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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
Zastupitelstvo města schválilo
na svém zasedání 15. 2. plán rozdělení dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu
města na rok 2022.
Nadační fond pro Březnici podpořil finančně odkup barokního
obrazu „Svatý Josef s Ježíškem“,
který byl jako dlouhodobá zápůjčka součástí expozice Církevní a duchovní život na Březnicku
od loňského roku. Muzejní sbírka
březnického muzea získá tímto
cenný přírůstek.
V jarních měsících začnou stavební práce při napojování sítí
v lokalitě Hlubyňská.

Elektronická úřední deska
Město Březnice se rozhodlo již v minulém roce pro nový, moderní způsob komunikace s občany. Elektronická úřední deska je
podle legislativy plnou náhradou klasické úřední desky. Je přímo
propojena s obsahem internetových stránek města a zobrazuje
to nejdůležitější z nich. Jejím vhodným doplňkem je i aplikace
„V obraze“, která je určena pro chytré telefony a je ke stažení na
internetových stránkách města Březnice. Deska se nachází v Blatenské ulici na domě čp. 64 vedle vývěsek MěÚ.

Bezhotovostní platba místních poplatků
Další novinkou letošního roku je možnost platit místní poplatky
za psy a odpady z domova nebo platební kartou v pokladně MěÚ.
Kromě osobní návštěvy na obecním úřadu či bankovního převodu můžete nově využít platbu kartou prostřednictvím Platebního
portálu Středočeského kraje.
Mnoho občanů volí k zaplacení poplatků osobní návštěvu úřadu,
kdy musí někdy postát ve frontě a vyčkat, až přijdou na řadu. To
nás mrzí a obzvláště v dnešní době je to nepříjemné. Navíc ztratíte čas cestou na úřad. Platit je však možné i z domova. Jak na to?
pokračování na str. 5

Zastupitelstvo města schválilo
pořízení nové myčky do školní jídelny základní školy.

POZVÁNKA
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 15. března 2022
v kulturním domě.

Začátek v 16. 30 hodin.

Masopustní oslavy přilákaly na březnické náměstí spoustu diváků, kteří
se přišli pobavit, zasmát se a pochutnat si na tradičních dobrotách.
foto František Slaník
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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: 10
Datum: 7. 12. 2021
ZM10-2021/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 11. 2021 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 9. 11. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM10-2021/2 Střednědobý rozpočtový výhled
Města Březnice na roky 2023-2024
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
střednědobý rozpočtový výhled na roky 20232024 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2021/3 Rozpočet Města Březnice pro rok
2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočet města Březnice pro rok 2022 takto:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 109 110 700 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 152 254 770 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2021/4 Akční plán na rok 2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Akční plán na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/5 Žádost o souhlas s přijetím
finančního daru
Zastupitelstvo města
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 24 000 Kč pro
Základní školu Březnice od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Březnici, Březnice.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2021/6 Změna č.1 územního plánu Březnice – vydání změny č.1
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek – nedošla žádná
námitka občanů, žádné podněty sousedních obcí,
pět stanovisek dotčených orgánů, žádná připo-

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
mínka občanů a jedna připomínka oprávněného
investora.
bere na vědomí
informaci o kladných stanoviscích dotčených orgánů MPO, MěÚ Příbram-SPP, KHS, KÚ ZPF a MO.
vydává
podle § 54 stavebního zákona a § 13 a přílohy č.
7 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění vyhl. 458/2012
Sb., formou opatření obecné povahy dle § 171 až
174 správního řádu, změnu č. 1 územního plánu
Březnice.
ukládá
městskému úřadu zveřejnit OOP 1/2021 na minimální dobu 15 dnů na úřední desce a předat
dokumentaci změny č.1 ÚP Březnice stavebnímu
úřadu, MěÚ Příbram – úřadu územního plánování
a krajskému úřadu.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/7 Rekonstrukce ulice 9. května
v Březnici 1. etapa chodníky, parkovací stání,
vozovka
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce
ulice 9. května v Březnici 1. etapa chodníky, parkovací stání, vozovka“ z programu výzvy Podpora obnovy místních komunikací. Zastupitelstvo
města Březnice čestně prohlašuje, že výše uvedenou akci zařadí do rozpočtu města na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/8 Obnova sportovní infrastruktury
ZŠ Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
podání žádosti ZŠ Březnice o dotaci na akci: „Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Březnice“ z programu výzvy Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že výše uvedenou akci zařadí do rozpočtu
města na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/9 Dofinancování akce Pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky z vlastních
zdrojů.
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
závazek města Březnice dofinancovat u akce Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky roz-
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díl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
pověřuje
starostu města podpisem žádosti o poskytnutí dotace.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/10 Smlouva o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ
v lokalitě Cihelna
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
realizaci přeložky distribučního zařízení v lokalitě Cihelna za podmínek uvedených ve Smlouvě
o smlouvě budoucí číslo Z_S14_12_8120083009.
Odhad celkových realizačních nákladů je
1 679 000 Kč.
pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí.
ukládá
FO zařadit částku 1 679 000 Kč do rozpočtu města
na rok 2022.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/11 Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 4121753887
mezi Městem Březnice (budoucí prodávající)
a spol. ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí kupující) se
sídlem Děčín IV - Podmokly. Kupní cena převáděného pozemku dle návrhu této smlouvy bude
500 Kč/m₂. K této částce bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke
dni uskutečnění platby.
pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/12 Cihelna - 2. etapa
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
pravidla postupu při prodeji pozemků obálkovou
metodou v Březnici – lokalita Cihelna
pověřuje
radu města ke schvalování jednotlivých časových
termínů pravidel
pověřuje
starostu města podpisem pravidel postupu při
prodeji pozemků obálkovou metodou v Březnici –
lokalita Cihelna.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM10-2021/13 Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města

Z MĚSTA

3/2022

s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství dle přílohy s tím, že sazba poplatku
je stanovena ve výši 720 Kč/poplatník/rok.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2021/14 Obecně závazná vyhláška Města
Březnice č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Březnice
č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle přílohy.
Zodpovídá: Petr Bartuněk
ZM10-2021/15 Obecně závazná vyhláška města
Březnice č. 4/2021 o nočním klidu
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice
č. 4/2021 o nočním klidu dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM10-2021/16 Termíny zasedání zastupitelstva
města v roce 2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
termíny zasedání zastupitelstva města v roce
2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM10-2021/17 Rozpočtové opatření č. 10-2021
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 10-2021 dle přílohy.
úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na
100 % k 31. 12.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2021/18 Zápis finančního výboru ze dne
3.12.2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis finančního výboru ze dne 3. 12. 2021.
ZM10-2021/19 Zápis kontrolního výboru ze dne
3.12.2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2021.
Ing. Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Marie Fiřtíková v. r.
Jaroslav Paprštein v. r.
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Městský úřad Březnice vyhlašuje
pro DIAKONII BROUMOV - Centrum sociálních služeb Broumov

SBÍRKU

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ
MŮŽETE DÁT DO SBÍRKY
• Veškeré letní a zimní oblečení

(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
• Látky (minimálně 1 m₂, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (čisté koberce, předložky, aj.)

•

Hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
PYTLÍCH!

VĚCI, KTERÉ VZÍT
NEMŮŽEME
• Ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
• Nábytek
• Znečištěný a vlhký textil
Nepřijímáme věci poškozené.
Nepřijímáme černé nádobí, sklo, porcelán.

Sbírku organizuje Bytová a sociální komise MěÚ Březnice.

Kdy: 19. 4. 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
Kde: GARÁŽ v budově kotelny K16
Bližší informace podají na MěÚ – tel. 318 403 166, 733 656 855, 605 789 992.

PRONÁJEM
Město Březnice nabízí k pronájmu
prostory obchodu potravin (bývalá Skalice), Náměstí 64.
Bližší informace na odboru správy majetku, tel. 318 403 173.

Římskokatolická farnost
Březnice u Příbrami
vyslovuje poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar, poskytnutý
v roce 2021, určený na podporu realizace servisních prací na zvonech a modernizaci elektrického zvonění ve věži kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského
v Březnici.
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pokračování ze str. 1

Novinkou je platba prostřednictvím Platebního
portálu Středočeského kraje. Kliknete a dál vás
systém provede jednotlivými kroky. Platební portál umožňuje i platby převodem. Jelikož se jedná
o novinku, budeme rádi za vaší zpětnou vazbu na
email poplatky@breznice.cz. Přístup k této moderní službě je ze stránek města www.breznice.cz.

Z MĚSTA, MAS

3/2022

V sekci „Rychlé odkazy“ naleznete odkaz na bezhotovostní platby místních poplatků.
Sledováním moderních trendů se městský
úřad snaží zjednodušit komunikaci s občany,
ušetřit jejich čas, maximálně jim vyjít vstříc
a držet krok s dobou.
Jiří Bernard, tajemník MěÚ

AVÍZO VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PODBRDSKO
pro zemědělské a ostatní podnikatele, obce, ZŠ a MŠ,
spolky na ÚZEMÍ MAS
Místní akční skupina PODBRDSKO plánuje vyhlásit Výzvu MAS k předkládání Žádostí
o podporu v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova schválenými Ministerstvem
zemědělství a v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Podbrdsko pro programové období 2014–2020.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS: DUBEN 2022
Výzva je určena pro tyto žadatele:
a) Zemědělský podnikatel
b) Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech
c) Veřejná prostranství – obce a svazky obcí
d) Mateřské a základní školy – obce a svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí
nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu
e) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – obce a svazky obcí, příspěvkové
organizaci zřízené obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav,
o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby
Veškeré informace a bližší podmínky k Výzvě MAS Podbrdsko jsou od února 2022 uvedeny na
internetové stránce www.maspodbrdsko.cz – DOTACE A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav.
Pro osobní konzultace a další informace k Výzvě MAS Podbrdsko volejte či pište na:
Petra Benjáková, email: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006 - konzultace BŘEZEN 2022

DISTRIBUCE ČEZ
upozorňuje na odstávku elektřinydne 2. března 2022 od 7.30 do 15 hodin
v části obce Martinice č.p. 2 – 13, 16, 18, 19, 20, 21, 27
a č.ev. 1
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Osmadvacetiletý motorista projížděl 15. ledna
odpoledne přes Březnici. Policisté u něj provedli silniční kontrolu, dechová zkouška byla u muže
negativní, pozitivní byl ale test na drogy, konkrétně na THC a metamfetamin. Další jízda byla řidiči
zakázána a nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 16. ledna došlo v katastru obce Horčápsko
k dopravní nehodě osobního vozidla s lesní zvěří.
Řidič již pro krátkou vzdálenost nestihl bezpečně
zareagovat a přebíhající srnu srazil. Zvěř následně z místa střetu odběhla. Způsobená škoda byla
stanovena na 20 tisíc korun. Obdobné tři nehody
se staly 19., 26. a 30. ledna v katastru obce Březnice. Škoda při nich vzniklá byla vyčíslena na sto
tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 27. ledna v ranních
hodinách v Březnici 37letého motoristu. Dechová
zkouška u něj byla negativní. Pozitivní však byl
test na drogy, a to na látku THC. Svým jednáním
se dotyčný dopustil přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Obdobný případ se stal 18. ledna
v noci, tehdy šlo o zfetovaného 24letého šoféra.
Operační důstojník přijal dne 29. ledna v nočních hodinách anonymní oznámení o tom, že se
na náměstí v Březnici perou čtyři osoby. Dvacetiletý mladík po příjezdu hlídky na místo pokřikoval na 32letého muže, vyhrožoval újmou na zdraví. I přes opakované výzvy nechtěl svého jednání
zanechat a jeho agrese se stupňovala. V dechu mu
policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu.
Následoval jeho převoz na protialkoholní záchytnou stanici.
Předchozí večer příslušníci policie převáželi
z Březnice na „záchytku“ 36letého cizince. Při
hlídkové činnosti si policisté všimli hloučku osob,
kdy jedna z nich byla značně agresivní a měla
řeznou ránu na ruce. V dechu muže bylo následně zjištěno 3,8 promile alkoholu, poté byl ošetřen
v nemocnici a odtud putoval na protialkoholní

záchytnou stanici k vystřízlivění. Jak se později
ukázalo, poranění si způsobil při rozbití skleněné
výplně dveří, čímž způsobil škodu ve výši pěti set
korun. Za přestupek proti majetku mu hrozí ve
správním řízení pokuta ve výši až 50 tisíc korun.
Škoda ve výši sto tisíc korun vznikla při dopravní
nehodě, která se odehrála dne 30. ledna v odpoledních hodinách v obci Tochovice. Sedmašedesátiletý muž přejel do protisměru a pak narazil do
kamenného pomníku, který vylomil z jeho ukotvení. Dotyčný následně odmítl dechovou zkoušku
i lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu. Sanitka ho převezla do nemocnice k ošetření.
Pětačtyřicetiletý řidič usedl dne 7. února ve večerních hodinách za volant osobního vozu a jel
přes Březnici. Policisté ho zkontrolovali a zjistili,
že má pozitivní test na drogy, na metamfetamin.
Při lustraci se navíc ukázalo, že dotyčný má platný
zákaz řízení až do roku 2025. Nyní se bude zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Ten samý den projížděl přes město 30letý muž.
U něj vykázal test na drogy přítomnost látky THC.
Motorista je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 13. února kontrolovala policejní hlídka
v Březnici 34letého šoféra. Dechová zkouška u něj
byla negativní, pozitivní byl test na drogy, konkrétně na pervitin, a dotyčný má navíc platný zákaz řízení až do roku 2023.
Po průjezdu zatáčkou dostal na namrzlé vozovce 22letý motorista smyk a následně se vozidlo
přetočilo přes střechu. K nehodě došlo dne 15.
února v ranních hodinách mezi obcemi Tochovice a Třebsko. Ke zranění osob nedošlo, způsobená
škoda činila sto tisíc korun.
por. Monika Schindlová, komisař

Nebezpečné pronásledování
Nebezpečné pronásledování – neboli stalking.
Jedná se o zaměření na konkrétní osobu a její systematické obtěžování. Je to nežádoucí pronikání
do privátní sféry, které vyvolává u poškozené oso-

by pocit ohrožení, je vážně narušeno její soukromí a svoboda. V loňském roce byly policistům
na Příbramsku oznámeny dva případy, předchozí
rok tři případy.
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Přečinu nebezpečné pronásledování se dopouští ten, kdo dlouhodobě obtěžuje oběť tím, že jí
např. vyhrožuje ublížením na zdraví, vyhledává
její osobní blízkost, sleduje ji, vytrvale poškozeného pomocí telefonu či internetu kontaktuje
a především ho omezuje v jeho obvyklém způsobu života. Takové jednání u napadeného vzbuzuje
důvodnou obavu o život a jeho zdraví nebo jeho
blízkých. Za daný trestný čin hrozí pachateli až jeden rok za mřížemi nebo až tři léta, pokud je spácháno vůči dítěti, těhotné ženě nebo se zbraní.
Agresory jsou většinou bývalí partneři, kamarádi,
ale i členové rodiny, sousedé, někdo ze zaměstná-

PČR, Z MĚSTA

3/2022

ní či umanutý obdivovatel. Z jejich strany se jedná o různé výhružky, často přes SMS zprávy, kterých jsou schopni zaslat za den až několik desítek
či dokonce stovek. Často také prozvání oběť přes
mobilní telefon ve dne v noci, potulují se v její
blízkosti, postávají před domem, posílají dárky.
Radou je přerušit veškeré kontakty a především
vytrvat v nulové reakci, dále informovat své okolí, měnit své životní návyky a případně shromažďovat důkazy. Rozhodně neváhat vše oznámit na
Policii ČR.
por. Monika Schindlová

STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPOŘÍ POTRAVINOVOU BANKU
Ta nabízí pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský
kraj
poskytne
v roce 2022 Potravinové bance
finanční pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom krajští
zastupitelé. Počet klientů, kteří
banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu
a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou.
Banka shromažďuje jídlo od
dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin,
třídí je a poskytuje potřebným.
Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na
70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem
měla možnost zblízka vidět, jak
velkou potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak
je odpovědně provozována, jak
nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé,
a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu.
Zaměstnanci, z nichž je mnoho
bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou
konzervovány pro další konzu-

maci. Banka pomáhá lidem bez
domova, osamělým matkám
s dětmi, seniorům a osobám
v azylových domech, přerozděluje potraviny od řetězců,
od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky
pro jednotlivce i azylové domy.
Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra
Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také
velký nárůst počtu organizací,
které pomoc odebírají. V roce
2019 jich bylo 156, v roce 2021
už 264. Jsou mezi nimi i města
a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své
občany v nouzi, osamělé seniory
nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit
v bance jako odběratelé potravin
a pravidelně odebírat potraviny
pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává
se, že kvůli pandemii a růstu cen
zboží i energií bude lidí v nouzi
dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočes-

ký kraj zdvojnásobil příspěvek,
který jsme dostali v minulém
roce. Je to pro nás velmi vítaná
pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným.
Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále
se setkáváme s tím, že ne každý
o nás ví. Pokud by někdo naši
pomoc potřeboval, nejlepší je
obrátit se na obecní úřad, kde
získá další informace, případně
rovnou doporučení. Bez toho
jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro
Prahu a Středočeský kraj Věra
Doušová. Pokud by chtěl někdo
začít pomáhat, může rovněž
kontaktovat přímo Potravinovou
banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020
dotací 550 000 Kč, v roce 2021
to byl 1 milion korun. Pro rok
2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony korun.
Potravinová banka Praha a SK je
součástí České federace potravinových bank. V současné době
je největší potravinovou bankou
v České republice.

UZÁVĚRKA

dubnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN v pondělí 18. března 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.
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Březnický historický kalendář
březen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
1. 3. 1762 před 260 lety vyplatil březnický magistrát zámečníkovi za opravu čtyř vězeňských pout, dále za dva nové řetízky a
jeden spravený k poutům do arestu 1 zlatý 45 krejcarů.
6. 3. 1932 před 90 lety vyhořela pila pana Františka Bierhanzla.
18. 3. 1922 před 100 lety konal Okrašlovací spolek v Březnici
svoji řádnou valnou hromadu. Hodnocen byl rok 1921: po době
nevalné činnosti, způsobené poměry válečnými, to byl rok plodné práce, kdy okolí města a hlavně část pod Vinicí bylo vylepšeno
novými sazenicemi. Poděkování patří dárcům sazenic a křovin:
Lesní správě v Rožmitále, v Březnici, v Drahenicích a Lizu. Pro rok
1922 byla vytyčena další dosti důležitá práce – dokončit zušlechtění městského parku.
25. 3. 1922 před 100 lety ve schůzi městského zastupitelstva
v Březnici usneseno zříditi tržiště pro dobytek hovězí a koně na
obecním pozemku za Ohradou, podpořiti zřízení zimní hospodářské školy. Dále uneseno doporučiti udělení koncesse hostinskému Aloisu Čtrnáctému, koncesse elektrotechnické Boh. Bartůňkovi, přeložení koncesse pohřebního ústavu Františka Matějky
z Hvožďan do Březnice, koncesse vetešnické Karolině Vrátné.
27. 3. 1892 před 130 lety Spolek učitelstva okolí Březnického pořádal slavnost na paměť 300letých narozenin Jana Amose Komenského, při čemž účinkoval Zpěvácký spolek Lev, který vykazoval
již sedm let od svého založení v roce 1885 vynikající výsledky.
30. 3. 1927 před 95 lety věnoval městu březnický rodák Jaroslav
Mácha skladbu k prostným cvičením mužů župního Sokolského
sletu, který se konal v Březnici 26. června 1927. Byl i autorem
hudby prostných při VIII. sletu všesokolském v Praze.
30. 3. 1927 před 95 lety byl zavražděn ve svém bytě 74letý listonoš v. v. Václav Skřivánek svým podnájemníkem obuvnickým pomocníkem V. Černým pro neshody a pohrůžky vypovězení z bytu.
Vrah odsouzen k trestu provazem, avšak omilostněn k doživotnímu žaláři. Zemřel nedlouho na to v trestnici na Borech v Plzni.
30. 3. 1942 před 80 lety byly sneseny zvony z kostelních věží
a odvezeny k rekvírování nacisty. Posledně zazněly hranou Julii
Švejdové dne 29. 3. dopoledne a ještě mezi 2. – 3. hodinou odpoledne na rozloučenou s městem.
V březnu 1932 před 90 lety byl v Březnici ustaven „Lovecký
a kynologický klub“.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší
mládeži, z Bozeňska a Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického

Alena Heverová

3/2022

Zpěvácký spolek „Lev“
s filharmonickým odborem

nechyběl na konci 19. a počátku
20. století na žádné oslavě, zábavě či akademii. Byl založen v roce
1885 za účinné pomoci Josefa Lva
slavného barytonisty Národního
divadla v Praze, který byl tehdy
v lázních Dobrá Voda na dovolené.
Po jedenácti letech roku 1896
vznikl při Zpěváckém spolku
„Lev“ filharmonický odbor, o což
se velmi zasloužil advokát JUDr.
E. Morávek, znamenitý a nadšený hudebník, který se do Březnice
toho roku přistěhoval.
Pro představu o vysoké úrovni
filharmonických koncertů spolku, uvádíme ukázku pozvánky
z 3. března 1907.
Před 115 lety slyšeli posluchači
v Březnici takovýto náročný program a nejen v našem městě, ale
i v Mirovicích, v Blatné a v Protivíně.
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BŘEZNOVÉ POVÍDÁNÍ
2. března má svátek Anežka
– jméno řeckého původu znamená čistá, neposkvrněná,
ctnostná.
Sv. Anežka Česká se narodila
jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. pravděpodobně 20. ledna 1211 a zemřela
2. března 1282 před 740 lety
ve věku 71 let. Založila klášter
sv. Františka na Starém městě
v Praze, kde byla jeho první abatyší, byla také výraznou
osobností politického, kulturního a společenského života.
Sv. Anežka Česká se stala postavou hudebních i literárních děl.
Řadí se mezi české zemské patrony, její socha je součástí sousoší
sv. Václava na Václavském náměstí. Atributy jsou: hábit, koruna,
model kostela, lilie, často je zobrazována, jak ošetřuje nemocné.
Svatořečena byla 12. 11. 1989
v Římě, kanonizoval ji papež Jan
Pavel II.

Sv. Anežka česká
Zajímavé je, že se po staletí tradovala předpověď, že „Až bude
Anežka Česká svatořečena, zavládne v českých zemích svoboda“. A pět dní po jejím svatořečení započala Sametová revoluce.
Svatá Anežka do počasí příliš
nezasahovala, a proto jen všeobecné březnové pranostiky:
„Březen – za kamna vlezem“
„Březen – na pec si vlezem“.

Řehořský průvod žáků v době renesance
12. března má svátek Řehoř
– řeckého původu a znamená
bdělý či ostražitý.
Tento den je zasvěcen sv. Řehoři I. Velkému, který v 6. století položil základy světské moci
papežů. Reformoval známý gregoriánský chorál, byl autorem
významných církevních knih,
Je patronem žáků, hudebníků
a zpěváků, zedníků a knoflíkářů.
Malíři ho rádi zobrazovali jako
vysokého muže, v papežském
rouchu, který má u sebe bílou
holubici a koná různé zázraky.
V lidové tradici je dochovaný popis dvou aktivit, které se vztahu-

jí k tomuto dni: „Řehořské obchůzky“ – svátek žáků a učitelů,
spojený s koledováním a „Svatořehořské voračky“ – ty byly
spojeny s přicházejícím jarem
a s prací na poli. Průvody procházely vesnicí a přály dobrou
úrodu a zdravý dobytek po celý
rok. Nejdůležitější postavou byl
slaměný panák, člověk obalený
slámou, z té byla i vysoká čepice
a obličej měl celý začerněný.
„Na svatého Řehoře
lenoch sedlák, který neoře.“
„Na svatého Řehoře
čáp letí přesmoře
žába hubu otevře.“

19. března má svátek Josef
– jméno, u nás velice oblíbené,
vychází z hebrejské podoby Jóséph a označuje toho, kdo bude
pokračovat, pokračovatele či
rozhojňovatele.
Sv. Josef patří po Panně Marii k nejuctívanějším světcům.
Je patronem bratrstev a řeholních společností, karmelitánů,
manželů a křesťanských rodin,
dětí, mládeže a sirotků, dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů,
cestujících, ochránce při očních
chorobách a umírajících. Roku
1654 byl svatý Josef prohlášen
spolupatronem Čech. Jeho atributy jsou: tesařské náčiní - pila,
sekera nebo úhelník, někdy rozkvetlá hůl, lilie.

Vycházíme-li z lidových pranostik, je zřejmé, že kdo 19. března
pozorně sleduje počasí, mraky
na obloze, vítr i případný déšť,
dozví se mnohé o tom, jaké budou nejen následující dny, ale
i měsíce.
„Svatý Josef s tváří milou
končí zimu plnou.“
„Je-li na svatého Josefa vítr
potrvá čtvrt roku.“
„Pěkný den na svatého Josefa
zvěstuje dobrý rok.“
„Svatý Josef cesty zpevňuje
a po nich do polí vyhání.“
Čerpáno z knih Kalendárium
– Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák, České zvyky a obyčeje Alena Vondrušková, Církevní rok
a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška.
Alena Heverová
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ZPÍVAJÍCÍ SOKOL EMIL KUBÁT
Starý zámek s typickým rachotem sáhl žádné vojenské hodnosti. Ke
zaklapne a dovolí dřevěným dve- konci války dezertoval a do vzniku
řím, jejichž kdovíkolikátý nátěr nové republiky se ukrýval u svého
již opět opadává k zemi, se otevřít strýce v Rožmitále pod Třemšínem.
a pozvat návštěvníka dál. Přestože Po válce dostudoval a uplatnil se ve
je venku únorová zima, z chodby svém oboru. Působil například jako
přivítá hosta chladný příval vzdu- učitel na gymnáziu v Havlíčkově
chu, jako by tu čekal celou věčnost Brodě nebo jako správce lihovaru
až se dveře opět otevřou. Vcházíme v Šicendorfu. V roce 1926 se vrátil
dál po kamenné zaprášené dlaž- do Březnice a nastoupil do funkce
bě a míjíme dřevěnou kukaň s červeným nápisem
POKLADNA. Někdo možná
nostalgicky vzpomene na
doby, kdy se před malou dřevěnou prosklenou budkou
hromadil zástup nedočkavců, kteří dychtivě čekali, až
si budou moci koupit lístek
z tvrdého papíru a vstoupit
do sálu, kde na plátně uvidí
Belmonda, Barkera a další
idoly tehdejšího filmového
plátna. Dnes již návštěvník
v sále nenajde řady sklápěcích sedaček, červené
závěsy a natěšené diváky. Pamětní deska Ing. Emila Kubáta ve vstupní
Přivítá ho smutný sál břez- hale březnické sokolovny
nické sokolovny houževnatě
bojující s časem. Na zemi se v pra- ředitele Pražské mlékárenské firmy
chu povalují věci dříve tvořící ne- s pobočkou v Březnici. Emil Kubát
odmyslitelné vybavení kina. Mezi byl již od studií v Písku sportovec
kousky nábytku a různých věcí leží tělem i duší. V Havlíčkově Brozkroucené zažloutlé papíry, vy- dě dirigoval ženský pěvecký sbor
bledlé písmo stále nese jednotlivé a byl také členem Jihočeského sborepliky z neznámé divadelní hry. ru učitelů. Svou lásku ke zpěvu
Datum neznámý (podle stylu písma a sportu si přinesl i do Březnice, kde
jistě starý), autor neznámý, stejně byl velmi činný v kulturním a sportak neznámí herci, režisér i další tovním životě. V roce 1939 byl zvoobsazení. Možná že jedním z těch, len starostou Sokola Březnice a tím
kdo držel v ruce ještě svěží text zůstal až do vynuceného zastavení
a zpíval veselé písně, byl ten, jehož činnosti 12. dubna 1941. Byl veljméno vytesané do pamětní desky mi aktivním členem Sokolské obce
všichni návštěvníci bývalého kina na obecní i krajské úrovni. Miloval
míjeli při vstupu do hlavního sálu - zpěv a sám byl skvělým a žádaným
Ing. Emil Kubát. Narodil se do rodi- zpěvákem. V Březnici organizoval
ny učitele ve Hvožďanech 3. února a vedl pěvecký i divadelní kroužek,
1883. Učené rodinné zázemí před- pořádal buditelská představení
určilo mladého Emila k vystudová- a s pedagogickým zápalem se vění gymnázia v Písku a následnému noval sportovní činnosti mládeže.
studiu na vysoké škole technického Vlastenecké cítění Emila Kubásměru v Praze. Již za studií v Pís- ta neopustilo ani v době okupace.
ku se projevoval jako přesvědčený Netajil se svým protifašistickým
vlastenec. Vysokoškolské studium odporem a aktivně se zapojoval do
přerušila 1. světová válka, kdy byl odbojové činnosti. Podílel se na zánucen narukovat do Rakouské ar- sobování uprchlých zajatců rudé
mády. Jako vlastenec s odporem armády, které zajišťovala skupina
plnil svěřené úkoly, což potvrzuje kolem Františka Lízla v brdských
i fakt, že jako jeden z mála nedo- lesích. Jeden čas ve sklepě svého

domu ukrýval zběha hledaného tajnou policií. Odbojová činnost Emila
Kubáta dosáhla takového významu, že navázal kontakt se zahraniční odbojovou skupinou, které
podával zprávy o pohybu německých vojsk přes vlakové nádraží
v Březnici. Neméně významná však
byla i osobní a lidská pomoc, kterou poskytoval rodinám občanů
z Březnice, jejichž otcové a synové byli vězněni protektorátním režimem. Všem se snažil
pomáhat jak materiálně, tak
i návštěvou a slovem útěchy
v době, kdy se většina ze strachu odvrátila. Takto významná a aktivní činnost sokolského představitele neunikla
pozornosti tajné policie. Dne
3. prosince 1942 byl Ing. Emil
Kubát v Březnici zatčen příslušníky Geheime Staatspolizei (Gestapem) a převezen
do vyšetřovací vazby na velitelství Gestapa v Klatovech.
O osudu Emila Kubáta na klatovském Gestapu není nic známo.
Klatovské osazenstvo tajné policie spadající pod velení SS-Hauptsturmführera Heinricha Winkelhoferema bylo považováno za jedno
z nejbrutálnějších a lze předpokládat, že Emil Kubát byl podroben
sérii trýznivých výslechů. V březnu
roku 1943 byl bez řádného soudu
odvezen vlakovým transportem do
tábora Osvětim. Při výstupu z vlaku byli transportovaní rozdělováni
dle záznamů v osobní dokumentaci. Ing. Emil Kubát byl postaven do
řady vězňů s dokumenty označenými zkratkou R.U., tzn. návrat nežádoucí. V ranních hodinách 18. března 1943 tak vybraný zástup vězňů,
v němž byl i Emil Kubát, vykročil do
plynových komor Osvětimi. Jméno
vlastence, sportovce, starosty Sokola Březnice, odbojáře, Junáka a divadelníka dnes připomíná pomník
padlých hrdinů 2. světové války na
březnickém hřbitově a překvapivě
zachovalá pamětní deska v budově
sokolovny. Její osud je však s ohledem na stále více chátrající stav budovy nejasný.
Milan Kocík ml.
Bozeň – přátelé města Březnice, z.s.
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Lukáš Dittrich - klarinet

Libor Soukal - fagot

KULTURA

3/2022

Lukáš Pavlíček - hoboj

Trio Českého rozhlasu
Odbor kultury
města Březnice zve na

koncert

Program
BHV 2022

sobota 2. dubna 2022
od 19 hodin
reprezentační sál
radnice Březnice

Beethoven
Smetana
Dvořák
Ibert
Martinů
Janáček
Morricone
Milhaud
Změna programu vyhrazena.
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KULTURA

ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE

2. BŘEZNICKÝ
FOTOSALÓN

Zátiší a stíny
OD 4. BŘEZNA DO 30. DUBNA
KAVÁRNA V KOLEJI
VERNISÁŽ 17. BŘEZNA 2022 OD 17 HODIN
KAVÁRNA V KOLEJI, BŘEZNICE

3/2022
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KULTURA
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Odbor kultury města Březnice

čtvrtek 24. března 2022
od 17 hodin
Kulturní dům Březnice

Hezkou
zábavu!

Deset malých černoušků
nastraží past žirafě, ta jim však spolu
se svými přáteli a pomocníky
dá užitečnou životní lekci.
vstupné děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, rodinné 150 Kč
Změna programu vyhrazena.

POSLEDNÍ ZÁVOD

Do českých kin vstoupí 24. března přesně v den sportovní tragédie, která se odehrála před
109 lety na hřebenech Krkonoš, nový český film Poslední závod.
Příběh vychází ze skutečné události, která se stala na krkonošských hřebenech v roce 1913. Bohumil Hanč byl nejslavnějším českým lyžařem
své doby, vyhrával závody doma i v zahraničí.
Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jeden z
mála německých závodníků pravidelně zúčastňoval závodů v Čechách. Ostatní Němci z Krkonoš je
z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se
dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce
zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého
jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně.
Později byl v horách nalezen i zmrzlý Hančův přítel Václav Vrbata, který ho chtěl na trati podpořit
a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát. Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému
kamarádovi, nehodil. Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel
a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění
jako bezdomovec.

Natáčení snímku Poslední závod proběhlo přesně
před rokem na konci zimy 2021 v autentických místech, kde závod, při kterém zahynuli Bohumil Hanč
a Václav Vrbata, probíhal. Podmínky, ve kterých film
vznikal, se těm tehdejším velmi blížily, počasí jako
na houpačce od azurového nebe po sněhovou bouři.
Ve filmu uvidíte oblíbené české herce Kryštofa Hádka, Marka Adamczyka, Cyrila Dobrého, Oldřicha Kaisera, Vladimíra Javorského a další.
V březnické kinokavárně již v neděli 27. března
v 18.00!

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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KULTURNÍ DŮM BŘEZNICE 29. dubna 2022
od 19 hodin

• vstupné 350 Kč
předprodej: Infocentrum Březnice, V Koleji 1
tel. 739 641 923 / email: info@breznice.cz
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KULTURA

ZÁTOPEK – březnický stadion na filmovém plátně
V sobotu 27. dubna 2019 padla na březnickém
stadionu s kulisou historické dřevěné tribuny
první klapka natáčení výpravného životopisného
filmu režiséra Davida Ondříčka o fenomenálním
českém běžci Emilu Zátopkovi.
Březnické sportoviště filmaři vybrali proto, že
jako jedno z mála dochovaných odpovídá podobě
závodiště z přelomu čtyřicátých a padesátých let,
kdy se Zátopek seznámil se svou budoucí ženou.
Březnice představuje ve filmu kutnohorské závodiště, kde běžec Danu Ingrovou viděl poprvé.

Od počátku natáčení do premiéry snímku uběhla
ale nezvykle dlouhá doba. Původní datum uvedení snímku do kin se kvůli situaci kolem covidu-19
o rok posunulo na konec srpna 2021.
Březničtí diváci si na promítání filmu počkali ještě
několik dalších měsíců, než distributor film pustil
i do malých kinosálů. Zátopka s vynikajícím Václavem Neužilem v hlavní roli uvedeme v dubnu
v březnické kinokavárně.
Pavlína Liebnerová

neděle 3. 4. v 18.00 hodin KINOKAVÁRNA Březnice

ZÁTOPEK

Životopisné drama, Česko 2021, české znění
Působivý příběh vypráví nejen o zrodu mimořádného sportovce a jeho cestě k těžko opakovatelnému úspěchu, o osudovém setkání a celoživotní lásce dvou lidí, kterou nedokázaly zlomit ani
sportovní nebo životní prohry.
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville, Štěpán Kozub a další
Vstupné 100 Kč • 131 minut • Přístupno
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KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

3/2022

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

Březen – Měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

vyhlašuje třináctý ročník akce Březen – měsíc
čtenářů.
Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách opět „udržitelnost“.
V České republice vznikla v roce 2019 pracovní
skupina Udržitelnost v knihovnách www.udrzitelna.knihovna.cz. Jejím cílem je prozkoumat role
českých knihoven v naplňování cílů udržitelného
rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat s veřejností i zřizovateli.
Téma vychází ze 17 cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Jde
o jediný globální plán udržitelného rozvoje lidstva, který máme k dispozici.

Dospělé oddělení knihovny
• Po celý měsíc registrace čtenářů zdarma
• Čtenářská amnestie (v rámci Měsíce čtenářů neplatíte poplatky za upomínku)
• Nejvěrnější čtenáře knihovny oceníme knihou
• Úterý 22. března – VLTAVA – Orlické jezero
z výšky i ze dna – setkání nad fotografiemi Jiřího
Jirouška a Vojtěcha Pavelčíka
Na dětském oddělení knihovny připravujeme
• Pasování druháčků na čtenáře
• Výstavka nových knih
• Výroba jarních dekorací – dílnička
• Besedy pro I. stupeň – Hans Christian Andersen

Doporučujeme z dětské knihovny
VENKU, průvodce
po tajemstvích přírody

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM
NA STROMĚ - 39 PATER

Maria Ana Peixe Dias

Kolem nás je tolik věcí, které
stojí za objevení. A taky tolik otázek. Kdo tu zanechal
kůži a proč? Jak se pohybují
žížaly? A mají nos? Proč ptáci zpívají? Žijí u nás želvy?
Jak vznikají mořské vlny?
Proč je nebe modré? Jak to vypadá tam VENKU?
Odpovědi na otázky najdeš v téhle knížce. A kromě nich i plno nápadů, kam se vydat, čeho si všímat, co si vzít s sebou, a taky malý atlas živočichů,
rostlin a kamenů, se kterými se můžeš setkat.

Andy Griffiths
a Terry Denton

Pojďte se s námi podívat za Andym a Terrym do jejich nově
rozšířeného devětatřicetipatrového domu na stromě!
Najdete tu nejděsivější horskou dráhu na světě, operní dům, buldozerové bitevní pole, diskotéku se
světelnou podlahou, arénu s boxovacím slonem,
špičkově vybavenou kancelář a spoustu dalšího.
Čeká vás 13 zbrusu nových akčních poschodí.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – BŘEZEN

430. výročí narození

28. 3. 1592 se narodil JAN
AMOS KOMENSKÝ (zemřel
15. 11. 1670), jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, zakladatel
moderní pedegogiky.

135. výročí narození

23. 3. 1887 se narodil JOSEF
ČAPEK (zahynul v koncentračním táboře v dubnu 1945),
malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a spisovatel. Byl
redaktorem a výtvarným kritikem Lidových novin.
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici

3/2022

Oddělení
pro dospělé čtenáře

KAPKA KÁMEN VYHLOUBÍ
Hana Kulasová

„Stálá kapka i kámen vyhloubí. Toto přísloví se stalo mým životním heslem, neboť je to nejpřiléhavější charakteristika mé práce,“ zapsala si na konci srpna
roku 1962 do svého deníku Hana Kulasová, maminka šestiletého Jirky a o rok
mladšího Vaška. Pokusila se tak popsat především výchovu svých synů. Staršímu byl diagnostikován autismus, mladší byl nadprůměrně inteligentní a pěkně neposedný. Jak se „obyčejná žena v domácnosti“ v šedesátých letech 20. století dovedla poprat s úkoly, které trápí spoustu rodičů i dnes? Hana se nezalekla
žádné překážky, vymýšlela metody, jak staršího syna vzdělávat doma, neúnavně s ním obcházela lékaře a oběma svým dětem věnovala svou duši, srdce a čas.
Pečlivé zápisky, které si Hana vedla od své svatby do roku 1973, tak poskytují nejen
neobyčejné svědectví o životě s autismem ve 20. století, ale především z nich skládáme portrét výjimené ženy.

Dámský gambit
Walter Tevis
Beth Harmonová se v osmi letech
dostane do sirotčince. Malá Beth
si najde dvě cesty k úniku: malé
zelené pilulky, které děti dostávají
„na uklidnění“, a šachy. Hra, s níž
ji seznámí údržbář ve sklepě sirotčince, ji pohltí, a během několika let se ukáže, že Beth je prostě
dobrá, nejlepší. Příběh Waltera
Tevise o dospívání, šachách, feminismu a nebezpečných návycích vzbudil senzaci svým televizním zpracováním.
Prázdniny v Česku
Ladislav Zibura
Za dobrodružstvím není třeba
létat přes půl světa! Stačí procestovat rodný kraj a dobře se dívat.
Vydejte se s Ladislavem Ziburou
na dvouměsíční jízdu po českých
luzích a hájích a připomeňte si,

v jak rozmanité a krásné zemi
žijeme. Těšit se můžete na cestu
plnou zajímavostí, při které se zasmějete nad příběhy svérázných
lidí a načerpáte tipy na výlet.
GASTROMAPA
Lukáše Hejlíka 365
555 Výlety s gastromapou
Lukáše Hejlíka
Český herec, moderátor, blogger
a influencer je autorem úspěšných kulinářských cestopisů.
Svědectví o životě v KLDR
Nina Špitálníková
Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě, přesto se k nám z této země
dostává jen velmi omezené množství informací. Kniha koreanistky
Niny Špitálníkové, která přináší
sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky, proto předsta-

vuje mimořádně cenný a unikátní příspěvek k poznání jednoho
z nejtužších autokratických režimů na světě. Díky rozmanitosti
zpovídaných osob mají čtenáři
jedinečnou možnost nahlédnout
pod roušku severokorejského režimu.
Adresa Naděje
Mélissa da Costa
Amanda odešla z města a usadila
se v osamělém domě v Auvergni, aby mohla dát prostor svému
zármutku. Když se jí ale do rukou dostanou zápisky předchozí
majitelky domu, pomalu se probírá z bolavé letargie a postupně
se pouští do obnovy staré opuštěné zahrady. Jak se střídají roční období, mění se i Amandin život, v hlíně nachází novou sílu
žít.
připravila Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – BŘEZEN

130. výročí narození

22. 3. 1892 se narodil KAREL
POLÁČEK (zahynul v koncentračním táboře 1944 nebo
1945), prozaik a novinář, patřil k nejvýznamnějším česky
píšícím humoristům.

60. výročí narození

31. 3. 1962 se narodil MICHAL VIEWEGH, český spisovatel a publicista. Je držitelem prestižní Ceny Jiřího
Ortena z roku 1993 a je nejprodávanějším českým spisovatelem, s více než milionem
výtisků.

18

BŘEZNICKÉ NOVINY

KNIHOVNA

3/2022

Odbor kultury města Březnice zve na setkání

VLTAVA
ORLICKÉ JEZERO Z VÝŠKY I ZE DNA
Společné promítání fotografií Jiřího Jirouška a Vojtěcha Pavelčíka.
Jiří Jiroušek představí kolekci unikátních leteckých
fotografií pořízených v roce 2019 nad Orlickým jezerem.
Vojtěch Pavelčík doplní prezentaci
o historické fotografie stejných lokalit.
www.nebeske.cz

www.stara-vltava.cz

PROSTORY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BŘEZNICI

úterý 22. března 2022 od 17 hodin
vstupné 50 Kč
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RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz

Březen je tady a jaro ťuká na vrátka
Herna rodinného centra otevřena
pondělí až pátek od 9 do 12 hodin.
Program:
• sobota 5. 3. od 15 hodin Pyžámkový

a večerníčkový maškarní bál v KD
• čtvrtek 10. 3. od 16 do 18 hodin SWAP
v Pampelišce

Přijďte si vyměnit nepotřebné věci, které se Vám
zdají již okoukané, ale někoho jiného by mohly potěšit. Nebo si jen přijďte popovídat, dát si dobrou
kávu a chvilku se zastavit. Můžete přinést knihy,
oblečení, pokojové rostliny, dětské hračky nebo
kosmetiku. Věci k výměně by měly být v hezkém

stavu. Každý zúčastněný může přinést maximálně 10 věcí. Pokud chcete přinést věci, ale samotného swapu se zúčastnit nehodláte, můžete to tak
udělat, ale byly bychom rádi, kdybyste zůstali. Po
skončení swapu si vaše nevyměněné věci můžete vzít domů nazpět (ale pouze 10. 3. v 18 hodin
a 11. 3. od 9 do 12 hodin), nebo je věnujeme na
charitu.
• v termínu 21. - 28. 3. bude v rodinném cen-

tru probíhat tradiční jarní burza oblečení,
sportovních potřeb a hraček
• čtvrtek 31. 3. od 9 hodin vynášení Morany
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny
v programu!

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
21. – 28. března 2021
Pondělí 21. 3.
Úterý 22. 3.
Středa 23. 3.
Čtvrtek 24. 3.
Pátek 25. 3.
Pondělí 28. 3.

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

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
TŘÍDĚNÍ
VÝDEJ

Přijďte obměnit jarní/letní šatník, prodat malé či nevyužité věci a pořídit nové.
Prodávajícím doporučujeme kontaktovat RC telefonicky na tel. 326 531 177,
e-mailem: info@rcpampeliska.cz, na fc „Rodinné centrum
Pampeliška Březnice, z.s.“ nebo osobně, bude Vám přidělen unikátní kód,
pod kterým budete vedeni v evidenci prodávajících, získáte formulář
pro vyplnění seznamu prodávaných věcí a podrobné informace.
Máte-li chuť vypomoci při burze, budete vítáni.
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PŘEDPORODNÍ KURZ
s porodní asistentkou a laktační poradkyní
Lucií Furišovou
PŘEDPORODNÍ KURZ

1. lekce pátek
4.3. od 16:00
– Těhotenství
s porodní
asistentkou
a laktační poradkyní
/jaké mít doma léky v době těhotenství, příprava do porodnice, co vše si
Lucií Furišovou
sbalit, co nezapomenout zařídit před a po porodu miminka, výsledky
D-testů, nejlepší plenky, dudlíky, mléka/
1. lekce pátek 4.3. od 16:00 – Těhotenství
/jaké mít doma léky v době těhotenství, příprava do porodnice, co vše si

2. lekce pátek
od 16:00 – Porod
sbalit,11.3.
co nezapomenout
zařídit před a po porodu miminka, výsledky
D-testů, nejlepší
plenky, císařský
dudlíky, mléka/
/nácvik dýchání
při porodu,
řez, péče o ženu v šestinedělí, péče
o novorozence a koupání, nácvik kojení a poloh/
2. lekce pátek 11.3. od 16:00 – Porod
/nácvik dýchání při porodu, císařský řez, péče o ženu v šestinedělí, péče
sobota
2.4. oda10:00
- Péče
novorozence
o novorozence
koupání,
nácvik o
kojení
a poloh/

3. lekce
/masírování miminka, léky pro miminko, očkování, první pomoc, vývojová
lekce sobota 2.4. od 10:00 - Péče o novorozence
stádia 3.dítěte
do 1 roku s ukázkou vhodných hraček na zabavení dítěte,
/masírování miminka, léky pro miminko, očkování, první pomoc, vývojová
příkrmy/ stádia dítěte do 1 roku s ukázkou vhodných hraček na zabavení dítěte,
příkrmy/

Kurzy se budou konat v Rodinném centru Pampeliška Březnice, z.s..
Kurzy se budou konat v Rodinném centru Pampeliška Březnice, z.s..
Teoretická
a praktická
částčást
2 až
3 3hodiny
následovaná
volnou
diskusí.
Teoretická
a praktická
2 až
hodiny následovaná
volnou
diskusí.
Cena: Kč
1.900,- Kč
Cena: 1.900,Cena zahrnuje i balíček pro budoucí maminku se souhrnem informací a
Cena zahrnuje
i balíček pro budoucí maminku se souhrnem informací a
konzultaci s Lucií u Vás doma po porodu (v rámci Březnice zdarma).
konzultaci s Lucií u Vás doma po porodu (v rámci Březnice zdarma).
Místa jsou omezena z důvodu individuálního přístupu.

Rezervujte
si místo
přímo vindividuálního
RC Pampeliška nebo
na tel. 326 531 177.
Místa jsou
omezena
z důvodu
přístupu.
Rezervujte si místo přímo v RC Pampeliška nebo na tel. 326 531 177.

VOLNOČASOVÝ KLUB xD₂
Program na březen:
Otevřeno máme vždy úterý, středa, pátek
od 14.00 do 18.00 hodin.
Lze přijít i bez přihlášení.
Klub slouží k setkávání dětí a mládeže
od 7 do 18 let.
Můžeš u nás jen tak pokecat nebo posedět s kamarády. Jsou tady šipky, pinčes i deskovky. Vybavení
budeme postupně rozšiřovat.
Vše je připraveno pro tvoji zábavu.
Sídlíme v budově ZUŠ Březnice, Náměstí čp. 2,
přízemí, vlevo.
Na některé dny v březnu jsme nachystali speciální program:
Odpoledne pro kočku a psa (datum bude upřesněn, sleduj náš facebook)
- přijď se pomazlit se čtyřnohými kamarády
- jako vstupenku přines krmení pro psy či kočky,
společně to pak věnujeme do vybraného útulku
Odpoledne pro kytky - 22. 3. 2022 - přijď si vyrobit originální květník a zasadit vlastní kytku

Dlouhý pátek - 11. 3. 2022 - otevřeno od 18.00
do 21.00 - uděláme popcorn a zkoukneme nějaký
film
Jestli máš nějaký nápad, co by tě v Iksdéčku bavilo, napiš na e-mail iksdecko@gmail.com, nebo
zajdi a zkusíme to společně zrealizovat.
Těšíme se na všechny příchozí!

21

BŘEZNICKÉ NOVINY

3/2022

ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023
Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023
se uskuteční ve dnech 27.–30.
dubna 2022 v budově Základní
školy Březnice.
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
včetně dětí s odloženou školní
docházkou.
Zákonní zástupci dítěte přihlašovaného k povinné školní
docházce si rezervují termín
a čas zápisu v registračním
systému umožňující dálkový
přístup
(www.zsbreznice.cz/
skola/za-pis-do-zs). Zástupci
dítěte, kteří nemají možnost podání elektronické přihlášky, se
mohou obrátit na zástupce ředitele (Mgr. Martinu Vaněčkovou -

tel. 727 933 856, e-mail: vaneckova@zsbreznice.cz) pro osobní předání dokumentů a rezervaci termínu zápisu.
K zápisu je nutné přinést OP zákonného zástupce a rodný list
budoucího žáka.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce předkládá žádost
o odklad s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Mezi schopnosti dítěte sledované u zápisu patří pozornost dítěte, smyslové vnímání (zrakové
a sluchové), úroveň komunikace, motorika (hrubé a jemné
pohybové dovednosti), základ-

ní pracovní a sociální návyky
apod. Tzv. zralost dítěte je posuzována v oblasti tělesné, rozumové, emoční a společenské.
Vážení rodiče, zápis budoucího
prvňáčka není přijímací řízení
a nejde zde o žádný výběr. Zápis probíhá formou nenásilného
rozhovoru s předškoláčkem. Má
být významnou, ale radostnou
událostí. Pokud předškoláček
chodí do školky a rodiče si s ním
doma běžně povídají, hrají a zapojují jej do denních činností,
není žádná intenzivní příprava
na zápis nutná. Pracovat pravidelně s dítětem je vhodné v případě problémů s výslovností.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Bělka, ředitel ZŠ

ZOH u nás ve třídě
V naší třídě 5.A na ZŠ Březnice probíhaly letos také ZOH. Začaly o něco dříve, už v lednu,
a skončí o něco později než ty skutečné ZOH
v Pekingu, na konci února. Nesoutěžili jsme sice
v zimních sportech, ale… V lednu jsme začali
shromažďovat informace z historie OH. Děti zjišťovaly, kde je „kolébka“ OH, jak často jsou, kdy
se konaly, a kdy naopak ne, jaké jsou olympijské
symboly, čím byli sportovci odměňováni před
medailemi. Také si každý žák připravil krátkou
zprávu o některém českém nebo československém olympionikovi, který v minulosti získal na
ZOH medaili, a s ním seznámil celou třídu. Postupně jsme poznali Jiřího Rašku, Ondreje Nepelu, naše zlaté hokejisty z Nagána, Kateřinu
Neumannovou, Evu Samkovou, Ester Ledeckou,
Aleše Valentu, Martinu Sáblíkovou, Gabrielu
Soukalovou a další. Začali jsme tvořit nástěnku
s těmito zprávami. V únoru jsme nástěnku postupně doplňovali aktuálními úspěchy našich
olympioniků. K dnešnímu dni už víme, co
je to nešťastná bramborová medaile M. Sáblíkové, ale také jsme ji viděli „na bedně“, když
získala bronzovou medaili na své oblíbené
trati. Sledovali jsme také, jakou smůlu měla
M. Davidová při poslední 20. střelbě v biatlonu.

Ale také jsme viděli „napřímo“ famózní závod
E. Ledecké. Na úplný závěr „naší“ olympiády tradičně zorganizujeme vědomostní olympiádu.
Prvního kola se zúčastní všichni žáci, do druhého
postoupí jen ti nejlepší. Absolutní vítěz bude odměněn.
Ivana Ševrová
třídní učitelka 5.A
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Na sněhu i pod ním
Lyžařský výcvik absolvovali žáci sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ Březnice letos od
16. do 22. ledna v hotelu Ořovský na Šumavě.
Když se řekne spojení lyžařský výcvik, všichni
si asi představíme sníh, lyže a děti stojící vertikálně na těchto dvou zrádných prknech. Ne
vždy jsou ale podmínky ideální a žádná z těchto tří částí nemusí platit. Tento rok byl naštěstí
příznivý, co se týče sněhových a povětrnostních
podmínek. Lyže a snowboardy se všem účastníkům zájezdu také podařilo úspěšně dovézt
a najít v obrovské, rychle se zvětšující hromadě zavazadel před hotelem. Největší problém
však nastal, když došlo na bod číslo tři. Z mého
pohledu zkušeného lyžaře stojícího na skluznicích lyží podruhé v životě byl tento úkol z počátku výcviku téměř nesplnitelný. Několik hodin naplněných zoufalou touhou vyplivnout
všechen sníh z pusy však stačilo na to, aby si
i největší antitalent poradil se správným postojem

ZŠ

3/2022

Čtvrťáci v TECHAKu
V pátek 14. 1. jsme navštívili březnickou technickou
akademii. Vyučující pro nás zvolili téma přírodní katastrofy. Nejprve nás Radek, pán který nás měl celé
dopoledne na starosti, seznámil s teorií vzniku jednotlivých přírodních katastrof. Poté jsme se rozdělili
na dvě skupiny. Jedna skupina pracovala na počítačích, projektovala výškové budovy. Druhá stavěla
z lega stavby, které se testovaly, jak odolávají různým stupňům zemětřesení. Pohyb byl ovládaný přes
tablet. Výuka byla zakončena vědomostním kvízem,

který sloužil hlavně jako shrnutí a zopakování všech
získaných vědomostí. Virtuální realitou jsme zakončili náš pobyt v TECHAKu. Ocitli jsme se třeba na
nejvyšší budově světa Burdž Chalífa, na dně oceánu
nebo ve vesmíru. Den v TECHAKu jsme si užili.
Anna Motáňová

a technikou. A protože se žádný výlet bohužel neobejde bez zranění, již druhý den přestávaly být končetiny všeho druhu v bezpečí. Pár modřin či namožených svalů, o kterých jste mnohdy ani nevěděli,
že je máte, si prostě odnesl každý z nás. Co se týče
aktivit mimo sjezdovku, program byl pestrý. Každé ráno snídaně v 8 hodin, oběd ve 12.30, večeře
v 18 hodin, a poté večerní program 7. a 8. tříd.
Tehdy se dělo spoustu věcí, včetně stavění živých
pyramid z dětí či mumifikace spolužáků. I když
se může zdát, že jsme si podle mého, s nadsázkou
psaného článku, lyžák vůbec neužili, není to pravda. Vždyť týden bez rodičů strávený na čerstvém
vzduchu s kamarády byl nezapomenutelný zážitek
a již druhý den po návratu bych si ho prožila znovu. Na závěr chci ještě za všechny žáky poděkovat
škole, instruktorům a vychovatelkám, rodičům
i celému hotelovému personálu za výcvik, který
opravdu stál za to.
Adina Kazdová, žákyně 9.B

Konverzační soutěž
v německém jazyce
Dne 15. února 2022
se na Obchodní akademii v Příbrami
konalo okresní kolo
Konverzační soutěže
v německém jazyce.
Soutěž se skládala
z poslechového cvičení, popisu obrázku
a mluvení na vylosované téma. Naši školu
reprezentovala žákyně 9.A Dominika Majerová, která získala 1. místo a postupuje do krajského kola. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v krajském kole.
Petra Ottová
vyučující německého jazyka
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Soutěž „FINANČNÍ GRAMOTNOST“
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti naší
školy zúčastnili školního kola
11. ročníku celostátní soutěže
„Finanční gramotnost“. Soutěž
má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních
principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních
produktech apod. Jejím hlavním
cílem je připravit studenty do
života, aby se naučili s penězi
správně hospodařit a zbytečně

se nezadlužovali. Dále by měli
umět řešit problematiku správy
rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu. V neposlední
řadě by se studenti měli naučit
pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů
a služeb. Studenti soutěžili ve
III. kategorii, která je určena
pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se
na otázky. O správném výsledku
testu rozhodují správné odpovědi
a rychlost jejich vyplnění. Školního kola se zúčastnili studen-

ti všech oborů 2., 3. a 4. ročníku
naší školy. Nejlepších výsledků
dosáhl Filip Jaruška ze třídy 4.BV
oboru informační technologie,
Lukáš Vopěnka rovněž ze třídy
4.BV oboru informační technologie a Martin Březina ze třídy
4.AS oboru agropodnikání. Tito
žáci dále soutěžili v okresním
kole jako tříčlenný tým. Vítězným
studentům blahopřejeme a přejeme jim krásné umístění v dalším
kole.
Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů

Leden plný olympiád
V lednu se na VOŠ a SOŠ Březnice konalo několik olympiád.
Studenti měli možnost prokázat své znalosti ze zeměpisu,
českého a anglického jazyka.
V zeměpisné olympiádě obsadil nejvyšší příčku Ondřej Fürst
ze 2.AV a v olympiádě z českého jazyka zvítězil Petr Špryňar
z 1.AV.
Olympiáda z anglického jazyka přinesla několik výborných
výkonů. První tři místa byla
obsazena s velmi těsným bodo-

vým rozdílem, v následujícím
pořadí. Třetí místo obsadil Petr
Špryňar z 1. AV, druhé místo připadlo Tomáši Zizlerovi z 2. AV
a vítězem se stal Daniel Kolář ze
3. ročníku, který prokázal skvělé znalosti v písemné i mluvené
podobě a zajistil si tak postup
do okresního kola. To se konalo
v Příbrami ve čtvrtek 17. 2.
2022. Jsme pyšní, že naši školu
na olympiádě reprezentoval.
pedagogové
VOŠ a SOŠ Březnice

Soutěž „EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA“
V letošním školním roce se žáci 2., 3. a 4. ročníků všech oborů naší školy zúčastnili školního kola
mezinárodní soutěže pro středoškoláky v ekonomii a financích „Ekonomická olympiáda“.
Soutěž je pořádaná Institutem ekonomického
vzdělávání pod záštitou České národní banky
a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Školní kola probíhala přes internet formou testů.
Marek Lagron, žák 4. ročníku oboru informační
technologie, soutěžil v krajském kole. Krajské kolo
se konalo v letošním roce rovněž přes internet.
Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY NOVĚ V PŘÍBRAMI
SOS dětské vesničky začínají od začátku tohoto roku nově působit také v Příbrami. Zdejší pobočka služby SOS Přístav nabízí doprovázející služby pěstounským rodinám nejen z Příbramska, ale také
z Dobříšska, Sedlčanska a případně i dalších obcí jižní části Středočeského kraje. Organizace působí
v osmi krajích po celé republice, v oblasti péče o ohrožené děti má více než padesátiletou historii.

Kancelář příbramské pobočky SOS dětských vesniček najdete v pasáži Jana
v Pražské ulici čp. 14, otevřeno je každý všední den od 8 do 15 hodin.
Návštěvu je dobré si domluvit předem.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
poslední zimní měsíc jsme uložili ke spánku
a jaro vítáme s otevřenou náručí, s níž v našem
případě vždy jde ruku v ruce i otevřená mysl.
A abychom období rozpuku učinili i v brzku plodným, přichystali jsme pro Vás nové aktivizační
balíčky, jež budou slosovány o ceny. Vyzvednout si
je můžete v městské knihovně anebo v infocentru.
Za laskavou spolupráci děkujeme Modré nadaci
pivovaru Herold, našim dobrovolníkům, knihovně
a infocentru města Březnice. Městské knihovně též děkujeme za časopisy, jež potěší mnohé
z Vás.
V únoru jsme měli první setkání v rámci nového
projektu – besední cyklus na téma A proč? Uzávěrka je před termínem konání – nemohu tedy
napsat více.
Rádi bychom Vás seznámili s možností podpory
naší činnosti v rámci nákupu v příbramské prodejně Tesco. Zde můžete po svém nákupu přispět
na rekonstrukci sociálního zázemí naší Spolkovny – kasičky u pokladny, žeton. Za tuto projevenou laskavost předem děkujeme.
Za sebe i své kolegy ve spolku Vám přeji jen vše
dobré a každý den ať je obdarován drobnou radostí a vírou, že je vše, jak má být.
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale
jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne,“ Václav Havel.
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 nebo napsat na e-mail:
petramatysova21@seznam.cz

Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit
pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš
transparentní účet je: 5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
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
• 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

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

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

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

Nikdo nemusí být sám!
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Poradna pro sluchově postižené spoluobčany se
koná 6. 4. 2022 od 10.45 do 12.30 v domečku na
náměstí.
Kulturní program STP v Březnici
Jednotlivé akce budou vycházet z celoročního
plánu a s ohledem na covidovou situaci v ČR.
V dubnu 7. 4. bychom jeli do divadla A. Dvořáka
do Příbrami, na představení „Třicet devět stupňů“. Mělo by se odehrávat na Malé scéně. Předpokládaná cena včetně dopravy bude 200 Kč. Trasa
autobusu bude naplánována podle zájemců.
Na 21. dubna připravujeme členskou schůzi STP,
která se uskuteční v kulturním domě od 14 hodin.
Předběžná nabídka
Rekondiční pobyt v Trenčianských Teplicích
11.-18. 6. za 11 490 Kč. Cena zájezdu je včetně
dopravy. Ubytování v nově zrekonstruovaném hotelu přímo v centru na náměstí. Kromě lékařské
prohlídky, 12 procedur a koupelí v léčebných pramenech lze dokoupit např. masáže dle vlastního
výběru. Zajištěna je plná penze, venkovní bazén,
vstup do fit-centra a možnost dvou výletů a procházek po místních turistických trasách. Doporučeno hlavně na pohybový aparát.
V tentýž datum tj. 11.-18. 6. nabízíme pobyt v Jeseníku. Cena zájezdu je 7 750 Kč + doprava. Jeseník
jsme navštívili před třemi roky. Byl to zajímavý
pobyt s nádhernými výlety a možnostmi krásných
procházek do zdravé přírody. Jsou zde v nabídce
taktéž masáže. Doporučeno hlavně na pohybový aparát. Odborná péče místních zdravotníků
a masérů.
Dále nabízíme pobyt v Nesuchyni na Rakovnicku.
Jedná se o školicí středisko. Jsou zde 2 a 3 lůžkové
pokoje, zajištěna plná penze, dva výlety. Jeden do
zámku Krásný Dvůr s překrásným parkem, druhý do zámku Stekník. V Žatci navštívíme místní
pivovar a muzeum pivovarnictví. Přímo v areálu

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
80 let – Věra Chocholová, Březnice
87 let – Anna Bělková, Březnice
90 let – Hedvika Havelková, Březnice

je celodenně otevřen bazén, je zde možnost objednávky masáží, manikúry, pedikúry a kadeřníka. Veškeré informace budou zveřejněny na členské schůzi STP, kde si budou moci zájemci daný
pobyt zamluvit.
Informace o dalších cestách a výletech budou vytištěny v BN, na plakátcích vyvěšených ve vitrínce
a u úsekářů. Ať už zvolíte jakýkoliv výlet, přejeme
vám příjemně strávené chvilky klidu a odpočinku
a hlavně hodně zdraví, kterého je po těchto dvou
náročných letech, velice málo.
Pranostiky na měsíc březen
Na svatého Řehoře (12. 3.) špatný sedlák neoře.
Mrzne-li na svatou Gertrudu (17. 3.),
jistě mrzne ještě 40 dní.
Březen mokrý a deštivý, úrodě se protiví.
Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, divoké
kachny na příletu, oznamují teplé jaro.
Za výbor MO STP Břez nice
Hedvika Fořtová

MO STP Březnice zve na

zdravotní přednášku

O BYLINKÁCH
A MASTIČKÁCH
přednáší
lázeňský lektor a bylinkář

Karel Štenbaur

čtvrtek 3. března 2022
od 15.30 hodin
v Městské knihovně v Březnici
Přednáška je zdarma.

Vzpomínky
Dne 25. února uplynulo 17 let od smutné
chvíle, kdy nás navždy opustila naše
milovaná babička paní EMILIE PANCOVÁ
z Březnice.

S vděčností, úctou a láskou vzpomínají vnuci
Roman a Libor.
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.
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Koronavirus není ( jen) medicínský problém
Tím by byl, kdyby nebylo známo, čím je toto onemocnění způsobeno. To víme, takže původ onemocnění je znám. Medicínský problém by to také
byl, kdybychom neznali léčbu tohoto onemocnění. Léčbu však známe. Dokážeme si také poradit
s předcházením (prevencí) tohoto onemocnění,
protože máme celkem účinné očkování. Co víc bychom si mohli od medicíny přát? V případě některých onemocnění je na tom medicína hůř. Příčinu
leckterého onemocnění doposud neznáme, řadu
onemocnění nedokážeme úspěšně léčit, o možnostech prevence ani nemluvě. Příkladem může
třeba být taková Alzheimerova choroba, o níž
má povědomost každý. Příčinu neznáme, účinnou léčbu, která by vedla k vyléčení, nemáme,
a předejít jí nelze. Koho tato nemoc postihne, pokračuje u něj dál, můžeme ji pouze zpomalit, ale
nikoli zastavit. Životospráva nepomůže, ani jako
prevence ani jako součást léčby. A takových příkladů by bylo možno uvést víc.
Takže v čem je u covidu problém? Coronavirus se
mění, jak už to v přírodě bývá, protože to je v přírodě přirozené. Všechno živé se vyvíjí a reaguje
na podmínky, v nichž žije. Když se něco živého

rychle množí, je toho hodně. To je typické pro viry,
ty se proto mění často. Jiné organismy, které jsou
ve srovnání s viry mnohem složitější, se vyvíjejí
pomalu.
Omikron se rychle šíří díky tomu, že tolik nezabíjí. Jeho hostitelé povětšinou neumřou po infekci
omikronem. Ten se v nich jen pomnoží a pokračuje dál, čili nakazí další osoby.
Je to tvrdá lekce, když už to vypadá slibně, že jedna vlna končí, ukáže se, že to není ta poslední.
Problém z coronaviru mimo jiné dělá reakce lidí
na jeho existenci. Někteří reagují obavami až strachem a jdou na očkování. Jiní riziko onemocnění popírají a na očkování nejdou. Začíná jich být
bohužel nějak čím dál tím víc. Riziko onemocnění
někteří z nás popírají. To je celkem vzato obvyklý
jev. Někdo např. prodělá infarkt a nic si z toho nedělá, nepoučí se. Riziko covidu také mnozí zlehčují a představují si, že cítí–li se zdrávi, nikdy moc
nestonali, tak co by se jim teď mohlo stát? Coronavirus to ovšem tak jednoznačně nebere a onemocnět lze i v těchto případech.
MUDr. Jiří Beran

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK BŘEZNICE

Vzdělávací institut Středočeského kraje otevírá ve spolupráci s městem Březnice
pro akademický rok 2021/2022 jarní semestr studiua pro seniory

LABYRINTEM CTNOSTÍ A NEŘESTÍ – I.
Jednosemestrální studium bez závěrečných
zkoušek pro seniory a další zájemce
Termíny konání:

únor 2022 – květen 2022
23. 2., 28. 3., 20. 4. a 30. 5. 2022

Studium zajišťuje středisko Příbram
Vzdělávacího Institutu Středočeského kraje
s podporou města Březnice.

Místo konání: Kulturní dům,
Dolní Valy 63, Březnice

Lektoři: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
Část 1. Naděje – Tentokrát zamíříme do labyrintu 17. století. Změny života i světa byly obrovské.
Od evropské reformace k českým událostem.
Část 2. Víra – Čemu všemu lidé v minulosti věřili, a jak jejich víra formovala jejich vztah ke světu?
Co víme o mytologii prvních zemědělců a jejich rituálech?
Část 3. Pomluva – Chraňte se neprospěšného reptání, zdržte jazyk od pomluv, vždyť ani hovor
ve skrytu neprojde bez povšimnutí a prolhaná ústa zabíjejí duši.
Část 4. Odvaha – Odvaha je mravní vlastnost založená na rozhodnosti. S odvahou čelíme utrpení,
s odvahou jdeme za svými cíli i za změnami k lepšímu.

Rozsah studia: 20 hodin/semestr. Účastníci absolvují 4 přednášky v rozsahu 5 vyučovacích
hodin od 9 do 13.30 hodin

Poplatek: 800 Kč za jeden semestr

Místo konání: Kulturní dům, Dolní Valy 63, Březnice
Přihlášky: Přihlásit se je možné elektronicky: dubnicky@visk.cz, nebo na telefon 731 470 381,
poštou na adresu: Vzdělávací institut Středočeského kraje, vzdělávací středisko Příbram,
tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram
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ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA SLAVÍ 30 LET
Dechový ochestr RožmitálskáVenkovanka pod vedením kapelníka Josefa Janouška těší
své věrné posluchače i širokou
veřejnost velmi dobrou dechovkou již 30 let. Ano přátelé,
Rožmitálská Venkovanka v roce
2022 slaví 30. výročí svého vzniku. Srdečně Vás zveme na naše
oslavy.
Rožmitálská Venkovanka navazuje na tradici a odkaz výborných rožmitálských, březnických a hvožďanských muzikantů
a dechových hudeb. Za těchto
hezkých třicet let se v orchestru
vystřídalo mnoho šikovných hudebníků i zpěváků, díky kterým
se vybudovalo a stále udržuje
velmi dobré jméno a podpořila
tím muzikantskou tradici v našem podbrdském regionu.
Orchestr ovlivnilo mnoho významných osobností. Na samém počátku to byli pánové Karel Šuchman, Leopold Korecký
a Josef Balek, kteří předávali
svou lásku k muzice mladším
generacím, a mnoho jejich žáků
se pak stalo vynikajícími muzikanty právě Rožmitálské Venkovanky. Další významnou osobností byl emeritní plukovník
a bývalý dirigent Hudby Hradní
stráže a Policie ČR pan Rudolf
Rydval, který náš orchestr na
postu uměleckého vedoucího
řídil během svého desetiletého
působení.

Velkou osobností, která velmi
ovlivnila 20 let činnosti orchestru, byl starosta města Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef
Vondrášek. Byl to on, kdo v létě
roku 2000 oslovil Venkovanku
z Březnice a nabídl jí zázemí
a podporu ve městě Rožmitál
pod Třemšínem. Tím se z Venkovanky stal dechový orchestr
Rožmitálská Venkovanka.

V roce 2004 byl jedním ze zakládajících členů Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, jehož místopředsedou byl téměř 17 let. Pan
starosta byl náš velký fanoušek.
Moc děkujeme za všechnu pomoc a lásku k písničkám o našem krásném domově. Udělal
toho pro nás opravdu hodně, že
to ani vyslovit nejde!
Rožmitálská Venkovanka má za
sebou mnoho úspěchů. Zahrála
a potěšila své posluchače na nespočetném množství kulturních
akcí, zúčastnila se několika soutěží a natočila šest zvukových

nosičů CD a jeden nosič DVD.
Před naším orchestrem je ale
ještě obrovský kus práce.
Spokojenost publika a pořadatelů nás nabíjí neuvěřitelnou
energií se zájmem pracovat na
sobě ještě více. Pevně věříme,
že další roky posunou Rožmitálskou Venkovanku zase o kus dále
a budeme Rožmitálsko a celý
kraj pod Třemšínem na poli tohoto hudebního žánru stále výtečně reprezentovat.
Vážení přátelé a naši milí příznivci, přijďte s námi oslavit
30leté výročí a pokřtít nové CD
Rožmitálské Venkovanky, jehož
vydáním chceme připomenout,
že v našem kraji je u muziky
krásně. Nové CD je složeno převážně z krásných písniček hvožďanského rodáka a úžasného
člověka Josefa Balka a nazvali
jsme jej „Rodný kraj“. Na nové
CD navážeme v druhé polovině
května 2022 vydáním i nového DVD. Oslava 30letého výročí
a křest CD nebude jen jednou. Srdečně zveme v neděli
24. dubna v Rožmitále pod
Třemšínem a v sobotu 14. května ve Hvožďanech, ale symbolicky oslavy proběhnou i na dalších plánovaných koncertech.
Přehled akcí najdete na internetových stránkách www.venkovanka.eu a na facebookové
stránce našeho dechového orchestru.
Rožmitálská Venkovanka

ZÁJEZD NA VÝSTAVIŠTĚ V LYSÉ NAD LABEM
Na Výstavišti v Lysé nad Labem se koná ve čtvrtek 24. března 2022 přehlídka dechových hudeb
s názvem FESTIVAL DECHOVKY, při kterém
můžete shlédnout i koncert dechového orchestru
Rožmitálská Venkovanka.
Dále se koná na Výstavišti v Lysé nad Labem i několik zajímavých výstav:
JARNÍ ZEMĚDĚLEC – 54. veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství

CHALUPÁŘ 2022 – 3. veletrh NEJEN pro všechny
chataře a chalupáře.
FARMA – Hospodářská zvířata se svými mláďaty.
Výstava oblíbená u dětí i dospělých.
Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá ve
čtvrtek 24. března 2022 zájezd na Výstaviště
v Lysé nad Labem. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 15. března 2022 u pana Jana Uhlíře,
tel. 724 078 562.
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Zimní soutěž přípravek v Podlesí
V neděli 6. února jsme poprvé v letošním roce
vyrazili na soutěž, a to na zimní soutěž přípravek
v Podlesí. Na toto klání jsme sestavili dvě družstva, která obsadila sedmé a desáté místo. Soutěž
se skládala především z vědomostních stanovišť,
ale nechyběly ani praktické. Obě družstva udělala nepatrné chybičky, které je ovšem připravily o přední pozice, a tak již i ti nejmenší hasiči
zjistili, jak tenká je hranice umístnění. Nicméně nic si z toho nedělali a ze soutěže odjížděli
s cennými zkušenostmi a dobrou náladou. A aby
ne, vždyť to byla první soutěž po dlouhé době covidové!
SDH Březnice

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch, 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 tel. 739 641 922 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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Hasičské soutěže v Březnici 2022
Datum

Místo

Začátek

Kategorie

Věková kategorie

14. 5. 2022

Stadion
Březnice

14:00

Požární útok, běh
na 100 m s překážkami

Muži/ženy

28. 5. 2022

Stadion
Březnice

9:00

Požární útok,
požární útok CTIF

Děti 6-15let

4. 6. 2022

Stadion
Březnice

9:00

Požární útok, štafety
4x100 m, běh na 100 m
s překážkami

Muži/ženy

11. - 12. 6.
2022

Hasičské hřiště

9:00

Požární útok

Muži/ženy

„O pohár starosty města
Březnice“, Brdská liga

Ne

9:00

Požární útok

Děti 6-15let

„Pohár města Březnice
v PÚ dětí“, Okresní liga
OSH Příbram

Ne

Okrskové kolo
požárního sportu
Okresní kolo
celostátní hry Plamen
Okresní kolo
požárního sportu

u Černého kříže

25. 6. 2022 Hasičské hřiště

Zařazení soutěže

u Černého kříže

2. - 3. 7.
2022

Hasičské hřiště

u Černého kříže

Ano
Ano
Ano

9:00

TFA

Dorost, muži a ženy

Pražská a středočeská
TFA liga

Ne

9:00

Běh na 60 m
s překážkami

Děti 3-15 let

Brdsko-vltavské šedesátky

Ne

u Černého kříže

8. 10. 2022 Hasičské hřiště

Postupová

Řádková inzerce
Přenechám pronájem zařízeného bytu 2+kk s garáží. Tel. 723 437 755

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

Tel.: 721 658 232
info@jenplant.cz
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PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Maranska.
stáří 16-20 týdnů, cena 199 - 245 Kč/ks

Prodej: 3. března 2022

Březnice - u autobus. nádraží - 18.00 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: po-pá 9.00-16.00 hodin
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

3/2022

INZERCE

RESTAURACE
KARLŮV TÝN

• 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 rádi zavezeme.
• Volejte na 720 445 578 nebo 776 083 604.

NABÍDKA PRÁCE

Do zavedené restaurace sháníme

KUCHAŘE/KUCHAŘKU s praxí

ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY + PRÉMIE
Nástup ihned. V případě zájmu volejte 720 445 578.

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

SLEVA 50%

Platnost akce je 1. 3. 2022 – 10. 4. 2022.
Platí při nákupu kompletních brýlí.

NA SKLA PROTI
MODRÉMU
ZÁŘENÍ

Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143
www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči
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HLEDÁME
PRACOVNÍKA
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

HLEDÁME

ŘIDIČE
NA "POSUVKU"
NA PŘEPRAVU DŘEVA "KLANIČÁK"
NA TAHAČ S NÁVĚSEM
A HYDRAULICKOU
RUKOU

HLEDÁME ZODPOVĚDNÉHO
ČLOVĚKA, KTERÝ SE OD A DO Z
POSTARÁ O CHOV NAŠICH
MASNÝCH KRAV

POŠLETE ŽIVOTOPIS:

VOLEJTE:

prace@almea.cz

702 294 510

POŽADAVKY:
zkušenosti s chovem
dobytka
řidičský průkaz skupiny T
časová flexibilita

Pošlete svůj
životopis na:
prace@almea.cz
nebo volejte:
702 294 510

HLEDÁME VŠECHNY!
BENEFITY:
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾

5 týdnů dovolené
stravenkový paušál
flexibilní pracovní doba
sickdays
příspěvek na penzijko
pololetní bonusy

KONTAKT:

318 665 016
personalni@kemmler-electronic.cz
www.kemmler-electronic.cz

VOLNÉ POZICE:

operátor výroby | skladový manipulant
asistent mistra výroby | technik kvality
quality manager | personalista junior
obsluha a seřizovač střihacích automatů
údržbář | dispečer výroby | skladník
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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:



100 %

Účetní

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
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KULTURA V BŘEZNICI
5. 3.
8. 3.
10. 3.
15. 3.
22. 3.
24. 3.
25. 3.
28. 3.
2. 4.

Maškarní bál
KD – 15.00 hodin
Můžem i s mužem – VIP Art Company
KD – 19.00 hodin
Čtenářský čtvrtek č. 5
Kavárna v Koleji – 18.00
Průvodce přípravou kávy, díl. 3
Kavárna v koleji – 17.00
Vltava – Orlické jezero z výšky i ze dna
Knihovna – 17.00 hodin
Deset černoušků – Divadlo Lokvar
KD – 17.00
Maturitní ples
KD – 20.00
Akademie třetího věku
KD – 9.00
Trio Českého rozhlasu
Koncert BHV
Radnice – 19.00

KULTURNÍ DŮM BŘEZNICE 8. března 2022
od 19 hodin • vstupné 390 Kč
předprodej: Infocentrum Březnice, V Koleji 1
tel. 739 641 923 / email: info@breznice.cz

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

kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

www.breznice.cz

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

9 - 16 hodin

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
" 2. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN"
Výstava fotografií
na téma Zátiší a stíny.
Vernisáž ve čtvrtek 17. 3. 2022
v 17 hodin.

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

6. 3. neděle v 18.00 hodin

BOD VARU

Drama, Velká Británie 2021, české titulky
Šéfkuchaři Andymu ještě ani nezačala směna a už nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci a všechny stoly
jsou obsazené, v kuchyni číhá nesmlouvavý kontrolor, hůř už ani být
nemůže. Hektický večer nabírá zběsilé tempo, ale známé bude připadat
všem, kterým někdy ruply nervy pod
tíhou pracovního stresu.
Režie: Philip Barantini
Hrají: Stephen Graham, Jason Flemyng, Vinette Robinson a další
Vstupné 80 Kč • 92 minut • Přístupno
od 12 let

9. 3. středa v 18.00 hodin

DUNA

Sci-fi, USA, Kanada 2021, české titulky
Kultovní sci-fi podle románu amerického spisovatele Franka Herberta
odehrávající se ve vzdálené budoucnosti na pouštní planetě Arrakis, na
níž se jako na jediné planetě ve známém vesmíru vyskytuje zvláštní koření „melanž“. To prodlužuje lidský
život a poskytuje uživateli zvláštní
psychické schopnosti.
Režie: Denis Villeneuve
Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin a další
Vstupné 90 Kč • 155 minut • Přístupno
od 12 let

KINO
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březen 2022

13. 3. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 90 Kč • 120 minut • Přístupno
od 15 let

Road movie, USA 2018, české titulky
Bývalý vyhazovač a podvodník Tony
„Pysk” Vallelonga má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který
dokáže vyřešit každou šlamastyku.
Slavný černošský klavírista Dr. Don
Shirley si ho proto najímá jako řidiče
a bodyguarda na turné po divokých
státech amerického Jihu 60. let.
Režie: Peter Farrelly
Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala
Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco a další
Vstupné 80 Kč • 130 minut • Přístupno
od 12 let

23. 3. středa v 18.00 hodin

16. 3. středa v 18.00 hodin

POSLEDNÍ ZÁVOD

ZELENÁ KNIHA

HAUTE COUTURE

Drama a trochu komedie, Francie 2021,
české titulky
Hlavní švadlena módního domu Dior
Ester vidí v mladičké a v životě tápající Jade svoji potenciální nástupkyni. To ale znamená spoustu tvrdé
práce, úsilí a píle.
Režie: Sylvie Ohayon
Hrají: Nathalie Baye, Lyna Khoudri,
Pascale Arbillot a další
Vstupné 90 Kč • 101 minut • Přístupno

27. 3. neděle v 18.00 hodin

DOHODA

Životopisné drama, Dánsko 2021, české
titulky
Osudy dánské spisovatelky Karen
Blixen, jejíž kniha byla předlohou
slavného filmu Vzpomínky na Afriku. Tentokrát zhruba o deset let
později v Dánsku, kdy je na vrcholu
slávy a naváže netradiční přátelství
s mladším spisovatelem a básníkem.
Režie: Bille August
Hrají: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Anders Heinrichsen, Asta
August a další
Vstupné 90 Kč • 115 minut • Přístupno
od 15 let

Drama, Česko 2022, české znění
Bohumil Hanč, nejslavnější český
lyžař počátku dvacátého století vyhrával závody doma i v zahraničí.
Ten z 24. března roku 1913 byl jeho
posledním. Silný a dobře známý
příběh o obětování se pro záchranu
lidského života, ve kterém se trochu
zapomnělo na hrdinství Hančova
sportovního kolegy Emericha Ratha.
Režie: Tomáš Hodan
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos,
Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser,
Vladimír Javorský a další
Vstupné 110 Kč • 95 minut • Přístupno
od 12 let

20. 3. neděle v 18.00 hodin

30. 3. středa v 18.00 hodin

Drama, Španělsko 2021, české titulky
Janis a Ana, dvě nastávající matky se
potkávají v nemocničním pokoji, kde
se připravují na porod. Pár vět, které si během několika hodin vymění, mezi nimi vytvoří pouto. Příběh
o mateřství, odvaze a ženské solidaritě vypráví španělský režisér s iberijskou vášnivostí sobě vlastní.
Režie: Pedro Almodóvar
Hrají: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón a další

Animovaná pohádka, Česko, Francie
2021, český dabing
Může mezi malou myškou a velkým
lišákem vzniknout opravdové přátelství? Příběh o putování dvou zvířecích rivalů nebem dokáže, že může.
Na jeho konci po překonání všemožných nástrah a úkolů čeká na oba velké překvapení.
Režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová
Vstupné 70 Kč • 87 minut • Přístupno

PARALELNÍ MATKY

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Změna programu vyhrazena.
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