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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2021 nebyl nijak příznivý jak pro celosvětovou ekonomiku, tak ani pro lidstvo samotné.
Omezení, která nás během roku
provázela a zasahovala do naší
práce, soukromí a plánů, budeme
ještě dlouho pociťovat. Přejeme
si a doufáme, že rok 2022 bude
přívětivější. Z uvedené situace
vyplývá, že stav veřejných financí
je ve špatné kondici, tudíž čerpat
z dotačních titulů, pokud budou,
bude velmi obtížné a nejisté. Města i obce mají k dispozici čím dál
méně prostředků a ceny investic
rostou prakticky ze dne na den.
Hledání úspor a rezerv je stále
složitější. I přes nepříznivý vývoj
se nám daří plnit plán investic
a rok 2022 by neměl být výjimkou.
V letošním roce chystáme zasíťování a následný prodej 36 parcel v lokalitě Hlubyňská. V první
etapě, která proběhne v jarních
měsících, dojde k napojení na
stávající inženýrské sítě. Druhá
etapa je podmíněna dílčí změnou
územního plánu, kterou vyvolala
přeložka vysokého napětí. Z důvodu efektivního využití pozemku bude v této časti nadzemní vedení umístěno do země a původní
ochranné pásmo se změní na
stavební parcely. Druhá etapa je
rovněž plánována na letošní rok,
veřejné projednání změny územního plánu úspěšně proběhlo
20. prosince 2021.
Plánovaná druhá etapa rekonstrukce lesní cesty na Vinici je
pokračování na str. 5

BŘEZNICKÝ
MASOPUST
sobota 19. února 2022
14.00 - sraz na autobusovém nádraží
14.30 - průvod městem
15.00 - Masopustní rej na náměstí
Změna programu vyhrazena.
Pořadatelé a organizátoři:
Odbor kultury města Březnice, K.G.B. z.s. a celá řada dobrovolníků.

POZVÁNKA

Město Březnice zve na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se koná
v úterý 15. února 2022 v kulturním domě.
Začátek v 16.30 hodin.
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MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 7. prosince 2021 usnesením
č. ZM10-2021/13 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je:2
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je
umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku
ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2
odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru

nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů
ode dne, kdy nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.9
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 720,- Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci,
snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost
vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje
o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na
jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to vždy od 1. 2.
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve, než
lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
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obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě
s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a která je
a) osobou nevidomou nebo držitelem průkazky
ZTP/P,
b) osobou s dlouhodobým pobytem v zahraničí, pro
účely této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt považuje
nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců
c) osobou s trvalým pobytem v sídle ohlašovny,
d) osobou, která v příslušném kalendářním roce dosáhla 70 let věku a více.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození nebo úlevu zaniká.13
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni
splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka

na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně
i na jednotku, která je vymezena podle zákona
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným
podílem na společných částech domu, a pokud je
s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond
obhospodařovaný penzijní společností, do kterých
je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18
Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti
této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl.
4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Březnice č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10.
12. 2019 a obecně závazná vyhláška Města Březnice
č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
8. 12. 2020.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Roman Vácha
Ing. Petr Procházka
místostarosta
starosta
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§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10e zákona o místních poplatcích
3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu
nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona
o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,
nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany
cizinců.
4
§ 10p zákona o místních poplatcích

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12
§ 10g zákona o místních poplatcích
13
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 12 zákona o místních poplatcích
17
§ 10q zákona o místních poplatcích
18
§ 10r zákona o místních poplatcích
7
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STATISTICKÝ PŘEHLED ZA ROK 2021

INFORMACE ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BŘEZNICE
ÚDAJE Z EVIDENCE OBYVATEL
POČET OBČANŮ BŘEZNICE K 31. 12. 2021
Březnice
3 210
Bor
70
Dobrá Voda
39
Martinice
49
Přední Poříčí
50
Zadní Poříčí
22
celkem
3 440
průměrný věk: 44,53 let (ženy 46,47 let / muži
42,43 let)
počet občanů s „úřední adresou“- adresa v sídle
ohlašovny (Březnice, Náměstí 11) – 198
PODATELNA
- počet došlých a vypravených dokumentů:
17 070
- počet vydaných dokumentů ze systému Czech
POINT: 68
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku …)
- počet vydaných rybářských lístků: 62
SOCIÁLNÍ PRÁCE
počet osob, kterým Město Březnice vykonává opatrovníka: 1 (osoby s omezenou svéprávností)
počet intervencí u opatrované osoby: 85
počet ostatních intervencí: 349
PŘESTUPKY
V roce 2021 bylo oznámeno 93 přestupků.
I v letošním roce bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých
přestupcích v platném znění. Jednalo se zejména o hrubé jednání mezi občany, drobná fyzická
napadení, slovní urážky, následovaly přestupky
proti veřejnému pořádku dle § 5 a přestupky proti
majetku podle § 8 zákona o některých přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 105 výpisů z evidence údajů o přestupcích, ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda osoba
byla či nebyla projednávána před přestupkovou
komisí.
MATRIKA
Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice,
Volenice.

Matriční činnost je široká agenda, zde uvádíme
statistiku nejčastějších úkonů, se kterými se na
našem úřadě setkáváme.
1. Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem úmrtí byla některá
z výše uvedených obcí, zápis úmrtí a s tím spojené
úkony provádí náš matriční úřad)
celkem: 27
- v obci Březnice: 14, v obci Tušovice: 1,
v obci Svojšice: 2, v obci Tochovice: 3, v obci Hudčice: 2, v obci Chrást: 2, v obci Drahenice: 1, v obci
Hlubyně: 2
2. Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
(žádný porod neproběhl přímo v Březnici či některé z obcí)
3. Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním obvodu (tzn. místem sňatku byla Březnice nebo některá z výše uvedených obcí, zápis manželství a s tím spojené úkony provádí náš matriční
úřad) celkem: 31
v Březnici: 28, Drahenice: 1, Chrást: 2
V roce 2021 byl uzavřen 1 církevní sňatek (Římskokatolická církev), ostatní sňatky byly občanské
(tj. uzavřené před naším matričním úřadem).
4. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem: 7
5. Dodatečný záznam o rozvodu manželství do
matričních knih: 19
6. Počet legalizací (ověření podpisů na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií listin): 238
7. Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik: 26
INFORMACE PRO JUBILANTY
Město Březnice poskytuje občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea (70, 75, 80,
85 let a výše) a mají trvalý pobyt na území našeho
města – tj. Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice,
Přední Poříčí a Zadní Poříčí dárkové poukázky
ve výši 500 Kč, za které si jubilanti mohou vyzvednout zboží dle vlastního výběru v prodejně
Flossmann, Rožmitálská.
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat, potřebujeme vzhledem k ochraně osobních údajů váš souhlas. Formulář pro souhlas
otiskujeme níže nebo ho lze získat na podatelně,
matrice či internetových stránkách města. Vyplněný ho pak můžete odevzdat na podatelně městského úřadu.
Tato informace se týká nových jubilantů.
Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový. Předaný platí do odvolání.
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A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku
a nebudete zveřejněn(a) v Březnických novinách

B: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku
a budete zveřejněn(a) v Březnických novinách

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, datum narození)
v souvislosti s mými životními jubilei

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, datum narození)
v souvislosti s mými životními jubilei a souhlasím se
zveřejněním v Březnických novinách

.....................……………………..................................
jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více)
jméno a příjmení

.....................……………………..................................
jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více)
jméno a příjmení

........…………………………………………………..............
datum narození

........…………………………………………………..............
datum narození

Bydliště:
Ulice …………………......………….. č.p. …………………………
Obec .............................................................................
Souhlas platí do písemného odvolání.

Bydliště:
Ulice …………………......………….. č.p. …………………………
Obec ..............................................................................
Souhlas platí do písemného odvolání.

Podpis ……………………………………….

Podpis ……………………………………….

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září
zastupitelstvo

-

15

15

12

Vážení spoluobčané,
pokračování ze str. 1

ve fázi žádosti o přidělení dotace. Tato etapa spojí již rekonstruovanou a hojně využívanou cestu
v jeden okruh lemující západní okraj lesa, kapličku sv. Josefa a jižní okraj lesa. Plánujeme na trase
umístit mobiliář, který příchozím umožní posezení a odpočinek. O přidělení dotace žádáme také
na rekonstrukci přízemí severní strany koleje,
kde vznikne podle plánu bezbariérová knihovna.
Uzavře se tím rekonstrukce prvního nadzemního
podlaží celé budovy. Velké investice budou také
do bytového hospodářství, kde pokračujeme výměnou bytových jader v domě s pečovatelskou
službou č.p. 132. Dům č.p. 66 na náměstí poskytne v letošním roce čtyři kompletně zrekonstruované byty. V č.p. 200-203 plánujeme výměnu
oken v provozovnách, částečně také v bytech a neminou nás ani plánované opravy a rekonstrukce
střech městských domů. Po rozsáhlé investici do
vodovodu s pitnou vodou, která probíhala v letech
2018-19, nás čeká také rekonstrukce ČOV. Nově

17

21

-

16

13

zahrnuje zařazení kalolisu k zahušťování kalu,
který přinese navýšení kapacity. Následovat bude
automatizace celého systému, která bude rozložena do tří let.
Velmi citelný je nedostatek financí hlavně na úseku údržby a oprav místních komunikací. O přidělení dotace žádáme i na projekt rekonstrukce
ulice 9. května, který nejsme schopni realizovat
z vlastních zdrojů. Předpokládaná cena v roce
2020 byla 18 milionů.
Na závěr si nechávám dobrou zprávu. Po mnoholetém úsilí se podařilo dosáhnout na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky. Vozidlo
Scania by mělo být k dispozici již na jaře tohoto
roku a já věřím, že bude sloužit ke spokojenosti
nás všech. Nákup vozidla je velkým poděkováním
členům březnického SDH za jejich práci, nasazení
a ukázkovou kooperaci nejen s městem, ale se
všemi složkami působícími na našem území.
Petr Procházka, starosta

6

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA, PČR

2/2022

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Třiatřicetiletý řidič nákladního vozidla nezvládl
dne 30. listopadu v odpoledních hodinách jízdu
na zasněžené vozovce. V katastru obce Březnice
pak po smyku vyjel vpravo mimo komunikaci,
kde narazil bokem do sloupu telefonního vedení.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 130 tisíc korun.
Dne 5. prosince odpoledne zastavila policejní
hlídka v Březnici 20letého motoristu. Následně
u dotyčného provedla dechovou zkoušku, která byla negativní. Pozitivní byl však test na drogy, konkrétně na metamfetamin. Další jízda byla
muži zakázána, a nyní se bude zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
V policejní cele skončil dne 14. prosince ve večerních hodinách 38letý muž z Březnicka. Vyhrožoval své partnerce újmou na zdraví a slovně ji
urážel. I po příjezdu hlídky ve svém chování pokračoval. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která vykázala 2,4 promile alkoholu. Svým
chováním se muž dopustil přestupku proti občanskému soužití, kdy mu ve správním řízení hrozí až
dvacetitisícová pokuta.
Z trestného činu výtržnictví a poškození cizí
věci byl obviněn 27letý muž. Dne 16. prosince ve
večerních hodinách ve vlaku na trati mezi stanicemi Březnice a Příbram nejdříve odmítl průvodčímu předložit jízdenku, poté mu začal vulgárně
nadávat a odmítal opustit vlak ve stanici Tochovice. Následně hasicím přístrojem rozbil skleněnou
výplň vnitřních dveří a přístroj na pitnou vodu,
kdy způsobil škodu ve výši 19 tisíc korun. Za uvedené činy mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Dne 22. prosince odpoledne došlo mezi obcemi
Lazsko a Tochovice ke střetu osobního vozidla
a lesní zvěře. Usmrcenou srnu si následně převzal
člen mysliveckého spolku. Vzniklá škoda byla stanovena na 40 tisíc korun.
V policejní cele skončil dne 23. prosince navečer
44letý muž z Březnicka. Slovně urážel a vyhrožoval újmou na zdraví dvěma osobám. Ani po příjezdu policejní hlídky nechtěl svého jednání zanechat. Provedená dechová zkouška u něj vykázala
1,7 promile alkoholu. Svým jednáním se dopustil
přestupku proti občanskému soužití, ve správním
řízení mu hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc korun.
Škoda ve výši 60 tisíc korun vznikla při nehodě,
která se stala dne 9. ledna chvíli před polednem
v katastru obce Tochovice. Devatenáctiletý motorista dostal na zledovatělé vozovce s osobním
vozem smyk, poté sjel vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do vzrostlého stromu. Řidič utrpěl lehké zranění.
Zatím neznámý zloděj odcizil z 9. na 10. ledna
z pracovního stroje, který stál v lesním prostoru
v katastru obce Hudčice, sto litrů motorové nafty.
Celkem způsobená škoda činila pět tisíc korun.
Dne 10. ledna havaroval v katastru obce Březnice při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu
vozidlu 27letý řidič „náklaďáku“. Vjel na nezpevněnou krajnici, která se pod vlivem váhy automobilu utrhla, poté došlo k poškození silnice, spodní
části auta a k úniku provozních kapalin. Hmotná
škoda byla vyčíslena na 35 tisíc korun.
por. Monika Schindlová, komisař

DOMÁCÍ NÁSILÍ A SIGNÁL POMOCI
V loňském roce řešili policisté na
Příbramsku 15krát domácí násilí,
v osmi případech byla násilná
osoba z obydlí vykázána.
Co se týká domácího násilí, jedná
se o takové chování, která vyvolává u jedné osoby strach z osoby
druhé. Cílem násilníka je získat
převahu, kontrolu a moc. Může
mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální
izolace a ekonomické závislosti.

Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá v soukromí
většinou beze svědků a jsou jasně
vymezené role násilné a ohrožené
osoby.
Policisté mohou také rozhodnout
o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10
dnů. Vykázání má preventivní
charakter, odvrací se jím aktuálně hrozící násilný útok. Oběť má
možnost v dané době podat u ci-

vilního soudu návrh na předběžné opatření. Policie provádí kontroly, zda vykázaná osoba výzvu
dodržuje.
V souvislosti s násilím v rodinách
je vhodné připomenout tzv. signál
pomoci. Jedná se o mezinárodní
gesto, které může využít ohrožená
osoba - dospělý člověk, dítě nebo
senior - při přímé komunikaci
s okolím nebo při video hovoru.
Gesto není doprovázeno žádnými

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MĚSTO BŘEZNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Březnice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa strážníka Městské policie v Březnici.
Požadavky:

(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní
policii v platném znění
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou
• státní občanství ČR
• věk minimálně 21 let
• bezúhonnost, spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• schopnost řešit konfliktní situace
• samostatnost, schopnost práce v týmu
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění sk. B

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Benefity:

• příspěvek na stravné a na dovolenou
• příspěvek na důchodové pojištění
• zvláštní příplatek – ohodnocení rizika
práce

Termín předpokládaného nástupu dohodou.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 21. 2. 2022 do 17 hodin
na adresu: Městský úřad Březnice, Blatenská 53, 262 72 Březnice – podatelna.
Obálku označte slovy NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK
Podrobnější informace Vám poskytne: velitel MP František Otta na služebně MP
Březnice, tel. 731 519 425.
Ing. Petr Procházka, starosta

PRONÁJEM
Město Březnice nabízí k pronájmu
prostory obchodu potravin (bývalá Skalice), Náměstí 64.
Bližší informace na odboru správy majetku, tel. 318 403 173.
pokračování ze str. 6
slovy, člověk jím dává najevo, že
potřebuje pomoc. Osoba otevře
dlaň s nataženými prsty, poté
ohne palec do dlaně a nataženými
prsty ho schová, vznikne tedy pěst
se schovaným palcem uvnitř.
Ve světě byly zaznamenány i případy, kdy signál pomoci použila
unesená osoba, ukázala ho z jedoucího vozidla okolním posádkám. Někdo z nich pak zavolal na
tísňovou linku, aby o tomto incidentu policii informoval.
por. Monika Schindlová
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HLÁŠENÍ ZMĚN U POPLATNÍKŮ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky na povinnost hlásit
změny s vlivem na místní poplatky: držení psa,
důchod, bydliště, narození dítěte, prodej a koupě
nemovitosti, osvobození, cizinci, užívání veřejného prostranství, z pobytu. Ohlašovací povinnost je
písemně. Příslušné formuláře najdete na strán-

kách Města Březnice www.breznice.cz/urad-2/
formulare-a-tiskopisy/formulare-mistni-poplatky-ze-psu-odpady-ruzne-tiskopisy-fo/.
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ
Březnice, telefon 318 403 165
e-mail poplatky@breznice.cz

MÍSTNÍ POPLATKY OD 1. LEDNA 2022
MP ZE PSŮ
Sazby a osvobození zůstávají stejné jako v roce
2021.
MP ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (dále komunální odpad)
Sazba je nově 720 Kč na 1 poplatníka na rok 2022.
Také v roce 2022 jsou osvobozeny osoby starší
70 let věku (včetně osob, které v příslušném roce
tento věk dosáhnou). Ohlašovat nic nemusí. Další
osvobození zůstává jako v roce 2021.
Poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je od 1. 2.
do 30. 6. každého roku.
Dále upozorňujeme poplatníky, kteří nemají
uhrazeny místní poplatky ze psů a za komunální
odpad za předchozí roky, aby všechny své nedoplatky neprodleně uhradili. Včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Poplatky na rok 2022 a nedoplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně
MěÚ, Blatenská č. p.53 (budova bývalého Finančního úřadu Březnice) od 1. února 2022:
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 (od 1. 2. 2022), variabilní a specifický symbol. Od 1. 2. 2022 také bude možnost platit
místní poplatky ze psů a komunální odpad přes
Platební portál Středočeského kraje. I zde musíte
použít správný variabilní symbol. Symboly musí
být 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).
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ
Březnice

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI OPĚT VYBÍRALI PRO CHARITU
Tradičně už začátek nového roku
patří celorepublikové Tříkrálové
sbírce pro Charitu ČR. Také letos
se opět skupinky tříkrálových
koledníků z Březnice vydaly do
březnických a okolních domácností vybírat finanční dary na
dobrou věc do speciálně označených kasiček.
Celkem se v letošním roce
v Březnici a okolí podařilo vybrat krásných 32 237 Kč.
Velký dík patří všem dárcům
a také tříkrálovým koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří se
do sbírky zapojili.
Letošními tříkrálovými koledníky byly: Anetka, Terezka, Kristýnka a Lucinka Zemanovi, Kateřinka a Maruška Bělkovi, Ema

Chotívková, Klárka Flíčková, Ondra a Amálka Zobalovi, chlapci

Liebnerů a skupinka velkých
králů i s velbloudem.
Vybraná částka je odeslána na
sbírkový účet Charity ČR v Praze, která pak charitám, které
sbírku organizovaly, vrátí 65 %
z vybrané částky na schválený
místní záměr pro rodiny s dětmi
nebo pomoc lidem v těžké životní situaci.
V Březnici bylo v minulých letech z výtěžku sbírky přispěno
například na akce pro rodiny
s dětmi v rámci Rodinného centra Pampeliška Březnice a na aktivity pro rodiny s dětmi pořádané Kulturním gangem Březnice
a další.
Charita Rožmitál p. Třemšínem
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY 2022
Autobus Březnice – Příbram
P
4.20 – 5.18
P
5.15 – 5.48
P
5.20 – 5.40
P
6.00 – 6.37
P
6.05 – 6.25
P
6.05 – 6.25
P
6.35 – 6.55
P
7.00 – 7.28
P
7.45 – 8.17
P
8.55 – 9.25
P
12.25 – 13.20
P
13.05 – 13.38
P
13.45 – 14.13
P
14.45 – 15.36
P
14.55 – 15.28
P
15.28 – 16.00
P
16.05 – 17.04
P
16.25 – 16.58
P
17.05 – 17.33

13.40 – 13.55
15.05 – 15.20
15.35 – 15.47
17.25 – 17.40
18.50 – 19.02

Autobus Příbram – Březnice
P
6.10 – 6.37
P
6.15 – 7.18
P
7.05 – 7.37
Š
7.15 – 7.44
P
10.00 – 10.39
P
12.10 – 12.38
P
12.35 – 13.31
P
14.00 – 14.33
P
14.30 – 15.27
P
14.45 – 15.16
P
15.40 – 16.13
Š
16.29 – 16.53
P
16.30 – 16.59
Š
17.29 – 17.56
Š
18.22 – 18.53
P
18.29 – 18.53

Autobus Březnice – Praha (přímý)
6.05 – 7.28
P
17.51 – 19.33
N

Autobus Březnice – Blatná
P
4.45 – 5.15
P
5.00 – 5.30
P
12.40 – 13.26
P
13.00 – 13.35
P
17.00 – 17.40
P
18.55 – 19.24
P
21.00 – 21.30
Autobus Blatná – Březnice
P
5.33 – 6.03
P
6.15 – 6.50
P
8.05 – 8.54
P
14.15 – 14.50
P
14.40 – 15.25
P
19.38 – 20.06
P
22.14 – 22.45
Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
P
5.00 – 5.12
P
5.15 – 5.30
P
6.10 – 6.25
P
6.38 – 6.50
P
7.00 – 7.15
P
7.25 – 7.37
P
9.45 – 9.57
P
12.25 – 12.40

P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.45 – 4.56
P
5.15 – 5.26
P
5.20 – 5.35
P
6.20 – 6.31
P
7.20 – 7.35
P
7.40 – 7.51
P
9.30 – 9.45
P
11.20 – 11.31
P
13.50 – 14.05
Š
14.45 – 15.00
P
16.05 – 16.21
P
16.15 – 16.26
P
18.15 – 18.26
P

Autobus Praha – Březnice (přímý)
P
17.30 – 18.53
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
N – jede v neděli
Podrobné informace o každém spoji
na www.idos.cz

Vlak Březnice – Příbram
3.46 – 4.09
Os P
4.52 – 5.15
Os P
5.47 – 6.09
Os
6.39 – 6.57
R P
7.18 – 7.41
Os P
9.43 – 10.07
Os
10.39 – 10.57
R
11.43 – 12.07
Os
13.43 – 14.07
Os
14.39 – 14.57
R
15.43 – 16.07
Os
16.39 – 16.57
R
17.43 – 18.07
Os P
18.39 – 18.57
R
19.44 – 20.08
Os
21.43 – 22.04
Os P
Vlak Příbram – Březnice
5.17 – 5.39
Os P
6.40 – 7.05
Os
7.47 – 8.12
Os
8.59 – 9.16
R
9.49 – 10.12
Os
10.59 – 11.16
R
11.49 – 12.12
Os
13.49 – 14.12
Os P
14.27 – 14.52
Os P
14.59 – 15.16
R
15.49 – 16.12
Os
16.59 – 17.16
R
17.49 – 18.12
Os
18.59 – 19.16
R

19.49 – 20.13
22.05 – 22.28
23.59 – 00.22

Os
Os P
Os P

Vlak Březnice – Písek
Os P
3.56 – 4.44
Os
4.42 – 5.29
Os P
6.01 – 6.50
Os
8.18 – 9.07
R
9.17 – 9.57
Os
10.18 – 11.07
R
11.17 – 11.57
Os
12.19 – 13.07
Os
14.18 – 15.07
R
15.17 – 15.57
Os
16.18 – 17.08
R
17.17 – 17.57
Os
18.18 – 19.07
R
19.17 – 19.57
Os
20.19 – 21.07
Vlak Písek – Březnice
Os P
4.55 – 5.44
R P
5.57 – 6.37
Os P
6.15 – 7.05
Os
8.48 – 9.38
R
9.58 – 10.38
Os
10.48 – 11.38
Os
12.48 – 13.38
R
13.58 – 14.38
Os
14.48 – 15.38
R
15.58 – 16.38
Os
16.49 – 17.38
R
17.58 – 18.38
Os
18.48 – 19.38
Os (nejede v sobotu)
20.48 – 21.37
Os
22.20 – 23.08
Vlak Březnice – Blatná
Os P
5.41 – 6.10
Os
7.10 – 7.40
Os
10.14 – 10.44
Os
12.14 – 12.44
Os P
14.14 – 14.44
Os
16.14 – 16.44
Os
18.14 – 18.44
Os
20.14 – 20.44
Os P
22.30 – 23.00
Vlak Blatná – Březnice
Os
4.21 – 4.51
Os
5.10 – 5.40
Os
6.39 – 7.09
Os
11.12 – 11.42
Os
13.12 – 13.42
Os
15.12 – 15.42
Os
17.12 – 17.42
Os
19.12 – 19.42
Os
21.12 – 21.42

P
P

P
P

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Podrobné informace o každém spoji
na www.idos.cz

10

BŘEZNICKÉ NOVINY

Březnický historický kalendář
únor 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
8. 2. 1952 před 70 lety se konala v restauraci u Bejšovců v Praze
II. schůze předsednictva spolku „Bozně“ a dne 26. 2. tamtéž zasedal výbor spolku. Obě schůze byly převážně věnovány nové situaci, která vznikla vydáním spolkového zákona. Předseda Fürst
referoval o průběhu schůzí, které byly svolány Stálou delegací
rodáckých a krajanských spolků v Praze a Ústředním národním
výborem hlavního města. Hlavním účelem bylo projednat, zda se
spolek napojí na Osvětovou besedu ÚNV. Po připomínkách členů
a po debatě, následovalo usnesení, které se stalo závaznou směrnicí pro další jednání s úředními místy. To bylo očekáváno v nejbližší době.
14. 2. 1932 před 90 lety pořádala Selská jízda okresu březnického řádnou valnou hromadu, na které přednesena zpráva o povšechných činnostech: o pravidelných každonedělních cvičeních
v jarních měsících, o účasti na veřejném cvičení všech Podbrdských Selských jízd, o dalších závodech a soutěžích. Zajímavá jevila se zpráva pokladníka o pozoruhodné položce 50 Kč pokuty
obci Boru za použití úplně suchých drah k jednomu cvičení hodinu trvajícímu. Jest to případ ojedinělý.
28. 2. 1932 před 90 lety byl ustanoven Okresní osvětový sbor
v Březnici. V čítárně městské radnice zahájil jednání pan Josef
Karas, poukázal na význam zapojení města do okresního osvětového dění a upozornil, jak soudobá všeobecná krise působí tíživě
i na lidové vzdělávání a výchovu.
Před 155 lety od roku 1867 začala se vybírat k úhradě nákladů na výstavbu a opravu silnic mýta, jichž bylo 10: u Hostišovic,
u Březnice, za Tochovicemi, u Počápel, u Rožmitála, v chalupách
u Bubovic, v Žel.Hutích u Rožmitála, v Roželově, v Březnici a později v Záběhlé. V roce 1896 byla mýta zrušena.

Dlažba příjezdní silnice k nádraží v Březnici 1927 – 1928
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Výtvarnice, malířka,
pedagožka
Anna Sequensová

se narodila před 150 lety
17. 2. 1872 Benešov
9. 2. 1949 Praha

Absolvovala uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Schikanedra, dále studovala v ateliéru malířky Laukotové. Malovala
květiny, zejména technikou gouache, ve figurální tvorbě hlavně
portréty pastelem. Zážitky z četných cest po Evropě zachycovala
v akvarelech i pastelech. Portréty
od ní byly ve vlastnictví významných českých i šlechtických rodin.
Byla první ženou, která směla složit zkoušku před pražskou zkušební komisí na učitelství kreslení „od ruky“ pro střední školy,
byla tedy první středoškolská
profesorka kreslení v Čechách.
Od roku 1899 vyučovala na vyšší
dívčí škole v Praze.
Od roku 1909 – 1910 pobývala o prázdninách v Dobré Vodě.
Ani v dobách odpočinku nenechávala paletu a pero ležet ladem
a téměř za čtyřicet let pobytu
našem kraji vytvořila mnoho pěkných obrazů, rozličných květinových zátiší, kytic, ale také několik
portrétů a zejména mnoho akvarelových a kresebných pohledů
z Březnice a okolí.
Napsala pro Březnickou knihovničku “Skizzy slovem i obrazem
z Dobré Vody u Březnice“ (1934),
vyzdobené perokresbami, jejichž
reprodukce byly užívány v rozličných březnických publikacích.
Čerpáno z Březnických zpravodajů,
z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži,
z Adresáře Městské spořitelny v Březnici a z Bozeňska.
Alena Heverová
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ÚNOROVÉ POVÍDÁNÍ
Před rokem jsme si začali v Březnických novinách připomínat lidové zvyky, které udržovali naši předci v průběhu kalendářního roku.
My v současné době nejsme tak těsně spjati s přírodou a se zemí, ale jistě přivítáme pranostiky nebo
pověry, spojené se svátkem svatých nebo s ročním obdobím, či počasím.
3. února má svátek Blažej
a k tomuto dni se váže několik
tradic. Sv. Blažej je patronem
mnoha povolání – lékařů, obuvníků, krejčích, pekařů a zedníků, je ochráncem domácích
zvířat a koní. Bývá zobrazován
jako biskup a jeho atributy jsou
hřeben, svíčka, kniha, často vlk
a vepř. Od středověku chodili
učitelé a žáci po domech a vybírali při blažejské koledě potraviny.

Dříve se na den sv. Blažeje světily a obětovaly svíčky, žehnalo se
víno, voda a chléb. V souvislosti
s úlohou ochránce nemocných
se udělovalo svatoblažejské požehnání hrdla a k tomu se váže
pranostika: „Sv. Blažej vyprošuje,
aby na jeho jméno bylo pěkné počasí
a aby krční nemoce odnesla zima.“
V pranostikách má zvláštní mís-

to také jako patron počasí, hlavně měl přinášet utišení větru.
Z našich krajů je známo několik
pranostik, některé jsou ale protikladné:
„Na svatého Blažeje
slunce ještě nehřeje.“
„Na svatého Blažeje
kamínek se ohřeje.“
Oblíbená pranostika,
která již potěší:
„Na svatého Blažeje
pije skřivan z koleje.“
6. únor je dnem svaté Doroty, ale v současném kalendáři je toto jméno uváděno až 26.
února. Sv. Dorota je patronkou
zahradníků, květinářů, nevěst,
šestinedělek, mladých manželů,
pomáhá při porodních bolestech, v chudobě, ve smrtelném
nebezpečí a při křivých obviněních. V některých zemích jí uctívají pivovarníci a horníci. Zobrazuje se s květinami a ovocem.
Legendy o sv. Dorotě se hrály od
7. století a v Čechách byly velmi
oblíbené hlavně v období baroka. Hlavními postavami byli
Dorota, král – protiklad Dobra
a Zla, kat, Teofil, čert a anděl.
Obchůzkové hry „chození s Dorotou“ se hrály až do 19. století
a vyprávěly o osudu ubohé dívky, jejíž smrt byla pomstěna potrestáním krále – většinou ho
odnesl čert do pekla. Hry byly

různě dlouhé, některé části textů se zpívaly.
Skupinky dospělých nebo dětí
měly jednoduché převleky, dřevěné meče a papírové koruny.

Za představení dostávaly po domech za odměnu různé potraviny a časem peníze.
K tomuto dni se váže mnoho
pranostik:
„O svatě Dorotě,
uschne košile na plotě.“
„Svatá Dorota
bývá na sníh bohatá.“
„Na svatou Dorotu
rádo teče na botu.“
Čerpáno z knihy Kalendárium
D. Dvořáková a P. Dvořák, České
zvyky a obyčeje A. Vondrušková, Církevní rok a lidové obyčeje
V. Vondruška
Alena Heverová

PODĚKOVÁNÍ
Betlémy – jesličky různého provedení i stáří, obohatily tradiční vánoční výstavu,
kterou pořádal Odbor kultury města Březnice v jezuitské koleji
od první adventní neděle roku 2021 do tříkrálové sbírky 2022.
Děkujeme za půjčení těchto skvostů:
paní Heleně Drnkové, Zuzaně Němcové, Ludmile Soukupové,
Ludmile Šnajdrové, Janě Trčkové a Zuzaně Valenové a těšíme se na výstavu letošní.
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BEDŘICH ŠUPČÍK – BYL PRVNÍ
„Dobrý den, jmenuji se Bedřich
Šupčík a jsem zástupce Československé pojišťovny“, mohli slyšet obyvatelé Březnice v letech
1951-1956, když u jejich dveří
zazvonil malý usměvavý muž
v nenápadném obleku. Zapadal
do celé řady obchodních cestujících, kteří procházeli Březnicí,
a pozorného pozorovatele mohla
zaujmout snad jen na pojišťovacího agenta nezvykle široká ramena a svalnaté paže. Jen málokdo
za vrátky svého domu poznal stát
prvního československého olympijského vítěze. Bedřich Šupčík
se narodil v Trumau u Vídně dne
22. října 1898 do početné rodiny
kočího Františka Šupčíka a vídeňské Češky Terezie Šupčíkové.
Rodina nebyla majetná a mladý
Bedřich byl již v útlém věku předán do výchovy své tety Evy Skaličkové do Kvasnic u Kroměříže,
kde již zůstal. Právě zde, v místním Sokole, započal s tréninkem.
S vypuknutím první světové války musel jako většina mladých
mužů narukovat do rakouskouherské armády. Válečné útrapy ve
zdraví přežil na rumunské frontě.
Po návratu pokračoval v tréninku gymnastiky, kde na místní
poměry dosahoval vynikajících
výsledků. Sokolové v Kvasnicích
ho doporučili náčelnictvu jedné
z nejlepších jednot v republice
Sokolu Brno I. Brněnští sokolové
zajistili Šupčíkovi místo v sídle Báňské a hutní společnosti.
Tak se mladý talent mohl věnovat milované gymnastice naplno.
K možnosti startu na olympijských hrách se sokolská obec
stavěla zprvu odmítavě, sokolové obecně zpočátku nevyznávali
myšlenku olympijských her, které považovali pouze za teatrální honbu po rekordech. Změna
v náhledu na olympijské hry přišla až v roce 1923, kdy výbor České obce sokolské rozhodl o vyslání oficiálního závodního družstva
na Olympijské hry v Paříži. Bedřich Šupčík, vynikající zejména

na kruzích a hrazdě, byl jedním
z 18 gymnastů, kteří tvořili počátek závodního družstva. Každých
14 dní dojížděl z Brna na vlastní
náklady do Prahy k pravidelným
společným tréninkům. Do užšího
olympijského výběru se Šupčík
dostal až jako poslední osmý člen.
Od května 1924 pak čekal vybrané cvičence pětitýdenní každodenní trénink v Tyršově domě.

Bedřich Šupčík
Na toto několikatýdenní soustředění si museli cvičenci zařídit
v zaměstnání neplacené volno
a většinu nákladů si hradit z vlastních úspor. Po celou dobu několikahodinových tréninků měli cvičenci k dispozici špek a černou
kávu, které dodávaly tělu energii
potřebnou k dlouhým tréninkům.
Od 15. července 1924 se sokolské
družstvo připravovalo na olympijský závod již v tělocvičně Sokola Paříž. Olympijský gymnastický
závod začal 17. července a třetí
den závodu byl na programu šplh.
Závodníci ze sedu bez použití přírazu zdolávali osmimetrové lano,
na jehož konci byl kožený váček
s ukrytým zvonkem, který musel
závodník zmáčknout. Ve vedení
závodu se dlouho držel Francouz
Albert Séguin s časem 7,4 sekundy, což byl fantastický výsledek.

Jako jeden z posledních nastoupil k disciplíně Bedřich Šupčík.
Oproti jiným závodníkům, kteří
přehmatávali rukama před hrudníkem, dotahoval Šupčík ruce
až k pasu a dobový tisk popisoval Šupčíkův styl, že „spolykal
lano a vzlétl vzhůru jako pták“.
Stopky rozhodčích se po zaznění
zvonku zastavily na 7,2 sekundy.
V Paříži na stadionu v Colombes
20. července roku 1924 tak popr
vé v historii olympijských her
stoupala československá vlajka
a zněly tóny hymny Kde domov
můj. Kromě zlaté medaile získal
Šupčík v Paříži ještě bronz ve víceboji jednotlivců.
Po návratu z Paříže se Bedřich
Šupčík oženil se služebnou Marií Ledinskou a společně dále
žili v Brně. Bedřich dál trénoval
a soutěžil. Jako člen gymnastického družstva se stal v roce 1926
v Lyonu a 1930 v Lucembursku
mistrem světa. Na IX. Olympijských hrách v Amsterdamu
v roce 1928 již nemohl obhájit své vítězství ve šplhu, protože tato disciplína do programu
gymnastického závodu nebyla
zařazena. Bez medaile však ani
tentokrát neodjel a do Československa přivezl stříbro ze soutěže
gymnastických družstev. S aktivní sportovní kariérou se rozloučil v roce 1931 ziskem bronzové medaile z mistrovství světa
ve cvičení na kruzích. U Sokola
a gymnastiky však zůstal, s rodinou se odstěhoval do Prahy
a působil jako správce nuselské
sokolovny a místostarosta Sokola Hostivař. Mimo správcování se
živil též jako obchodní cestující.
Prodával látky, a poté hasicí přístroje Minimax, které v té době
byly velkým hitem. V roce 1948
silné tělo Bedřicha Šupčíka poprvé zradilo slabé srdce. Aby se
rychleji zotavil a měl více klidu,
přestěhovala se celá rodina do rodiště manželky Marie do Horosedel u Mirovic. Bedřich dál prodával Minimaxy, objížděl tak okolní
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vesnice a města a nabízel hasicí přístroje. Kromě gymnastiky
a rodiny miloval umění, byl velkým obdivovatelem a sběratelem
děl Ludvíka Kuby. Přestože tělo
měl Šupčík stále silné a při každé možné příležitosti předváděl
gymnastické kusy, srdce ho zradilo i podruhé. Počátkem padesátých let Šupčík odešel do invalidního důchodu. Vyměřený důchod
400 korun však nestačil na život rodiny, a tak požádal Státní

HISTORIE, KULTURA

výbor pro tělovýchovu a sport
o podporu. Této se mu již nedostalo. Sokolové nebyli novým režimem podporováni, ba naopak,
a tak již značně nemocný olympijský vítěz musel přijmout práci v Československé pojišťovně
v Písku. V roce 1957 zradilo Bedřicha Šupčíka srdce potřetí
a naposled. Svůj životní závod
dokončil první český medailista
11. července 1957. V urnovém háji
v Mirovicích je tak pohřben spor-

2/2022

tovec, o jehož úspěchu se psalo
v měsíčníku Tělocvik srpen 1924:
„A přece jsme poprvé viděli vlajku československou na středním
vítězném stožáru olympijském,
a přece jsme viděli, jak gymnasté
cizích národů a tisíce francouzských diváků snad poprvé v životě naslouchali zvukům naší hymny.“
Milan Kocík ml.
Bozeň – přátelé města Březnice,
z.s.

Slovo k výstavě Prosvítání
– gotické nástěnné malby v kostele sv. Václava
Mnohý jistě okem se zalíbením spočine na siluetě bubovického kostelíka malebně umístěného
uprostřed vesničky. Je na ni krásný pohled ze
všech stran.
Málokoho už napadne, že kostel sv. Václava v sobě
ukrývá pozdně gotické nástěnné malby vzniklé
snad kolem roku 1340. Jde o velikou vzácnost.
Pokusme se představit si, jak vypadal „svět“ za
oněch časů. V Čechách vládl král Karel IV, mimo
jiné roku 1348 založil Karlovu universitu, jednu
z prvních v tehdejší Evropě.
A jak žili tehdejší venkované? Měli to, co si povětšinou dokázali sami zhotovit. Stavení mohla být
z nasbíraného kamení poslepovaného blátem.
Šlapalo se v nich po zemi. Oblečení si nejspíš
měnili málokdy. Na hygienu příliš dbáti nemohli. Pojídali, co dům dal, nejčastěji různé kaše. Číst
a psát neuměli, ostatně nebylo co číst.
Jak na ně mohly zapůsobit malby na stěnách jejich kostela? Museli být ohromeni! Na chvíli viděli
výjevy, o nichž slýchali, jako živé. Ty nyní jakoby
prosvítají a my je alespoň zčásti také můžeme

zahlédnout.
Malby oslovují i dnešního diváka, který je zvyklý
vídat na vlastní oči všechny možné divy světa. Dojímá prostota a upřímnost výtvarného pojetí. Je to
umění úsporné formou, ale bohaté obsahem. Je
schopné oslovit naše srdce.
Nástěnné malby zasluhují, aby byly zachovány
pro příští generace. Fotografie vystavené v Kavárně v Koleji jsou z roku 2010. Současný stav maleb
jim neodpovídá.
Výstava se koná z iniciativy spolku Bozeň - Přátelé
města Březnice, z.s.
Poděkování za uspořádání výstavy patří pracovnicím odboru kultury města Březnice, které tak
učinily s pečlivostí sobě vlastní.
Záštitu nad výstavou převzala Římskokatolická farnost v Březnici u Příbrami, obec Volenice
a Nadační fond pro Březnici, který nabízí finanční
podporu pro odborné restaurování.
Výstava potrvá do konce měsíce února.

MUDr. Jiří Beran a ak. mal. Lenka Helfertová

Návštěvníci vernisáže 14. ledna 2022

MUDr. Jiří Beran

foto F. Slaník
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O D B OR KU L T U R Y M Ě S T A BŘ E ZN IC E
VE S P O L U P RÁ C I S E S P O L KE M BOZ EŇ
- P Ř ÁT E L É M Ě S T A B Ř E Z NI C E, Z . S .

Z VO U N A V ÝS TAVU

PROSVÍTÁNÍ

NÁSTĚNNÉ MALBY
Z KOSTELA SV. VÁCLAVA
V BUBOVICÍCH
autoři:
Jiří Beran, František Korecký a Tomáš Ťupa
OD 14. LEDNA 2022 V KAVÁRNĚ V KOLEJI, BŘEZNICE ČP. 1
VERNISÁŽ V PÁTEK 14. LEDNA 2022 OD 17 HODIN

záštitu nad výstavou
převzali:

Římskokatolická farnost
Březnice u Příbrami

obec Volenice
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INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 739 641 923
email: info@breznice.cz

KAVÁRNA
V KOLEJI
po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin

po - pá
8 - 11.30 hodin
12 - 16 hodin

so, ne a svátky

kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

9 - 16 hodin

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
" PROSVÍTÁNÍ"
Výstava fotografií
nástěnných maleb
z kostela sv. Václava v Bubovicích

BRDSKÁ KÁVA
Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.
Prodej zrnkové kávy.

www.breznice.cz

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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Poslední Woody Allen, Joaquin Phoenix a Kamil Lhoták
jako Muž bez tíže
Ač některé distribuční společnosti zdržují nasazování nejnovějších filmových titulů do
malých kin, většina jich snad již
pochopila, že i v malých promítacích sálech lze vychovat nadšeného a vděčného filmového
diváka. Nové tituly tak pouští
i k nám „na oblast“ poměrně
krátce po premiéře v Čechách.
Program naší kinokavárny je
díky tomu v posledních měsících pestrý a zajímavý. Snažíme
se ho sestavit tak, aby v něm každý našel to své.
Hned první únorové promítání
je norská verze legendární české filmové pohádky TŘI PŘÁNÍ
PRO POPELKU, která vstoupila do kin o loňských Vánocích.
Ve středu 9. 2. dánské historické drama z druhé světové války
DOBRÝ ZRÁDCE, které se v Če-

chách promítá od konce ledna
a bylo zařazeno do přehlídky
SCANDI, která nabídla to nejlepší ze současného severského
filmu. Festival zahájilo 20. ledna
historické drama Margrete – severská královna v hlavní roli se
skvělou Trine Dyrholm o sjednotitelských snahách osvícené
vladařky počátku 15. století,
které jsme uvedli hned v lednu
letošního roku. Do přehlídky
byla zařazena i finská komedie
OCELOVÉ DÁMY o zvláštní cestě
tří postarších sester, z nichž jedna připraví o život svého muže
pánvičkou. Film promítáme
6. 2. Kamila Lhotáka a zvláštní
poetiku jeho obrazů představí
ve svém dokumentu MUŽ BEZ
TÍŽE Josef Císařovský. My jej
hrajeme v neděli 13. 2.
V neděli 20. 2. uvedeme černo-

bílý snímek Mike Millse C´MON
C´MON. Dojemné rodinné drama v hlavní roli s Joaquinem
Phoenixem vypráví o setkání samotářského novináře s malým
a podivínským synovce Jessem.
Společně se vydávají na cestu
přes Spojené státy a někde mezi
New Yorkem a New Orleans se
zrodí nevšední přátelství.
V neděli 27. 2. přijďte na zatím
poslední film Woodyho Allena
FESTIVAL PANA RIFKINA, anotace i recenze slibují oblíbeného
režiséra se vším všudy tak, jak
jej známe, tentokrát na pozadí
filmového festivalu v San Sebastian.
Aktuální program najdete na FB
stránce Kinokavárna Březnice
a www.breznice.cz.
Pavlína Liebnerová
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

2/2022

KNIHOVNA

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 oddělení
pro dětské čtenáře
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
Připravujeme v knihovně:
• tematické výstavky knížek k výročí narození Boženy Němcové, Charlese Dickense a Julese Verna
• vyrábění masek na masopust - výtvarná dílna
• 23. 2. návštěva RC Pampeliška v knihovně

STAŇTE SE ČTENÁŘI KNIHOVNY
Nemáte na knihy doma místo nebo Vám připadají knihy v dnešní době drahé?
Nevadí! Staňte se naším čtenářem a půjčujte si knihy v knihovně!
Registrační poplatek na 12 měsíců Vám zaručí přístup ke kvalitní a rozmanité literatuře po
celý rok. Každý týden čekají na
čtenáře knižní novinky a vybrat
si mohou z 20 titulů periodik.

ři od 15 let. Při registraci je nutné mít s sebou občanský průkaz.

Pokud se chcete stát čtenářem
naší knihovny, je nezbytné se
u nás zaregistrovat – vyplnit
přihlášku a uhradit poplatek
v patřičné výši. Přihlášku si můžete vyplnit v knihovně ve výpůjčních hodinách. Rádi Vám
poskytneme bližší informace
a zodpovíme Vaše dotazy.

Oddělení pro děti
Je určeno dětem a mládeži
mladší 15 let. Přihlášku musí
vyplnit a podepsat rodič či zákonný zástupce.

Oddělení pro dospělé
Zde se mohou registrovat čtená-

Poplatek na rok
Dospělí, studenti – 150 Kč
senioři – 60 Kč

Poplatek na rok
děti a mládež do 15 let – 60 Kč
Knihovna je místem půjčování,
zábavy, vzdělávání i setkávání.
Je živou součástí veřejného živo-

ta našeho města a my se těšíme
z každé Vaší návštěvy.
Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ÚNOR

25. výročí úmrtí

3. 2. 1997 zemřel BOHUMIL
HRABAL (narozen 28. 3. 1914
v Brně), český prozaik, jeden
z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé
poloviny 20. století.

90. výročí narození

18. 2. 1932 se narodil
MILOŠ FORMAN
(zemřel
13. 4. 2018) režisér, scenárista
a herec, držitel dvou Oscarů
za nejlepší režii. Významných
úspěchu dosáhl filmy Přelet nad kukaččím hnízdem
a Amadeus.
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
Golem
Gustav Meyrink

Meyrinkův slavný román připomíná bolestnou zpověď člověka, který je přesvědčen, že mu
bylo v životě strašlivě, nespravedlivě ublíženo. Hlavní postavu – Athanasia Pernatha, rytce
drahokamů žijícího v židovském
ghettu – pronásleduje jedna noční můra za druhou. Před očima
běží expresionistické melodrama,
hororová evokace magické Prahy
a jejího ghetta, jež navštěvují duchové; snová próza se proplétá po
dláždění temných, úzkých uliček.
Všude kolem je archaický svět alchymistů, mystiků a podivných
tvorů, již se dávají bezvládně unášet životem.

Pro čtenáře jednadvacátého století pořídil zcela nový český překlad Hanuš Karlach, text provázejí kongeniální ilustrace Hugo
Steinera.

Krysy z Ravensbrücku
Anna Elloryová

Berlín na sklonku roku 1989. Zatímco svět se raduje z pádu zdi
rozdělující Německo i Evropu,
pečuje Miriam o svého otce Henryka, jenž právě prodělal těžkou
mrtvici. Pacient dožívá na domácím lůžku a v obluzení zas a znovu volá Friedu – jenže tak se jeho
zesnulá manželka nejmenovala.
Když Miriam objeví na jeho těle
číslo, které před ní táta bedlivě
skrýval, začne na povrch vyplouvat dosud netušená minulost rodičů.

Mise Libye – Českoslovenští
piloti v Africe
Pavol Priečinský

Kniha bývalého pilota Československých aerolinií přibližuje působení československých letců
v Libyi. Osudy jednotlivých účastníků „mise Libye“ utvářejí pestrobarevnou mozaiku příběhu
o odvaze, vytrvalosti a odhodlání,
vycházejícího ze skutečných událostí.

Záchrana českých uprchlíků 1938–39
William R. Chadwick

Nenechte Československo na
holičkách! hlásaly transparenty demonstrantů v Londýně na

2/2022

Oddělení
pro dospělé čtenáře
podzim roku 1938. A právě na
pomoc a práci Britského výboru
pro uprchlíky z Československa
se soustředil autor této knihy.
V aktivitách výboru vyniká pět
osob – Doreen Warrinerová, Nicholas Winton, Trevor Chadwick,
Bill Barazetti a Kanaďanka Beatrice Wellingtonová.

Dobrodružství na moři i na
souši
Arthur Conan Doyle

Nechme se okouzlit vypravěčským mistrovstvím Arthura Conana Doylea, jehož dílo vyzařuje
žíznivou zvědavost, roznícenou
fantazii i neuhasitelnou touhu po
lepším světě, což ho jednoznačně
vřazuje do jednadvacátého století.
Tento druhý svazek zahrnuje Doyleovy prózy s dobrodružnými náměty, a to v moderním a jiskřivém
českém překladu, přičemž některé z těchto próz vycházejí česky
vůbec poprvé.

Život podle Zero Waste za
třicet dní
Anita Vandyke

Život podle Zero Waste za 30 dní
od autorky Anity Vandyke je dokonalý průvodce, který vám poradí,
jak radikálně snížit množství odpadu, aniž byste museli zároveň
radikálně změnit svůj životní styl.
Ve své třicetidenní výzvě vám autorka poskytne nástroje, tipy a triky, jak se zbavit plastů a žít čistší
a příjemnější život.
připravil Lukáš Novotný

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ÚNOR

35. výročí úmrtí

22. 2. 1987 zemřel ANDY
WARHOL (narozen 6. 8.
1928), americký výtvarník,
grafik, fotograf, filmař a hudebník. Poblíž rodné vesnice
jeho rodičů ve městě Medzilaborce bylo otevřeno muzeum
věnované jeho tvorbě.

110. výročí narození

24. 2. 1912 se narodil JIŘÍ
TRNKA (zemřel 30. 12. 1969),
český výtvarník, loutkář, ilustrátor, malíř, spisovatel, scenárista a režisér animovaných
filmů. Jeden ze zakladatelů
českého animovaného filmu
a světově uznávaný ilustrátor.
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ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Jak si 5.a užila advent
Naše první akce v adventním období byla procházka za čerty. Bibi Kocíková nás tradičně pozvala a my jsme za to moc rádi. V prvním prosincovém týdnu nás také navštívil školní Mikuláš se
svým doprovodem. O pár dní později jsme jeli do
Brdského muzea v Rožmitálu p. Třemšínem. Učili
jsme se tam o Jakubu Janu Rybovi a o jeho nejznámější skladbě České mši vánoční. Také jsme
se tam dozvěděli mnoho zajímavého o adventu.
V dalších dnech jsme byli na dvou představeních
u nás v KD. První byl film o pejskovi Gumpovi,
druhé představení bylo vtipné divadlo Zpátky do
Betléma.
22. prosince jsme měli besídku ve třídě a zahráli
jsme paní učitelce divadlo, jak se narodil Ježíšek,
které jsme sami vymysleli a nacvičili.
Tento den jsme nešli do školy s našimi školními
taškami a batohy, ale s úplně jinými, hlavně vtipnými. Někteří vymysleli opravdu velmi legrační
„vánoční“ tašky.
Spolu s ostatními spolužáky naší školy jsme se
potom sešli u nás v atriu, kde jsme viděli další divadélko s vánoční tematikou. Chtěl bych poděkovat paní učitelce, paní asistentce a všem, kteří pro

nás připravují takový zajímavý program. Moc se
nám to líbilo.
Ani my jsme nezapomněli na staré lidi, kteří jsou
v pečovatelském Domově v Březnici. Spolu s ostatními třídami jsme vyrobili náš adventní kalendář, který jsme jim předali.
Robin Mareček 5.a, ZŠ Březnice

PODĚKOVÁNÍ
SRPŠ při ZŠ Březnice děkuje městu Březnice za pomoc při organizaci prodejní výstavy
výrobků žáků ZŠ Březnice. Naše poděkování patří také všem rodičům za podporu,
díky níž se výtěžek z tétoakce použije pro aktivity našich žáků.
Velice děkujeme paní Aleně Heverové a Pavlíně Liebnerové
za pomoc při realizaci a organizaci celého dne.
Za SRPŠ ZŠ Březnice Olga Kotrbatá a Zuzana Kadlecová

Historická Praha
Dne 16. prosince se žáci osmého ročníku zúčastnili vzdělávací exkurze Historická Praha. Cílem
byly dvě památky, do kterých se děti běžně nepodívají. První památkou byl kostel sv. Vavřince v
Hellichově ulici. Původně to byla románská stavba z 12. století, která byla přestavěna do gotického slohu. Dnes kostel slouží především k pořádání

koncertů. Druhou byla rotunda sv. Václava na Malostranském náměstí. Prahou a památkami žáky
provázel březnický rodák pan Dragoun, který historii zasvětil celý život. Výklad pana Dragouna byl
pro děti velice poutavý a zajímavý.
Mgr. Jana Čížková

Děkujeme tímto spolku Bozeň – Přátelé města Březnice, z. s. (zejména panu Krůtovi
a panu doktoru Beranovi) za podporu při organizaci vzdělávací akce a financování
dopravy pro všechny zúčastněné žáky.
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NOVÝ VOLNOČASOVÝ KLUB
4. února 2022 otevřeme volnočasový klub pro děti a mládež
s názvem xD₂ na adrese Náměstí čp. 2 (přízemí ZUŠ).
Bude to místo pro setkávání dětí a mladých lidí
(s dohledem dospělé osoby), kteří zde mohou strávit odpoledne s kamarády, zahrát si deskovku, pinčes, šipky, účastnit se nabízených programů nebo
zajít před či po své hodině hudebky. Návštěvníci
budou moci přicházet pravidelně i jednorázově.
Z důvodu epidemiologických omezení je v současné době kapacita 20 návštěvníků současně
s dodržením aktuálně platných nařízení. Před návštěvou klubu proto doporučujeme sledovat aktuálně platná opatření, kterými se provoz bude řídit,
popř. může být omezen.
Začínáme s provozní dobou 3x v týdnu – úterý,
středa, pátek od 14.00 do 18.00 hod.
Na pololetní prázdniny se provozní doba rozšíří. Budeme mít otevřeno od 8.00 do 16.00 hod.
a na tento den je připraven i speciální program.
Odpoledne zde přivítáme výjimečného hosta
Frantu Maršálka z organizace FYFT, který přiveze na vyzkoušení rubikovky, kendamu a žonglovací míčky. Z toho, co umí s kendamou spadne
člověku brada. Přijďte se učit od mistra!
Co je kendama? Tradiční japonská dřevěná hračka, jejíž počátek se datuje do 16.století. Na první
pohled se zdá být až banálně jednoduchá – ken
a tama (koule) spojené provázkem. Jakmile ji
ale člověk vezme do ruky, zjistí, že je všechno jinak. V současné době zažívá kendama obrovský
boom. Kendama playeři si svoje triky natáčejí
a videa spolu sdílejí. Tak vás může inspirovat za-

hraniční profesionál i kamarád z vedlejší vesnice.
O pololetkách se s ní můžete skamarádit i vy.
A jaký bude další únorový program? Jak je uvedeno výše, bude otevřeno každé úterý, středu
a pátek. Na určité dny je nachystán konkrétní program, aktivity v dalších dnech dle nápadů a zájmů
návštěvníků.
8. 2. – “Naše stěny jsou bílé” – malování obrazů
a zkrášlování prostor klubu (nevadí, že nejsi Picasso, stačí ti chuť do tvoření)
11. 2. – “Deskovky s Leprikonem” – přijď si zahrát deskovku s místním herním nadšencem
15. 2. – “Chill a společná sváča” – vyměníme si
recepty na sváči, nějakou si společně sníme
21. 2. – 25. 2. – jarní prázdniny – program a provozní doba bude upřesněna. Jisté je, že na ukončení jarňáků v pátek 25. 2. plánujeme mini turnaj
v šipkách a ping pongu.
Do klubu může přijít kdokoliv i bez přihlášení,
ale pro lepší organizaci je vhodné se přihlásit
na iksdecko@gmail.com nebo na tel. 606 115 251
a 608 940 280.
Návštěvnický poplatek na běžný program:
20 Kč/započatá hodina nebo lze zakoupit permanentku na 10 vstupů 480 Kč (bez časového omezení). O prázdninách a na speciální programy budou poplatky upřesněny.
Časem budeme mít sociální sítě, kde nás můžete
sledovat. Máme další nápady na program a těšíme
se, že klub začne postupně fungovat.
Děkujeme Městu Březnice za podporu.
Dagmar Nesvedová, K.G.B. z.s.

PODĚKOVÁNÍ

Spolek Kulturní Gang Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici
za poskytnutý nadační příspěvek v roce 2021.
Nadační fond podporuje naše projekty v oblasti
kultury dlouhodobě.
Vážíme si této podpory, která nám pomáhá organizovat řadu oblíbených akcí pro širokou veřejnost (Gulášování, Rockfest, Filmovar, koncerty
kapel různých žánrů) i akce pro děti a rodiče (Čertovské hrátky, Maškarní bály, příměstské tábory,
cyklo-odpoledne).
V loňském roce jsme z příspěvku zakoupili sekačku, která nám umožní upravovat pozemek „staré
kluziště“, kde se většina akcí koná, kdykoliv podle

potřeb a termínu jejich konání.
Oceňujeme, že Nadační fond
pro Březnici na základě dobré
znalosti potřeb místních lidí podporuje projekty s různým zaměřením napříč lokálními organizacemi a příspívá tak k rozvoji společenského
a kulturního života v našem městě a okolí.
Jsme rádi, že tato instituce v našem regionu působí a pomáhá na svět projektům, které by jinak
třeba světlo světa ani nespatřily.
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toři Technické akademie dětí
a mládeže, z.s. z Březnice, bylo
zaměřeno na ovládnutí používání tabletů ve výuce, robotické
pomůcky Bee-bot pro školky, robotické pomůcky OZOBOT a robotické stavebnice Lego WeDo
2.0.
Jednalo se o školení pedagogů
formou teoretické přednášky
a následně praktické výuky se
žáky. Účastníci si mohli vyzkoušet nabyté vědomosti přímo na
zakoupených pomůckách, které
byly do škol většinou pořízeny
za přispění projektu Místní akční
plán vzdělávání.

PODPORA MODERNÍ VÝUKY VE ŠKOLÁCH
NA PŘÍBRAMSKU
Projekt Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska, na
kterém pracuje tým složený ze
zástupců města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní
akční skupiny Podbrdsko, pokračuje ve snaze přinést do území zajímavé vzdělávací aktivity.

Na konci roku 2021, resp. v listopadu a prosinci, se podařilo
podpořit a uspořádat vzdělávací programy v několika školách
z Příbramska za pomoci březnické Technické akademie dětí
a mládeže, z.s. (TECHAK).
Školení zajišťovali zkušení lek-

Jednotlivá školení probíhala například v těchto příbramských
školách - MŠ 28. října, MŠ Bratří
Čapků, ZŠ pod Svatou Horou nebo
v ZŠ Jiráskovy sady. Dále školení
probíhala ve školách v Rožmitále,
Bohutíně, Hvožďanech či v Jincích.
Děkujeme školitelům z TECHAKu, že se ujali těchto důležitých
a zajímavých programů.
Všechny podrobnosti o projektu
jsou průběžně uveřejňovány na
webu www.mappribram.cz anebo
na Facebooku Místní akční plán
vzdělávání na Příbramsku.
Tým projektu MAP ORP
Příbram
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
První poradna pro sluchově postižené spoluobčany se uskuteční 2. února 2022 od 10.45 do 12.30
v domečku na náměstí.
Nabízíme
Pro členy MO STP v Březnici nabízíme plavenky
do příbramského aquaparku za zvýhodněnou
cenu 15 Kč/kus. Plavenky je možné si zamluvit
u paní Konvicové na tel. 728 532 169.
Z kultury
Dne 6. 2. 2022 se uskuteční zájezd do plzeňského
divadla na muzikálové představení ELIZABETH.
Pojednává o životě císařovny Alžběty Bavorské,
zvané SISSI. Hlavní roli ztvárnila Soňa Hanzlíčková Borková nebo Michaela Štiková. Začátek představení je ve 14 hodin.
Odjezd z Horosedel v 11.40, Mirovic z kopce 11.45,
Březnice Kovo 11.50, u Plechárny 11.55 a z autob.
nádraží ve 12.00 hod. Odjezd druhého svozu bude
v 11.30 z autob. nádraží Březnice do Hvožďan.
Odtud ve 12.00 hod směr Plzeň. Zájemci budou
jmenovitě a konkrétně osloveni.
Cena 650 Kč a 700 Kč včetně dopravy. Předpokládaný návrat mezi 18 – 19 hodin.
Případné změny budou včas oznámeny. Před odjezdem bedlivě sledujte pokyny ve vitrínce nebo
se telefonicky či osobně informujte u paní Feitové
na tel. 721 603 455 nebo 318 682 050.
16. 2. navštívíme zábavný večer s názvem
„ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY“ v kulturním domě
v Tochovicích. Začátek představení je v 19 hodin.
Cena včetně dopravy je 250 Kč a 280 Kč. Autobus
pojede: Horosedly, Mirovice, Březnice, Tochovice.
Informace o časech odjezdů budou včas vyvěšeny
ve vitrínce naší organizace. Možné je též kontaktovat paní Feitovou na tel. 721 603 455 nebo 318
682 050.
Za výbor STP paní Ludmila Feitová, kulturní referent
Hodnocení
Relaxační ozdravný pobyt Trenčianské Teplice
23. – 30. 10. 2021. Na jaře, kdy se pomalu rozvolnila vládní nařízení, jsme se rozhodli přjmout

nabídku ozdravného rekondičního pobytu
v Trenčianských Teplicích. Výbor STP odsouhlasil
každému účastníkovi z řad členů svazu příplatek
ve výši 1 000 Kč. Datum pobytu byl stanoven na
23. – 30. 10. 2021. Místa odjezdu byla dle nástupních míst účastníků – Praha, Příbram, Rožmitál,
Březnice a Tábor.
V místě pobytu nás čekal nově zrekonstruovaný
moderní hotel SLOVAKIA. Program začal odpolední prohlídkou města, seznámením se s lázeňskými domy, pokyny ke stravování a lékařskými prohlídkami. Každý z nás obdržel svůj rozpis léčebných procedur. Bylo jich celkem 12. Patřily sem
především: vstupy do koupelí s léčebnými termálními prameny, masáže, oxigenoterapie, bylinné
vany, rašelinové zábaly a obklady, plavání a cvičení
v bazénech a elektroléčba. Pokud měl někdo zájem bylo možné přiobjednat další procedury. Největšímu zájmu se těšili masáže celého těla, každý
den 1 hodina ve venkovním vyhřívaném bazénu
Grand s využitím masírovacích trysek, plavání,
rychlé řeky, vířivky a masážních lehátek. Během
pobytu jsme uskutečnili výlet do zámku Bojnice
a Čičman – skanzenu s křížovou cestou a Rájecké
lesné – vyřezávaný betlém. Pro milovníky pěší turistiky se uskutečnily 2 lehké pochody. Jeden na
vyhlídku Jeleň a druhý, přírodou kolem vodní nádrže ve vedlejší vesnici. Stravování bylo přizpůsobeno přísným hygienickým podmínkám. Toto
opatření neubralo nic na kvalitě a pestrosti jídel.
V sobotu 30. 10. jsme v 9 hod. nasedli do autobusu
a jelo se k domovu. Už během pobytu, a pak samozřejmě cestou domů, byly pokládány otázky
ohledně zopakování v příštím roce.
Po vyhodnocení nové žádosti na r. 2022, výbor
STP tento ozdravný pobyt podpořil. Jen s jednou
velkou změnou! Pobyt se bude konat v první polovině roku, a to od 11. – 18. 6. 2022. Pro informace
o pobytu kontaktujte paní Feitovou osobně v lékárně.
Hedvika Fořtová
za výbor MO STP Březnice

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

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

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

Nikdo nemusí být sám!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
leden byl dílem v „z nouze nezbytném“ distančním režimu (individuální setkání, listy pro trénink paměti ve schránkách Vašich domovů aj.),
částečně v běžně zachovaném zvyku (výuka českého jazyka pro cizince a OMJ, sociální poradenství, knihovna, páteční trénink paměti).
Únor je pro nás možností i již drobných zahradnických radostí, běžného spolkového setkání při
kreativních, aktivizačních činnostech.
Letos zahajujeme nový besední cyklus na téma
A proč? Každý měsíc vybereme z Vašich námětů
(můžete zasílat na můj email či níže uvedený telefon) nejvíce žádané téma a oslovíme odborníka.
První beseda bude 18. února od 16.00 s RNDr. Petrem Makovcem a povídat si budeme o pestrosti
genetické výbavy každého z nás.
Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou po předchozí telefonické
domluvě na tel. 731 554 974 k dispozici formou

odnášky a donášky až k Vám domů. Stejně tak činnost dobročinného spolku Paraska, který je zde se
svými dobrovolníky pro Vás, nebyla přerušena –
více informací v přiloženém letáku na stránkách
Březnických novin. Brzy již bude k dispozici i informační tabule o naší činnosti v prostoru březnického pivovaru Herold.
Pro více informací můžete zavolat
na tel. 731 554 974, napsat na email:
petramatysova21@seznam.cz
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit
pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou,
náš transparentní účet je:
000000-5714738309/0800
Děkuji všem za pomoc a podporu.
Přeji Vám pevné zdraví a radost z každého dne.
S úctou Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z.s. – provozovatele Březnického klubu
seniorů

PARASKA

DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
„Obyčejná lidská slušnost, nic víc.“
Nicholas Winton

ve

s

SPOLKOVNĚ BŘEZNICKÉHO
PIVOVARU

RNDr.Petrem Makovcem

18. února 2022 od 16.00
První beseda nového debatního cyklu A PROČ?

Vaše náměty na témata do dalších diskuzí zasílejte na mail

petramatysova21 @seznam.cz, více informací na tel. č. 731 554 974

• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá, povídá,
pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc
• nákup léků, potravin - odnos domů
• donáška knih z knihovny březnického
klubu seniorů
• roušky, rukavice, desinfekce
• informace

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o pomoc dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by jeho
společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete email: petramatysova21@seznam.cz
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
86 let – Růžena Noháčková, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínky
Kdo v srdcích žije - neumírá....

František Hrubín

Dne 28. února tomu bude 20 smutných let,
kdy nás náhle opustila naše maminka, babička
a prababička, paní Anna Šimánková z Březnice.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera s dětmi a vnoučaty z Boru
Dne 19. února 2022 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustila paní Marie Vitáková z Boru.
Na maminku, babičku, prababičku a tetu
vzpomíná s láskou celá rodina.
V prosinci minulého roku nás
opustil náš dlouholetý člen,
bývalý hráč, předseda, člen výkonného výboru, fanoušek Vladislav Teska. Celý jeho život
byl spjat s fotbalovým klubem.
Svým dlouholetým působením
v klubu se nesmazatelně zapsal do historie březnického fotbalu. Klubu bude chybět jeho aktivní
přístup, zkušenosti, znalosti, nadhled, kamarádství, fandovství. Čest jeho památce.
Za výkonný výbor SK Březnice 1918
Roman Teska

UZÁVĚRKA
březnového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
ve středu 16. února 2022 ve 12 hodin
Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme. Redakce BN

Z MĚSTA, Z REDAKČNÍ POŠTY 2/2022

Koronavirus a naše nátura
Dříve se říkávalo, co Čech to muzikant, ale platit
to nemuselo. Dnes to vypadá tak, že skoro půlka
obyvatelstva je experty na virologii, epidemiologii, o molekulární genetice nemluvě. Ačkoli tito
lidé zmíněné obory nestudovali, nikdy v nich nepracovali, přesto přesně vědí, jak to s koronavirem je. Zřejmě se s tímto vzděláním již narodili
a jsou experty na koronavirus prostě od narození. Komu vědomosti chybí, není schopen správně
posoudit, co se dostane k jeho uchu. Tak se stává,
že např. jevy ojedinělé pokládá za pravidlo.
My Češi jsme si vždy mysleli, že se řídíme zdravým selským rozumem a jsme schopni poznat,
co je zdrávo udělat. U části národa lze o zdravém
rozumu pochybovat. Čím větší blbina to je, tím
lépe se uchytí. Je až k nevíře, že někdo např. může
věřit v zázračnou moc konzumace oxidu chloričitého, což je látka používané jako čistidlo v průmyslu, a je schopen si ho podomácku připravovat.
A to jistě není jediný příklad!
Jak poznat v té záplavě kvalitní informace? Pochybnost o kvalitě by mělo vyvolat to, že pochybné zprávy jsou pronášeny jako neochvějná
pravda, o níž nemůže být sebemenších pochyb.
Lidé znalí věci to tak jednoduše neříkají, vědí, že
proměnlivost přírody je veliká, možnosti člověka
omezené a nelze poručit bouři ani větru. Není to
hanba, když vědec prostě řekne „já nevím“. To je
znakem vědecké poctivosti, v očích pochybovačů
se tím ovšem odrovná.
Pokud se něco někomu doporučuje, tak se to přijímá s menší mírou naléhavosti. Pokud by se pravidla silničního provozu stala souborem doporučení, kdo by se jimi řídil! Teprve nařízení spojené
s trestem za nedodržení zmůže víc.
Národ český vyniká nad jiné v dovednosti obcházet to, co se mu činiti nelíbí. Zdá se, že snad jinde
panuje mezi lidem větší disciplína. U nás je různé
obcházení přímo něco jako národní sport. Vánoční trhy, které byly zakázány, se přejmenovaly na
farmářské a vida, ono to šlo! Očkování lze získat
jen na papíře. To je podvádění a to se nemá. Některé podvádění je i trestné. Přesto se někdo obcházením dokáže chlubit.
Názor vědecký a názor politický často nejde ruku
v ruce. Politikům se ne vždy hodí, co odborníci
radí, tak si udělají, co si zamanou. Výsledek odpovídá přísloví „aby se vlk nažral a koza zůstala
celá“. Taková řešení jsou bohužel příkladem pro
občana, aby si dělal, co chce.
Vypadá to, že koronavirus nás ještě potrápí, do
jisté míry mu to sami děláme lehčí.
MUDr. Jiří Beran
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Sbor dobrovolných hasičů Březnice
děkuje „Nadačnímu fondu pro Březnici“
za finanční příspěvek na opravu
požární stříkačky pro sportovní družstva.

Výroční valná hromada SDH Březnice 15. ledna 2022
Dne 15. 1. 2022 proběhla výroční valná hromada
SDH Březnice v sále hasičského domu. Navzdory aktuální pandemické situaci byla účast dobrá,
a tedy valná hromada usnášeníschopná. Na valné hromadě byl přítomen starosta města Březnice Ing. Petr Procházka, který velmi ocenil aktivní
přístup členů sboru jak v oblasti JSDHO, sportu
tak i vedení a práci dětského kolektivu. Nesmíme opomenout člena vnitroorganizační rady
OSH Příbram, starostu 8. okrsku Březnice pana
Martina Češku a člena 8. okrsku Březnice za SDH
Počaply pana Rostislava Koňase. Valná hroma-

da SDH Březnice projednala a schválila Zprávu
o činnosti SDH za rok 2021, Zprávu hospodáře
SDH za rok 2021, Zprávu kontrolní a revizní rady
za rok 2021, Zprávy zástupců žen, mužů a dětí za
rok 2021, Plán činnosti na rok 2022, delegáty na
výroční valné hromady sborů 8. okrsku Březnice
a na výroční valnou hromadu 8. okrsku Březnice.
Velice děkujeme všem členům za účast!
Věra Zelená
jednatelka SDH Březnice

PŮJČOVNA STROJŮ - VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
Sedlice 14 (areál farmy), Rožmitál p. Tř.

Tel.: 721 658 232
info@jenplant.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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.

KD TOCHOVICE 16.2.2022 OD 19:00 HODIN

Vstupné 200,- Kč

Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu
noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 nebo 739 641 922
si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce

Předprodej od 24.1.2022 na OÚ Tochovice

Podpořte Zpívající lípu v anketě
Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský strom roku reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí.
Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Podle pověsti se tehdy
v její dutině ukryl bratr Jiroušek, který zde přepisoval zakázané knihy a písně a při tom si je prozpěvoval. Znělo to,
jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný památný strom můžete podpořit v bezplatném online hlasování na stránce „www.
sazimebudoucnost.cz“ nebo www.evropskystromroku.cz od
1. do 28. února 2022.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

foto Lucie Mojžíšová
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FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
nabízí

PRODEJ KUŘIC 2022
BŘEZNICE
u obchodního centra PENNY
od 12.00 hodin ve dnech

INZERCE

2/2022

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sháním byt, nebo menší nemovitost (chatu
nebo chalupu) v okolí Březnice. Jsem přímý
zájemce, nejsem RK.
Tel. 703 368 050, email: Romi.pb@seznam.cz
Koupím garáž v Březnici, tel. 606 404 695.

24. 2. / 24. 3. / 21. 4.
19. 5. / 16. 6. / 14. 7.
11. 8. / 8. 9. / 6. 10. / 3. 11.
červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé kuřice ve stáří 20 týdnů

cena 200 Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými
čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Platnost akce je od 10. 1. do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání
zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

VÝPRODEJ
BRÝLÍ ZA 1 Kč
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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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:




Referent-/ka logistiky
Referent-/ka nákupu

100 %

JISTOTA

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

LK Transport s.r.o. přijme

ŘIDIČE C + E

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

Čistý příjem 40 000 - 45 000 Kč
včetně cestovních náhrad.
kontakt: 603 242 581

www.tvuj-merch.cz
+420 735 545 846

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.
NABÍZÍME PRODEJ A ROZVOZ

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

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
2. 2. středa v 18.00 hodin

TŘI PŘÁNÍ
PRO POPELKU

Filmová pohádka, Norsko, Litva 2021,
český dabing
Klasický příběh o chudé a trápené
dívce s čistou duší, která se nakonec
dočká svého prince na bílém koni.
Každá legenda má své následovníky.
Severská pocta oblíbené české filmové pohádce s Libuší Šafránkovou
v hlavní roli.
Režie: Cecilie A. Mosli
Hrají: Astrid S, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen, Thorbjørn Harr, Nasrin
Khusrawi a další
Vstupné 70 Kč • 87 minut • Přístupno

6. 2. neděle v 18.00 hodin

OCELOVÉ DÁMY

Komedie, Finsko 2020, české titulky
Tři postarší sestry se vydávají na
cestu Finskem poté, co jedna z nich
uhodí svého manžela pánvičkou
a chystá se jeho tělo pohřbít na zahradě. Road movie, ve které věk už
není žádné číslo.
Režie: Pamela Tola
Hrají: Leena Uotila, Saara Pakkasvirta, Seela Sella, Pirjo Lonka a další
Vstupné 90 Kč • 92 minut • Přístupno
od 12 let

9. 2. středa v 18.00 hodin

DOBRÝ ZRÁDCE

Historické drama, Dánsko 2020, české
titulky
Rok 1939 a příběh dánského velvyslance ve Washingtonu Henrika
Kauffmana, který se po obsazení
Dánska prohlásí za jediného skutečného představitele svobodného
Dánska v opozici vůči nacistům. Riskuje tak vlastní pověst i bezpečí své
rodiny.
Režie: Christiana Rosendhal
Hrají: Ulrich Thomsen, Mikkel Boe
Følsgaard, Denise Gough a další
Vstupné 90 Kč • 116 minut • Přístupno
od 12 let
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13. 2. neděle v 18.00 hodin

23. 2. středa v 18.00 hodin

Dokument, Česko 2021, české znění
Josef Císařovský hledá neznámé skutečnosti a nové souvislosti
v díle malíře Kamila Lhotáka. Společně s několika pamětníky odhalují inspirační zdroje jeho imaginace
a události, které ovlivnily jeho tvorbu i život. Silné i milé jsou výpovědi
a vzpomínky Lhotákova syna.
Režie: Josef Císařovský
Hudba: David Koller
Vstupné 80 Kč • 70 minut • Přístupno

Dokument, Itálie 2019, české titulky
Frida Khalo je dnes chápána jako
ikona nezávislosti a ženství. Známá
mexická umělkyně s jedinečným
způsobem výtvarného vyjadřování
a těžkým osudem. Její práce jsou
plné všudypřítomné bolesti, stejně
jako byl celý její život.
Režie: Giovanni Troilo
Hrají: Asia Argento
Vstupné 80 Kč • 97 minut • Přístupno

MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE

16. 2. středa v 18.00 hodin

ROZHNĚVANÝ MUŽ

Thriller, Velká Británie, USA 2021, české
titulky
Jaké tajemství skrývá nová posila
bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně
tajemný H. a jakou má minulost?
Tohle bude pro Los Angeles dlouhá
noc!
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Darrell D‘Silva,
Jeffrey Donovan, Scott Eastwood,
Andy Garcia a další
Vstupné 90 Kč • 118 minut • Přístupno
od 15 let

20. 2. neděle v 18.00 hodin

C´MON C´MON

Drama, USA 2021, české titulky
Život trochu osamělého rozhlasového novináře se na moment zastaví, když se musí postarat o malého
a podivínského synovce Jesse. Společně se vydávají na cestu přes Spojené státy a někde mezi New Yorkem
a New Orleans se zrodí nevšední
přátelství. Srdečné a hřejivé rodinné
drama se skvělými hereckými výkony.
Režie: Mike Mills
Hrají: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Jaboukie Young-White a další
Vstupné 100 Kč • 108 minut • Přístupno

FRIDA: VIVA LA VIDA

27. 2. neděle v 18.00 hodin

FESTIVAL
PANA RIFKINA

Komedie USA, 2020, české titulky
I ve svém posledním filmu vypráví Woody Allen o vztazích a nových
okouzleních, o snaze najít smysl
života, o magii stříbrného plátna
a nostalgii v tvorbě starých filmových tvůrců. Je tam jako obvykle trochu jízlivosti i střelby do vlastních
řad. To vše na pozadí kulis filmového
festivalu v San Sebastian.
Režie: Woody Allen
Hrají: Wallace Shawn, Gina Gershon,
Louis Garrel, Elena Anaya, Steve Guttenberg, Sergi Lopéz a další
Vstupné 80 Kč • 92 minut • Přístupno
od 12 let

2. 3. středa v 18.00 hodin

MOJE KRÁSNÁ
PŘÍŠERKA

Animovaná pohádka, Rusko 2021, český
dabing
Dobrodružství odvážné princezny
Barbary, která se rozhodne zbavit
tatínka krále i celé království vlivu
zákeřného zloducha a získat zpět
ukradený kouzelný lektvar.
Režie: Maxim Volkov
Vstupné 70 Kč • 100 minut • Přístupno
Připravujeme:
Paralelní matky (20. 3.)
Změna programu vyhrazena.
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