechny děti se už těší na Vánoce. Ale co dělaly na podzim?
Začtěte se do víkendových deníků dětí ze 4.A.
V sobotu jsem si naplánovala, že budu malovat obraz.
Nakreslila jsem anděla pro mamku, moc se jí líbil,
pochválila mě. V neděli ráno jsem si hrála s Daffíkem,
roste mi před očima a je čím dál hravější. Chodím
s ním na procházky i se starším Montíkem a jsou moc
šťastní.
Sofie Hampejzová
V pátek odpoledne jsme s maminkou vyrazili pouštět
draky. V sobotu ráno jsme šli procházkou do Předního Poříčí na drakiádu. Bylo tam spoustu krásných
draků, vítr stále foukal, tak jsme si to užili. V neděli
jsme byli na zámku Kozel, kde se konaly trhy. Koupila
jsem si sladkosti a doma mlsala.
Markéta Blažková
Ve čtvrtek jsme šli na odpolední procházku s Elli na
Stráž. Objevila jsem tak kosti od srnky a zajíce. Druhý den jsme vyrazili na horu Třemšín. Cestou jsme
se zastavili na posedu. Z Třemšína byl krásný výhled
na podzimní krajinu. S Matýskem jsme tam lezli po
kamenech, byla to zábava. Cestou zpátky Matýsek vybral zkratku. My jsme ho poslechli a pak jsme toho
litovali. Byla to totiž strmá a kluzká cesta. Přesto se
mi výlet moc líbil.
Anna Motáňová
V sobotu odpoledne jsme jeli s tátou a Kyldou do Prahy do Českého rozhlasu na koncert do nahrávacího
studia S1. Potom jsme šli na Václavák do knihkupectví, bylo tam lidí jak na Václaváku. Táta mi koupil
4. díl Fotbaláků od Roberta Santiaga, pak jsme jeli do
KFC. V neděli jsme jeli na výlet do Tetína. Při slézání
k řece Berounce jsme potkali krásný vodopád.
Jáchym Liebner
V pátek jsme si v obýváku postavili bunkr, ale potom
vypadl proud. Šli jsme za babičkou, ale tam také nešel.
Vyprávěli jsme si vtipy a mezitím maminka rozsvítila
svíčky. Strejda někde vyštrachal laser, a tak jsme si
s ním promítali na strop. V sobotu jsem hrabala listí
a v neděli jsme hráli tenis.
Nela Motáňová
V sobotu se v Hlubyni lovil obecní rybník. Byl jsem se
také podívat. V lovišti rybníka bylo vidět mnoho ryb.
Vylovilo se mnoho kaprů. Mezi úlovky však byli i štiky, candáti, ale také sumci a tolstolobici. Po skončení
výlovu jsme se my děti snažily z loviště vylovit nějaké
zbylé ryby. Pěkně jsme se všichni ušpinili od bláta.
Ondřej Vaňáč
Byla jsem u kamarádky v Žebrákově. Navštívili jsme
památník Antonína Dvořáka a Rusalčino jezero. Na
Vrškamýk jsme lezli po kamenné zdi, Filip vylezl na
strom a fenka Sisi se zaběhla za srnkou. V noci jsme
šli bobříka odvahy. S Fílou jsem hrála fotbal a vyhrála
7:6. Pak jsme hráli bitvu a zlobivý Filip nám zamotal
do vlasů plastové bodláky, tak jsme ho za to zlochtali.
Adéla Dobiášová
V sobotu jsme měli k obědu šunkofleky. Po obědě
jsme jeli s tátou pro jablka na moštování. Večer proběhla oslava strejdových 58. narozenin. V neděli nás

čekala cesta do Hubova na moštování. Nejdřív jsme
se šli i se sestřenicí Vilemínkou podívat za koňmi.
K obědu nám teta uvařila kuřecí stehýnka. Pak jsme
se dívali na televizi. Máme doma výborný moštík!
Ema Aloisie Chotívková
Ve čtvrtek a v pátek jsem nebyla ve škole. Byla jsem
nemocná. Kocourek Ronaldo mě budil okolo 6. hodiny ráno. Vůbec ho nezajímalo, že mi není dobře. Tak
jsem mu dala najíst a šla spát dál. O víkendu to bylo
trochu lepší, ale pořád to nebylo nejlepší, tak jsem si
četla a koukala na televizi. Mamka mi uvařila oběd,
ale já neměla chuť k jídlu.
Liliana Stupková
V sobotu jsme šli pouštět draky. Mamka koupila nového, tak jsme mu vybírali jméno. A najednou mamka řekla: „Bude se jmenovat Bobeš“. Když jsme byli
na cestě domů, můj drak se zachytil do šípku, ale
nakonec to dobře dopadlo. Večer jsme se se ségrou
dohodly, že budeme spát v obývacím pokoji. Také
jsem dočetla moji knížku. V neděli nás čekala tetina
oslava. Byl tam Maty, Luci i Ondra se Sofčou, což mě
překvapilo. Teta měla dort, který vypadal jako rtěnka.
Kateřina Bělková
V sobotu jsem byl na koncertu Lobkowicz trio. Byly
tam tři nástroje. Na violoncello hrál Ivan Vokáč, na
housle Roman Patočka a na klavír Lukáš Klánský,
nejlepší klavírista v ČR. V neděli jsme oslavili můj
svátek dobrým dortem.
Martin Čapek
V sobotu jsme s bratrancem byli v Pražské botanické
zahradě. Při východu byla vrátka zavřená, tak jsme
chtěli přelézt zeď, ale zastavil nás sekuriťák. Pak
jsme šli do centra Krakov, tam jsem byl poprvé v KFC
a bylo to skvělé. Došlo i na koupi nového autíčka.
V neděli jsme byli s kamarádem na koupáku v Příbrami.
Matyáš Bernard

Vánoční přání
a poděkování ředitele školy
Děkuji všem zaměstnancům ZŠ Březnice za jejich práci v roce 2021.
Zřizovateli školy, jejím partnerům a přátelům děkuji za dlouhodobou podporu, kultivovaný dialog
a významnou pomoc při plnění úkolů v oblasti výchovy a vzdělání.
Žákům děkuji za společné chvíle a za energii a motivaci, kterou nám dospělým dodávají. Rodičům
chci touto cestou vyjádřit poděkovaní za vzájemnou a ochotnou spolupráci. Za celý tým základní
školy všem přeji vánoční čas plný pohody, sdílené
radosti a splněných přání.
Všem obyvatelům naší krásné Březnice i okolních obcí
přeji veselé Vánoce, příjemné chvíle s rodinou a přáteMiroslav Bělka
li a pevné zdraví!
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PRAKTICKÁ MATURITA NANEČISTO
Po loňské přestávce z důvodu
epidemických opatření jsme
letos opět navázali na zavedenou tradici, kdy si žáci maturitního ročníku oboru agropodnikání mohli vyzkoušet

řešit praktické úkoly ze zemědělských odborných předmětů
v rámci soutěže „Zkoušky do-

vedností“. Celá akce se konala
26. října 2021 v budově a areálu VOŠ a SOŠ v Březnici v rámci

přípravy na praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. Po ranním testu praktických úloh absolvovali maturanti
poznávání rostlin, plodů, semen

a průmyslových hnojiv. Dále si
procvičili základní zootechnické dovednosti, spočítali příklad
z ekonomiky a na závěr si vyzkoušeli svoji zručnost, a dovednost
v ovládání traktoru s přívěsem
spojenou s poznáváním strojních součástí. Nejlepšího výsledku dosáhla Lenka Štochlová,
uspokojivých výsledků však dosáhla většina maturantů.
Uvedenou akci můžeme hodnotit kladně, neboť svůj účel rozhodně splnila. Žáci zjistili, kde
budou muset ještě přidat ve své
přípravě, a my učitelé jsme získali cenné informace o tom, na
co se s žáky zaměřit při přípravě
k maturitní z koušce.
Ladislav Pivoňka
učitel odborných předmětů VOŠ
a SOŠ Březnice

KDO SI HRAJE, TEN SE SMĚJE
S naší třídou 3. BS z VOŠ a SOŠ Březnice jsme jedno podzimní dopoledne navštívily 1. mateřskou
školku v Březnici, abychom uvedly do praxe seminární práci na téma „Zábavné dopoledne pro
děti z MŠ“, kterou jsme zpracovávaly v loňském
školním roce v průběhu distanční výuky. Pro děti
jsme měly připravené různé vědomostní a pohybové aktivity. Děti dostaly kartičky se šesti čísly,
ke kterým postupně na každém stanovišti dostávaly razítka. Na prvním stanovišti pojmenovávaly
plody, keře a stromy. Ve druhém stanovišti hledaly v písku šišky a kaštany do veverčiných zásob.
Na třetím stanovišti pak u lávky „lovily“ prutem
vyrobené rybky. Na čtvrtém stanovišti míčkem
házely na pyramidu z plechovek. Na pátém stanovišti dostaly na lžíci kaštan či ořech, který jim
nesměl spadnout. Ale pokud se tak stalo, mohly
pokračovat ve slalomu i tak, aby jim to nebylo líto.
Na posledním stanovišti si zkusily zvířecí pexeso. Všichni zúčastnění dostali diplom a sladkou
i vybarvovací odměnu. Úsměvy na jejich tvářích
a smích kolem mě natolik uchvátil, že jsem začala přemýšlet, proč se v dospělosti uzavřeme,
proč tu radost skrýváme. Nejspíš je to taková naše
hra, schovávat své pocity před okolím. Možná si

myslíme, že to, co cítíme, je jen dočasné. Možná.
Ale právě takové chvíle jsou ty, které chci ve svém
životě. Chci slyšet kolem sebe smích a na tvářích
vídat radost. Myslím, že se od dětí máme co učit!
Lucie Vávrová, 3. BS
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Kulturní gang Březnice
Spolek Kulturní Gang Březnice působí ve městě
již několik let. I když se během uplynulého roku
bohužel naše aktivity pro veřejnost vlivem vládních opatření o něco omezily, přece jenom se nám
pár hezkých akcí podařilo uspořádat. Krátce se za
nimi poohlédneme.
„Distanční“ masopust… Ve spolupráci s odborem
kultury se nám podařilo vytvořit místo masopustního průvodu krátký vtipný spot. Tato masopustní
zdravice přinesla veselí lidem přímo do domácností v době, kdy se nemohli osobně setkávat.
Blešák u řeky proběhl v květnu. Typický sousedský nákup, prodej výměna měl úspěch.
V červnu jsme plánovali malý rockový festival.
Stále se však nevědělo, jaká budou vládní opatření, proto dostal název „Bude?Nebude?Fest“ a nakonec byl. A bylo to dobře. Po dlouhé době se tak
lidé venku pobavili a poslechli skvělou muziku
(letos jsme totiž měli méně známé kapely, které
ale překvapily svým hudebním výkonem).
O prázdninách již tradičně staré kluziště hostilo
FILMOVAR. Akci, na které také spolupracujeme
s odborem kultury a při které si užíváte spolu
s námi nejen slavnostní zahájení, ale i všechny
ostatní letní projekce.
Staré kluziště v létě patřilo také dětem. Konalo se
zde několik turnusů příměstských táborů s různou tématikou.
Prostředí areálu jsme v průběhu roku zase o něco
vylepšili (přibyla nová pergola). Díky dobrovolné
práci lidí ze spolku se změnilo v příjemné místo
setkávání a stalo se již téměř neodmyslitelnou
součástí života u řeky.

Vymýšlíme už také akce na nadcházející rok. Doufáme, že vás zaujme hned první z nich.

ČERNÁ HODINKA
Hudební setkání u vinylových desek
Pokud máte nějakou oblíbenou gramofonovou
desku, která vás ovlivnila a myslíte si, že stojí za
to, aby si jí poslechli i ostatní, přihlaste se v průběhu prosince na uvedený e-mail či telefon.
Songy si pak společně pustíme.
Místo i datum akce budou upřesněny.

Děkujeme tímto Městu Březnice za příspěvek
poskytnutý na spolufinancování naší činnosti.
Rovněž tak děkujeme za finanční příspěvek Nadačnímu fondu pro Březnici a dalším soukromým
firmám, které přispěly na naše projekty v oblasti
kultury.
spolek Kulturní Gang Březnice

V období letních prázdnin uskutečnil spolek Kulturní Gang Březnice projekt

„LETNÍ KEMPY NA STARÉM KLUZIŠTI 2021“

Realizace letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Kempů se mohly zúčastnit děti, které plnily ve
školním roce 2020/2021 povinnou školní docházku.
My jsme z této dotace uskutečnili 4 turnusy, ve
kterých se vystřídalo 67 dětí.

26. 7. – 30. 7.
2. 8 – 6. 8.
9. 8. – 13. 8.
23. 8. – 27. 8.

téma Detektivní kancelář
téma Expedice Divočina I
téma Expedice Divočina II
téma Přátelé přírody
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Cílem projektu MŠMT bylo snížit negativní dopady pandemie způsobené výpadkem prezenční
výuky, opětovně podpořit sociální vztahy mezi
vrstevníky, jejich duševní pohodu, pohybovou aktivitu a rozšířit znalosti dětí formou neformálního
vzdělávání.
Veškeré tyto cíle byly v průběhu projektu naplněny.
Kempy se uskutečnily ve venkovním prostředí
areálu „staré kluziště“ v Březnici. Venkovní prostředí podpořilo zdravý životní styl dětí, neboť
v době distanční výuky trávily většinu času doma
u počítačů či mobilů a pobyt venku zanedbávali.
K pohybovým aktivitám bylo využito nejen vybavení areálu, ale také blízké posilovací prvky,
skatepark či stadion. Témata jednotlivých kempů
byla zvolena tak, aby byla pro děti přitažlivá a zábavnou formou doplnila jejich znalosti a dovednosti. Kladli jsme důraz na týmovou spolupráci
a posílení sociálních vztahů mezi dětmi (rozdělení
do týmů, práce ve skupině). Neformální vzdělávání bylo doplněno výukovými programy (vzdělávací program v místním muzeu, výukový ekologický
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program z ekocentra, canisterapie, worskhop lidové nástroje, cestovatelská přednáška).

Věříme, že se všem dětem u nás líbilo a těšíme se
na setkání na příštích ročnících příměstských táborů.
Dáša Nesvedová

DĚTSKÉ LÉTO V BŘEZNICI

Název výzvy:

MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření III
Název projektu: Dětské léto v Březnici

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
011756
Rodinné centrum Pampeliška pokračovalo v období hlavních prázdnin 2021 v realizaci projektu
uvedeného výše a uspořádalo 4 turnusy příměstských táborů, který se účastnilo 44 dětí.
Tento projekt je primárně zaměřen na rodiče, kdy
si klade za cíl poskytnout služby péče o děti tak,
aby prostřednictvím zajištění péče o děti v několika turnusech příměstských táborů v období
školních prázdnin bylo rodičům umožněno sladit pracovní a rodinný život. Nabízený program
v jednotlivých turnusech zajistil dětem smysluplné trávení volného času a rodičům vykonávat své
pracovní povinnosti bez starostí o ně.
O těchto prázdninách tak nově do projektu vstoupilo 29 rodičů s vazbou na trh práce. To bylo obzvláště důležité v době po koronavirové krizi, kdy
děti byly většinu roku v domácím prostředí, a rodiče již vyčerpali téměř všechny nástroje (dovolená, kombinace home office a péče o děti, zajištění péče prostřednictvím prarodičů..), jak zajistit

péči o ně.
Jednotlivé turnusy byly zorganizovány ve spolupráci s partnerem projektu Kulturní Gang Březnice, z.s. a dále také se sportovní organizací SK
Březnice 1918, z.s.

Projekt dlouhodobě pomáhá pokrýt poptávku
rodičů po službách péče o děti a v příštím roce
bude pokračovat.
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Technická akademie dětí a mládeže z.s., děkuje městu Březnice za finanční podporu za rok
2021. Díky ní jsme přispěli všem našim malým
i velkým vědátorům navštěvujícím kroužky
v TECHAKu na jejich částečnou úhradu.
Současně bychom chtěli popřát všem našim spoluobčanům radostné prožití Vánoc v rodinném
kruhu, hodně zdraví a hlavně návrat do normálního života bez koronaviru v roce 2022!

Tomáš Doul a Radek Vrňák
za výbor TECHAKu

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Informujeme
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. Zároveň
nabízíme k zapůjčení knihu „Jsem jedno velké
ucho“, na jejímž vzniku se podílela i paní Marie
Fišerová současná konzultantka pro Březnici.
V knize najdete životní příběhy lidí, kteří mají
problém se sluchem.
Z kultury
Vzhledem ke covidové situaci v České republice
nabízíme jen orientační informace. Vše bude záležet na vládních nařízeních o podmínkách konání
kulturních akcí.
5. prosince bychom rádi podnikli cestu do Prahy na prohlídku Staroměstského náměstí a okolí
(s využitím služby průvodkyně) v blízkosti centra
adventních trhů. Vybraný okruh by měl trvat cca
od 10.00 do 12. 00 hod. Po té individuální program
a dle domluvy společný odjezd přibližně mezi
15.00 – 16.00 hod. V případě zájmu většiny, lze
udělat zastávku na občerstvení na Dobříši. Časy
odjezdů na trase budou ještě upřesněny. Návrat
je plánován mezi 17. – 18. hod. Cena výletu 370
a 400 Kč.
17. prosince se uskuteční poslední kulturní akce
letošního roku. Navštívíme divadlo A. Dvořáka
v Příbrami. Na Malé scéně se odehraje groteskní
parodie klasické špionážní detektivky pod názvem „Třicet devět stupňů“. Cena zájezdu (vstupenka + doprava) je 200 a 230 Kč. Objízdné trasy:
Hvožďany, Březnice, Mirovice, Horosedly, Tocho-

vice. Odjezd z autobusového nádraží Březnice
cca v 18.00 hod. Ostatní upřesníme a doplníme.
Na každou z akcí NEZAPOMEŇTE CERRTIFIKÁT
O OČKOVÁNÍ či potvrzený doklad o prodělání nemoci Covid 19.
Do nového roku máme nabídku baletu LOUSKÁČEK ve Vinohradském divadle. Představení se
uskuteční v neděli 9. 1. 2022 od 14.00 hod. Lze
objednat již nyní! Předpokládaná cena 700 Kč
včetně dopravy. Ostatní informace budou postupně dodány.
Na 6. 2. 2022 trvá stále nabídka vstupenek do divadla J. K. Tyla v Plzni na představení vyhlášeného muzikálu „ELIZABETH“. Veškeré informace
budou dodány v BN, pomocí úsekářů a plakátků.
Dotazy, připomínky a objednávky u paní Feitové – osobně v lékárně, nebo na tel.721 603 455,
318 682 050, 318 682 483.
Poděkování
Abychom mohli uskutečnit různé akce pro naše
členy, využíváme příspěvků na činnost, které
nám poskytují města a obce z našeho okolí. Tyto
finanční prostředky jsou pro nás důležité. Chtěli
bychom všem tímto poděkovat. Jsou to: Březnice,
Mirovice, Hudčice, Hlubyně, Chraštice, Hvožďany,
Myslín, Tochovice, Svojšice, Tušovice, Volenice,
Počaply, Starosedlský Hrádek, Chrást, Horosedly.
Děkujeme.
Blíží se konec roku 2021, a tak bychom Vám všem
chtěli popřát hlavně pevné zdraví a v roce 2022 ať
uděláme velkou tečku za covidem.
Hedvika Fořtová
za výbor MO STP Březnice
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MIMOŘÁDNÉ JUBILEUM V BŘEZNICKÉM DOMOVĚ
V našem Domově jsme 4. 11. 2021 oslavili skutečně
mimořádné jubileum 103 let paní Marie Hanigerové, která se narodila 7. 11. 1918 v Písku.
Paní Marie je ukázkou houževnatosti a dobré mysli
i v takovém požehnaném věku. Oslavu si skutečně
užívala v kruhu rodiny, zaměstnanců i obyvatelů
Domova, kteří jí také přišli popřát.
Nechyběla samozřejmě ani muzika, která doplnila sváteční pohodu. A jako vždy šikovné kuchařky
upekly paní Marii krásný dort.
Popřát paní Marii přišel také starosta Města Březnice Ing. Petr Procházka s velkou kyticí a přáním stálého zdraví.
Paní Marie si své narozeniny opravdu užila
a s dobrou náladou sobě vlastní rozkrojila narozeninový dort.
Bc. Dagmar Němcová

Blahopřání

SŇATEK UZAVŘELI
18. září 2021 – bývalá jezuitská kolej
Jaroslav Mezera, Pečičky
Hana Bartůňková, Hudčice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
91 let – Ludmila Čertíková, Březnice
75 let – Jana Danielová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 2. 12. 2021 oslaví své krásné 88. narozeniny
tetička Markéta Mrázová.
Za baráčnickou obec jí přejeme hodně zdraví,
štěstí, spokojenenosti a božího požehnání.
Jiří Bimr, rychtář

Vzpomínky
Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 20. prosince to budou 2 roky kdy odešel
pan Vašek Volf.
Vzpomíná Jarka
5. prosince tomu bude již 5 let co
nás opustil pan Jiří Žid.
Vzpomíná rodina

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
máme za sebou jedenáctý měsíc
v roce. Pod jeho sychravou barevností jsme v plné míře využili
potenciálu našich nových prostor.
Zocelili jsme se v soudržnosti
a odvaze (když při výrobě adventních kalendářů opustila naši klubovnu, stejně jako část Březnice,
elektřina a my tak při svíčkách

a praskání dřeva v kamnech dotáhli naše díla do vítězného konce), utvrdili se, že i nedobrý skutek
jiné osoby může přinést mnoho
pozitivních chvil – máme-li smysl
pro humor (a to my máme).
Beseda s doktorem Makovcem
byla také fajn a na přání zúčastněných si jistě poprosíme o přídavek.

Na zahájení adventu jsme nachystáni a snad se potkáme při
rozsvícení stromu na březnickém
náměstí.
Pro ty, co u nás ještě nebyli a nevědí, místem našich pravidelných
setkávání je Spolkovna. Je to klubovna v březnickém pivovaru Herold která je nám, díky neobyčejné laskavosti Kateřiny a Marka
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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 tel.
dohodě se někdo z nás s Vámi ve
Spolkovně sejde a knihy Vám individuálně zapůjčí.
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
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můžete cokoliv, myšlenku, zkušenost, recept, nápad, příběh,
poděkování… fantazii se meze nekladou.
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 všem, kteří nás podporují, navštěvují, mluví o nás a jsou
s námi. Jiřina Šiklová řekla: „Hezké chvíle a zážitky jsou taková geriatrika – léky proti stárnutí. Jenomže se nedostanou na předpis
v žádné lékárně.“ Snad se i nám
daří být zde pro Vás v případě, že
Vám schází něco, co se nedá koupit.

12/2021

Vážení čtenáři, přeji Vám za sebe
i své kolegy a kolegyně jen vše
dobré a výjimečně si dovolím, ač
myslím, že ve své skromnosti by
o nic takového nestála, poděkovat
své kamarádce, přítelkyni v dobrém i zlém, Lence Spisákové. Je
tichou silou v pozadí naší činnosti a bez ní by mnoho věcí nebylo
možných.
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.
S úctou Petra Michvocíková,
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. –
– provozovatele Březnického
klubu seniorů

CO BYCH VÁM CHTĚLA
POVĚDĚT III.

AMNESTIE
SANKCÍ!

Kocour pracovník?

Jdu parkem v Praze a co nevidím? Kocoura přivázaného ke stromu s obojkem
na krku a telefonním číslem. Ztratil se
snad?
Chci mu pomoc, zavolala jsem na toto
číslo. Nikdo se neozval, zato mě zmizela
velká část kreditu na mobilu.
Chvátám na vlak, kdo kocoura vysvobodí? Pro koho asi pracuje? Využívat zvířátka na tyto účely je podlost a nezodpovědnost.
Jiřina Vachatová

DOBROČINNÝ SPOLEK
PARASKA

nabízí možnost telefonického hovoru
pro seniory, kteří:

• si nemají s kým popovídat

• mají strach • nerozumí současným
opatřením • nevědí, kde sehnat
pomoc • potřebují poslat vzkaz
KAŽDÝ DEN OD 10 DO 12 HODIN
můžete poslat sms s žádostí o zpětné
zavolání či rovnou zavolat na tel.
731 554 974, 776 202 657,
728 971 776
Nikdo nemusí být sám!

Využijte MILOSTIVÉ LÉTO!
Máte dluhy u kraje, obce, státu, nebo u firmy, kterou z většiny vlastní stát?
(ČEZ, VZP, Dopravní podniky, atd.)

Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý, exekutor a nejste v insolvenci?
(Jícha, Podkonický, atd.)

Když mezi 28.10.2021 a 28.1.2022 doplatíte exekutorovi původní dluh a 908 Kč na náklady,
napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto (část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.) bude vám
ODPUŠTĚN ZBYTEK DLUHU!

Chcete vědět víc?
rátit?
Kam se můžete ob
Člověk v tísni

Helena Šebková, tel. 778 473 013,
helena.sebkova@clovekvtisni.cz
Michael Chmiel, tel. 778 520 785,
michael.chmiel@clovekvtisni.cz
Člověk v tísni, o.p.s, nám. T.G. Masaryka
3, Příbram/Mírové nám. 75, Dobříš

Sociální poradna
Vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová
Kontakt: 318 498 281, 778 751 174
Email: poradna@centrumpribram.cz
Adresa: Náměstí T.G.M. 1, Příbram I
Budova bývalého soudu - přízemí
vpravo

Charita Příbram

Mgr. Zuzana Kub
Kontakt: 734 788 638
Email: kub@charita-pribram.cz
Příbram, Milín, Březnice, Rožmitál,
Hvožďany, Jince

NZDM Bedna
Cílová skupina: do 20let
Kontakt: 775 559 716
Adresa: Budovatelů 116,
Příbram VIII., 261 01 (Křižák)
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Regionální přebor
přebor 1.
1.
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dotáhne do
do úspěšného
úspěšného cíle
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postupu do
do
Krajské
Krajské soutěže.
soutěže. Na
Na postavení
postavení ostatních
ostatních družstev
družstev se
se podívejte
podívejte vv
níže
Oddíl stolního tenisu SK Březniníže uvedených
uvedených tabulkách.
tabulkách.

Oddíl stolního tenisu SK Březnice
Krajská soutěž 1. Krajská
třídy
soutěž
KrajskáA
soutěž 1.
1. třídy
třídyA
A

Krajská soutěž 2. třídy A

soutěž 2. třídy A
Krajská soutěž 2. Krajská
třídy A

ce má v sezoně 2021–2022 čtyři družstva. „A“ tým se statečně
pere v Krajské soutěži 1. třídy A.
„B“ tým se tradičně účastní Krajské soutěže 2. třídy. Dvě zbývající družstva, tedy „C“ a „D“ tým,
hrají regionální přebor 1. třídy.
Ze zmíněných družstev je třeba
upozornit na „C“ tým, který se
momentálně nachází na 1. místě
tabulky, a věříme, že svůj úspěšný start sezony dotáhne do vítězného cíle v podobě postupu
do krajské soutěže. Na postavení
ostatních družstev se podívejte
v uvedených tabulkách.
Oddíl stolního tenisu SK Březnice
přeje všem svým členům, hráčům a příznivcům klidné a příjemné prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2022 přeje pevné
zdraví, mnoho štěstí, a především
hodně sportovních i osobních
úspěchů.
Dále děkujeme Městu Březnice
za finanční podporu na činnost
spolku v roce 2021 a věříme, že
naše spolupráce bude i nadále
úspěšně pokračovat.
Josef Haník

PODĚKOVÁNÍ
Regionální
Regionální přebor
1. třídypřebor 1. třídy

Oddíl stolního
tenisu SK Březnice přeje všem svým členům, hráčům a příznivcům klidné a
UZÁVĚRKA
příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2022 přeje pevné zdraví, mnoho štěstí, a
prosincového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN
především hodně sportovních i osobních úspěchů.

je v pátek 10. prosince 2021 ve 12 hodin

Příspěvky
zasílejte
na e-mail:
noviny@breznice.
cz. Prosíme
termínůže
Dále děkujeme
Městu
Březnice
za finanční
podporu na činnost
spolku ov dodržování
roce 2021 a věříme,
uzávěrky bude
BN. Děkujeme.
naše spolupráce
i nadále úspěšně pokračovat.

Tenisový klub Březnice děkuje
městu Březnice za dlouholetou
finanční podporu z rozpočtu
města, aktuálně za rok 2021.
Tento příspěvek využívá Tenisový klub Březnice na organizování
a rozvoj sportovních aktivit, na
vytváření materiálových a tréninkových podmínek pro své členy.
Díky této podpoře se daří vytvářet
a udržovat zázemí pro sportovní
využití tenisového areálu.
Finanční podpora města Březnice
v převládající míře slouží k zajištění údržby a provozu tenisového
areálu, tenisových dvorců a budovy klubovny tenisového klubu.
Za poskytnutou podporu děkujeme.
Za Výbor Tenisového klubu Březnice, z.s.
Robert Barták, předseda
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Sbor dobrovolných hasičů
TFA

TFA je zkratka Toughest Firefighter Alive v překladu „Nejtvrdší hasič přežívá“. Tato soutěž se
u nás v Březnici konala zcela poprvé. Nápad uspořádat ji vznikl v březnu 2020, kdy v Březnici probíhalo soustředění mladých hasičů. Nápadu se
ujal Josef Mandys z SDH Satalice a již poslední
říjnovou sobotu v loňském roce měla soutěž proběhnout v okolí KD. Soutěž se bohužel nekonala.
Pepa Mandys získal tedy více času na přípravu,
a možná proto se mu podařilo najít tolik sponzorů.
Z malé soutěže se stala plnohodnotná liga, která
čítá 9 kol. Na 7 kolo konané u nás v Březnici se přihlásilo rekordních 70 závodníků v 6 kategoriích
z celých Čech, chyběli jen zástupci moravských
krajů. Březnická trať byla asi jedna z nejtěžších
v republice. Na soutěže máme velké hřiště, a proto
byla disciplína prodloužena z klasických 50m na
60m, což pro každého závodníka znamená mnoho
metrů v plné výstroji navíc. Všechny disciplíny na
trati simulují práci hasiče u zásahu, roztahování
a smotávání hadic, přenos břemen na vzdálenost
a tunelem, výstup po žebříku do 3m s vytažením
břemene, přenos 80 kg figuríny na 20m, překulení 200 kg pneumatiky na určitou vzdálenost
a na závěr zdolání 3m bariéry pomocí lana, a to
vše v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem na
zádech.

respekt si zaslouží všichni závodnici, kteří se zúčastnili. Ať už závod dokončili, či nikoliv. Závod
absolvoval i můj bratr Jakub, na kterého jsem moc
pyšný. Jen tak dal… pro všechny“.

Mistr světa TFA v Březnici

Čekalo nás velké překvapení. Věděli jsme, že má
přijet Antonín Rendl, mistr ČR, ale že k nám zavítá
i mistr světa Michal Brousil, to jsme nečekali. Kluci se nenechali dlouho přemlouvat a po skončení soutěže dorostu, přestavěli dráhu pro dospělé
a zaběhli si exhibiční závod. Michala jsem požádal
o zhodnocení soutěže, a zde jsou jeho slova:
„K závodům bych napsal asi toto: Závod TFA
v Březnici jsem si moc užil. Velký respekt patří
pořadatelům, na kterých je vidět, že tím opravdu
žijí. Snad jim to vydrží co nejdéle… A samozřejmě

Okrsek č. 8 Březnice děkuje
městu Březnice
za finanční dar v roce 2021.

Michal Brousil při transportu figuríny

Školení DT

V sobotu 13. 11. 2021 proběhlo na základně
HZS Příbram školení nových nositelů dýchací techniky. Své zastoupení měla i JSDHO Březnice. Přibyli tři noví nositelé DT, jsou to: Matěj
Koňas, Rostislav Koňas a Karel Trňák. Všichni
tři si na zkoušku do polygonu odskočili přímo
od ostrého výjezdu požáru skládky v Chrástu.
Za SDH Svatopluk Koňas

Sbor dobrovolných hasičů Březnice
děkuje městu Březnice
za příspěvek na činnost v roce 2021.
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KONEČNÉ PODZIMNÍ VÝSLEDKY
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

3. 10.

NE

9. 10.

SO

10. 10.

NE

16. 10.

SO

17. 10.

NE

23. 10.

SO

24. 10.
28. 10.

NE
ČT

30. 10.

SO

31. 10.
6. 11.

NE
SO

7. 11.
13.11.

NE
SO

Rosovice - Bř. 0:5

Bř. - Třebsko 3:1

Počepice - Bř. 2:6

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

Bohutín - Bř. 15:2

Březnice
- Boh./Podlesí 1:3

volno

Březnice
- Stará Huť 19:3

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

Březnice - Pičín 12:0
Kr. Hora - Bř. 1:8
Březnice
D. Hbity/Višň. 8:4

Podlesí/Bohutín
- Březnice 10:4

Bř. - Milín 6:8

Dobříš C 		
- Březnice 3:1

Bř. - Tochovice 11:3
N. Ves/N. Knín
Bř. - Dublovice 4:3 Bř. - Spartak Pb 5:7
- Březnice 4:12
Sedlčany B - Bř. 8:4
Višňová - Bř. 2:11
Bohutín - Bř. 0:3
Bř. - N. Knín 0:2

		

volno

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

Březnice
- Spartak Pb B 7:12
Bř - Milín 14:9

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

Jesenice
- Březnice 8:1

Bř. - 1.FK Pb 4:11

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
		

		

Tochovice		
- Březnice 1:18
volno
volno		

volný los

volný los		

volný los

volný los

Bř. - Rožmitál 5:5

Bř. - Jesenice 6:9

N. Knín - Bř. 17:2

odloženo na jaro
Pr. Lhota - Bř.

Jesenice - Bř. 1:8
Kosova H. - Bř. 1:4
po podzimu
konečné 4. místo

po podzimu
konečné 6. místo

po podzimu
konečné 1. místo

tabulky se neudávají

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2022
přeje SK Březnice 1918, z.s.

tabulka střelců 13 utkáních : 32 gólů
BŘEZNICKÉ
31
SPORT
- Soldát 11
(2. místoNOVINY
v OP), Matějka 8, Tuháček
6, Žid Martin 12/2021
3,
Valta 3, 1 vlastní

FOTBALOVÉ TABULKY PODZIM 2021
Okresní přebor dospělí

Konečná tabulka po podzimu

tabulka střelců, 13 utkání: 32 gólů – Soldát 11 (2. místo v OP), Matějka 8, Tuháček 6,
Žid Martin 3, Valta 3

1

SK Jince 1921

Z

V

RV

RP

P

body

skóre

+/-

13

11

1

0

2

32

48:14

11

2

TJ Tatran Sedlčany C

13

9

1

0

3

29

40:18

8

3

Sokol Trhové Dušníky

13

9

0

0

4

27

38:22

3

4

SK Březnice 1918

13

8

0

1

4

25

32:20

10

5

SK Nový Knín

13

7

1

1

4

24

33:23

0

6

SK Spartak Příbram B

13

6

1

1

5

21

29:22

0

7

SK Litavan Bohutín

13

5

2

1

5

20

37:25

-7

8

Sokol Dublovice

13

4

3

1

5

19

40:37

-5

9

TJ Sokol Nečín

13

6

1

1

6

18

27:30

-3

10

SK Třebsko, z.s.

13

5

0

2

6

17

39:36

-10

11

FK Sparta Luhy

13

4

0

4

5

16

26:38

-11

13

3

1

1

7

12

23:38

-9

13

1

2

1

9

8

23:67

-16

12
TJ Sokol Počepice
Okresní přebor starší žáci
13
TJ Sokol Rosovice
SK Březnice 1918

Okresní přebor mladší žáci

14 střelcůSokol
13 střelců
1
1 utkáních:
0
11
5
18:63 -13
Kosova Hora
12
113 gólů
tabulka
13 utkáních:
67 gólů tabulka
gólů (1.
místo
OP), Zemek Matěj 19 gólů, Hrach 11 gó
Štván 35 gólů (1. místo OP), Mikeš 11 Benda
gólů, 58
Korecký
5 gólů
a další
Okresní přebor starší žácidalší
Okresní přebor mladší žáci
tabulka střelců, 12 utkání: 113 gólů

tabulka střelců, 13 utkání: 67 gólů

konečná
poMikeš
podzimu
Benda 58 (1. místo OP), Zemek Matěj 19, Hrach 11 a další
Štván 35tabulka
(1. místo OP),
11, Koreckončená
tabulka po podzimu
ký 5 a další
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

- Skóre Body

1 Podlesí/ Bohutín

13

12

0

1

87:7

36

2 Jesenice

13

12

0

1

68:6

36

3 Rožmitál p/Tř

13

10

0

3

80:14

30

4 SEDLČANY B

13

8

1

4

63:25

25

5 Nový Knín/ Nová Ves

13

8

0

5

68:44

24

6 SK Březnice 1918

13

8

0

5

67:49

24

7 SPARTAK Příbram B

13

7

1

5

41:33

22

8 SK Tochovice.

13

6

1

6

48:44

19

9 Petrovice

13

5

2

6

48:54

17

10 Láz/ Obecnice

13

5

0

8

31:91

15

11 Prostřední Lhota

13

3

0

10

35:75

9

12 Kamýk nad Vltavou

13

2

1

10

9:60

7

13 Dolní Hbity/ Višňová

13

1

2

10

14:53

5

14 Krásná Hora

13

0

0

13

8:112

0

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

- Skóre

Body

1

SK Březnice 1918

12

11

0

1

113:27

33

2

1.FK Příbram B

12

10

0

2

123:29

30

3

Nová Ves/ Nový Knín

12

9

0

3

88:54

27

4

MFK Dobříš B

12

8

1

3

72:27

25

5

Daleké Dušníky

12

8

0

4

61:48

24

6

Jesenice

12

5

1

6

57:58

16

7

Rožmitál p/Tř

12

5

1

6

35:64

16

8

Tochovice

12

4

3

5

67:59

15

9

Stará Huť

12

5

0

7

37:67

15

10

Sokol Pičín.

12

4

1

7

44:69

13

11

Bohutín/ Podlesí

12

3

2

7

36:74

11

12

Višňová

12

1

0

11

26:96

3

13

TJ Sokol Jesenice B

12

09

1

11

17:104

1
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SPORTOVNÍ HRY
čtvrtek
14.30 – děti 4 – 8 let
15.30 – děti 9 – 15 let
končíme 23. 6. 2022

cena – ZDARMA

FLORBAL

JEZDECKÝ KLUB XAVEROV
Přední Poříčí, z.s. děkuje
městu Březnice za poskytnutou
finanční podporu v roce 2021.
Kateřina Švendová

za Jezdecký klub Xaverov Přední Poříčí, z.s.

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

Dechová kapela V ORIGINÁL, z. s.

končíme 27. 6. 2022

děkuje městu Březnice za finanční

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.

podporu na činnost spolku.
Rada spolku V ORIGINÁL, z. s.

Včelařský spolek pro Březnici a okolí děkuje městu Březnice za finanční
příspěvek na svoji činnost v letošním roce 2021.
Zvláštní poděkování patří starostovi města Ing. Petru Procházkovi za účast
a předání ocenění zasloužilým členům při oslavách 110. výročí založení
našeho včelařského spolku. To samé poděkování platí i pro všechny
pracovnice odboru kultury města.
Výbor ZO ČSV Březnice a okolí

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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Pokud aktuální covid situace neumožní Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky ve
Společenském centru v Rožmitále v neděli 12. prosince 2021, zveme všechny příznivce naší kapely 12. prosince od 16 hodin
k vánočnímu stromu na náměstí v Rožmitále, kde si společně zazpíváme známé vánoční melodie.
Rožmitálská Venkovanka

Vánoce za císaře pána v cukrárně Zlatý časy
Malá výstava je vzpomínkou na Vánoce v dobách panování císaře
Františka Josefa I. (1848-1916). Spatříte zde autentické předměty,
které na vás dýchnou atmosférou doby jeho dlouhé vlády. Prohlédnete si
vánoční stromeček se starými ozdobami, dobové zimní obrazy, nábytek,
porcelán, betlémy a vánoční pohlednice s motivem císaře, které posílali
vojáci domů za Velké války (1914-1918). Mezi zajímavosti výstavy patří
vánoční obraz Staroměstského náměstí s mariánským sloupem, který si
„zahrál“ v televizní povídce Vánoce pana rady Vacátka ze seriálu
Hříšní lidé města pražského, nebo belešník, což je keramická forma na
pečení vánočního cukroví. Uvidíte zde i dobovou fotografii, jak vypadal
vánoční stromeček u císařského dvora. A nakonec ještě jedna velká
zajímavost. K zhlédnutí bude betlém vytvořený z karet, což je
opravdová rarita.

Krásné svátky, vše dobré a sladký celý příští rok přeje
cukrárna Zlatý časy.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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♥
Za přízeň a důvěru všem klientkám děkuji.
Starý rok se krátí a já všem přeji,
ať se lepší časy vrátí...
Ať prožijete pokojné a radostné Vánoce
ve zdraví s vašimi blízkými.
Do nového roku 2022 hodně sil, zdraví,
naděje, optimismu, lásky, štěstí
a všeho dobrého.



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

 Skladník
 Strojírenský dělník

100 %

JISTOTA

 Svářeč
Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






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

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs
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AUTOSERVIS
Martin Daniel
tel. 777 600 637
přezouvání pneu, klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení,
geometrie, startování aut
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SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

60
Mb/s

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

Ověřujte na

www.nordictelecom.cz
Akce platí do 31. 10. 2021.

Překvapivá volnost
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RESTAURACE

KARLŮV TÝN
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ – ČTVRTEK 10.30 – 14.00
PÁTEK – 10.30 – 22.00
SOBOTA – 11.00 – 15.00
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
720 445 578, 776 083 604
OBĚDY, VEČEŘE, HOSTINY, SETKÁNÍ, TERASA

Těšíme se na vaši návštěvu!

INZERCE

12/2021

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Sháním podnájem, 1+1 až 3+1. Nabídky prosím
na tel. 739 853 935
• 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.
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

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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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 12. 12. 2021.

JEDNO
SKLO
ZDARMA
PRODLOUŽENO DO 12.12.2021
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
10. 12. Nahoře – koncert
Kolej – 19.00
14. 12. Koncert žáků ZUŠ Březnice
Kolej – 17.00
17. 12. Vánoční Big Band
KD – 19.00
18. 12. Adventní koncert
Kolej – 18.00
21. 12. Zpátky do Betléma
KD – 17.00
27. 12. Kino pro děti
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva
Ema
28. 12. Brdský večer vánoční
Nádvoří jezuitské koleje – 17.00
30. 12. Vánoční koncert
Kostel sv. Rocha – 17.00

Všechny kulturní a společenské akce proběhnou pouze pokud to dovolí aktuální epidemická situace a za dodržení pravidel, platných
v daném okamžiku.
Sledujte prosím aktuality na www.breznice.cz, facebookových stránkách Kultura
v Březnici nebo Kinokavárna Březnice.
Program na poslední měsíc roku byl ve městě
připraven zajímavý a pestrý. Některé události
z něj bohužel vypadly již nyní a u ostatních
uvidíme, jestli a jak se budou moci konat.
Pevně doufáme, že ano!

Vážení diváci!
Jak rádi bychom pro Vás hráli divadlo! Třeba vánoční hru. Jenže ono to v době psaní této pozvánky nevypadá příliš reálně. Přesto se o to ještě pokusíme, představení bude mít takovou podobu, jakou aktuální epidemická situace dovolí. Zveme Vás v úterý 28. prosince 2021 na nádvoří jezuitské
koleje v Březnici a ve středu 29. prosince 2021 na nádvoří muzea v Rožmitálu pod Třemšínem, vždy
v 17 hodin. Připravíme pro Vás krátké představení s živou muzikou spřátelené kapely Břehule.
A pravděpodobně sehrajeme zkrácenou verzi našeho Březnického večeru vánočního.
Sledujte tedy aktuální informace na našich facebookových stránkách „BRDS divadelní spolek“.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám příjemně prožitý vánoční čas!
Našim domovským městům Březnici a Rožmitálu pod Třemšínemděkujeme za spolupráci a podporu
naší činnosti v roce 2021.
Jan Liebner

březnický a rožmitálský divadelní spolek a hudební uskupení břehule

Brdský večer vánoční
začátek v 17 hodin
28. 12. březnice nádvoří jezuitské koleje
29. 12. rožmitál nádvoří podbrdského muzea
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KINO BŘEZNICE
1. 12. středa v 18.00 hodin

KAREL

Životopisný dokument, Česko 2020,
v českém znění
Dlouho očekávaný dokument přední
české dokumentaristky.
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

5. 12. neděle v 18.00 hodin

KLÍCKA

Drama, USA 2020, české titulky
Úspěšný obchodník Rory opouští
Ameriku a stěhuje svou rodinu do
pronajatého sídla na anglickém venkově. Jeho životní sen, uskutečnit
výnosný obchod a dostat se do nejvyšších kruhů, je na dosah a on mu
přináší stále větší oběti na úkor přátel i rodiny.
Režie: Sean Durkin
Hrají: Jude Law, Carrie Coon, Anne
Reid, Oona Roche, Adeel Akhtar
Vstupné 90 Kč • 107 minut • Přístupno
od 15 let

8. 12. středa v 18.00 hodin

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Animovaný film, USA 2020, český dabing
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug,
který se vždy řídil heslem: „Všude
dobře, v jeskyni nejlíp.“ Svět může
být ale docela fajn, když jeskyni
opustíte a najdete malý úrodný plácek. Jen si nesmíte vybrat za souseda rodinu Lepšíkových, to potom neodvratně nastane „souboj civilizací“.
Režie: Joel Crawford
Vstupné 70 Kč • 95 minut • Přístupno

12. 12. neděle v 18.00 hodin

SNY O TOULAVÝCH
KOČKÁCH

Dokument, Česko, Francie, USA 2021,
české titulky
Putování po vnitřním a vnějším

KINO
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prosinec 2021

světe Petra Síse, světově proslulého
výtvarníka a ilustrátora dětských
knih, v režii jeho bratra Davida. “Brácho, zajímalo by mě, jak tě napadne,
co máš kreslit?“
Režie: David Sís
Hrají: Petr Sís, David Sís, Hana Fišárková, Terry Anne Lajthaová, Madeleina Sisová a další
Vstupné 80 Kč • 96 minut • Přístupno

Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život
zná ale málokdo. Přitom se podobá
skvělé písni, má strhující příběh,
tempo, emoce a překvapení.
Režie: Šimon Šafránek
Hrají: Miro Žbirka, Ján Lehotský,
Kamil Peteraj, Marika Gombitová
a další
Vstupné 80 Kč • 80 minut • Přístupno

ANARCHISTI

27. 12. pondělí v 16.00 hodin

15. 12. středa v 18.00 hodin

Historické drama, Francie 2015, české
titulky
Rok 1899, policista Jean Albertini je
vybrán, aby pronikl v utajení mezi
anarchisty, což se mu díky nedostatečné konspiraci a naprosté důvěře
v lidi bez problémů podaří. Jean najde v komunitě nejlepšího přítele
i lásku, přesto ale dál fízluje a donáší
i na své nejbližší až do krvavého konce.
Režie: Elie Wajeman
Hrají: Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud, Guillaume Gouix, Cédric Kahn a další
Vstupné 90 Kč • 101 minut • Přístupno
od 15 let

19.12. neděle v 18.00 hodin

SUPERNOVA

Romantické drama, Velká Británie
2020, české titulky
Sam a Tusker se rozhodli strávit
nějaký čas cestováním po venkově,
navštívit rodinu, přátele a místa, na
nichž už dlouho nebyli. Tuskerovi
před dvěma lety diagnostikovali ranou demenci, což zásadně obrátilo
jejich život. Od té chvíle nezáleží na
ničem než být spolu.
Režie: Harry Macqueen
Hrají: Stanley Tucci, Colin Firth, Pippa Haywood, James Dreyfus, Sarah
Woodward a další
Vstupné 80 Kč • 93 minut • Přístupno
od 12 let

22. 12. středa v 18.00 hodin

MEKY

Hudební dokument, Česko, Slovensko
2020, české znění

O VÁNOCÍCH DĚTEM

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA

Dobrodružný, rodinný film, Německo
2018, český dabing
Jim se jako malé miminko ocitl
v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem
se stal strojvůdce Lukáš, hrdý majitel
parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne
volání dálek a vydá se do světa.
Režie: Dennis Gansel
Hrají: Henning Baum, Solomon Gordon, Annette Frier, Michael Herbig,
Leighanne Esperanzatea a další
Vstupné 70 Kč • 110 minut • Přístupno

29. 12. středa v 18.00 hodin

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Romantická komedie, Česko 2020,
v českém znění
Obyčejné lidské příběhy o tom, co
nás trápí, po čem toužíme, a co hledáme. Nechybí i ta správná dávka nefalšovaného vánočního sentimentu
a romantiky, protože ta přece k Vánocům patří.
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Richard Krajčo, Eva Holubová,
Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna
Polívková a další
Vstupné 100 Kč • 109 minut • Přístupno

Připravujeme:

Dračí princezna (5. 1.)
Ještě máme čas (9. 1.)
Změna programu vyhrazena.
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