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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
Zastupitelstvo města schválilo okamžité uvolnění částky
300 000 Kč z rozpočtu města na
účely humanitární pomoci pro
ukrajinské uprchlíky v našem
okrese.
Zastupitelstvo města odsoudilo ruskou agresi vůči svrchované Ukrajině a vyjádřilo plnou
podporu boji ukrajinského lidu
za obranu svobody a ukrajinské
státnosti.
Zastupitelstvo města schválilo
vyvěšení české a ukrajinské státní vlajky na budově MěÚ po dobu
trvání válečného konfliktu na
Ukrajině.
Lavice v kostele sv. Ignáce
z Loyoly a Františka Xaverského
se po šedesáti letech dočkaly nového čalounění.

POZVÁNKA
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 12. dubna 2022

v zasedací místnostni MěÚ
v Blatenské ulici.
Začátek v 16. 30 hodin.

Vážení spoluobčané,
téměř dva roky se vyhýbám komentářům a článkům na téma
covid a snažím se vidět jenom to lepší. Radovat se z maličkostí,
optimisticky vyhlížet další vývoj v naší zemi, analyzovat povolební uspořádání s dopadem na komunální politiku a připravit se na
události předpokládané.
Události na Ukrajině 24. února 2022 mě šokovaly. Byl jsem skálopevně přesvědčen, že tato situace nemůže nastat. Další vývoj pouze odhalil nepřipravenost celé Evropy, a nejenom jí. Vlna uprchlíků, kterou konflikt eskaloval, zaplavuje Česko i sousední státy.
Solidarita s napadenou Ukrajinou generuje nebývalou pomoc jak
materiální, tak finanční směřující do míst nejvíce postižených
boji. Náš stát je velmi intenzivně zapojen do organizované pomoci, kterou postupně přebírají jednotlivé kraje, potažmo města
a obce. Také Březnice je od počátku zapojena do této pomoci, která nebude krátkodobá. Nejsem příznivec budování nocleháren
z tělocvičen či kulturních domů a uvědomuji si, že tito lidé k nám
nepřišli přespat, ale hledají podmínky pro další život. Polovinu
uprchlíků v našem městě
tvoří děti a je tedy dané,
kam má naše pomoc směřovat. Jsme zřizovatelem
školských zařízení, je tedy
důležité najít prostředky,
které umožní potřebné
vzdělávání a postupnou
integraci do společnosti.
Další naší prioritou je získání dotačních prostředků na úpravu bytů, umožňujících trvalý pobyt, tedy
změnu statusu uprchlík.
Není to jednoduchý úkol
a jsem rád, že podpora zastupitelů je jednoznačná.
Upřímně bych si přál, aby
tento nesmyslný konflikt
a násilí páchané na nevinných co nejdříve skončily.
Petr Procházka
starosta

foto Michaela Černá
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Informace o pomoci ukrajinským
uprchlíkům

Інформація про допомогу
українським біженцям

Městský úřad Březnice, odbor vnitřních věcí,
sociální oddělení
Marcela Pinkavová, Michaela Danielová
Náměstí 11, hlavní budova - přízemí,
dveře č. 3
email: socialni@breznice.cz, socialni1@breznice.cz
tel. 318 403 166, 733 656 855, 605 789 992

Міський офіс Бржезніце, соціальний
відділ: Марцела Пінькавова а Міхаелла
Даніелова адреса: Náměstí 11, 262 72 Březnice, Головний офіс, двері н. 3.
email: socialni@breznice.cz, socialni1@breznice.cz
тел. 318 403 166, 733 656 855, 605 789 992
a 773 090 467
Знайдете нас тут кожен день. Суботa,
неділя на телефонному зв‘язку.

Občané, kteří CHCETE UBYTOVAT UPRCHLÍKY ve svém bytě či domě,
ozvěte se na tel. 318 403 166, 733 656 855, 605 789 992 a 773 090 467. Děkujeme.

STRUČNĚ O DĚNÍ SPOJENÉM S PŘÍCHODEM UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ
Od začátku měsíce března řeší naléhavé a aktuální problémy spojené s příchodem uprchlíků
z Ukrajiny také březnický úřad, zejména referenti
sociálního oddělení. Řídí se postupy a pokyny připravenými a doporučenými Krajským asistenčním centrem v Příbrami (KACP), Centrem pro integraci cizinců a Krajským úřadem středočeského
kraje. Při vyřizování všech potřebných dokumentů jsou úřednice v intenzivním kontaktu s pracovníky úřadu práce, cizineckou policií, pojišťovnami
a lékaři. Prvním příchozím pomáhaly s vyřízením víza, pojištěním u VZP a zajištěním bydliště.
V současnosti přicházejí uprchlíci a dané dokumenty mají již vyřízené. V Březnici mohou následně podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
na ÚP. Sociální oddělení zajišťuje i distribuci humanitární pomoci (hygienické potřeby, lůžkoviny,
ručníky, oblečení aj.).
První uprchlické rodiny jsou ve městě ubytované od 7. 3., postupně přibývají další. K 15. 3. bylo
v Březnici a okolních obcích ubytováno 63 osob –
v městských bytech, v ubytovně na stadionu, na
internátu březnické SOŠ a VOŠ a v soukromých
bytech a domech. Z toho bylo 31 dětí.
Jak se sem uprchlíci dostanou? Kdo je pošle?
V první vlně přivezli své příbuzné již v Čechách
žijící Ukrajinci. Ti jim také pomohli s vyřízením
velké části potřebných věcí. Nyní jsou uprchlíci již
na hranicích posíláni do jednotlivých krajských
center a následně do přidělených bydlišť.
Všechny záležitosti spojené s mimořádnou situací
jsou neustále v jednání, každý den přicházejí nové
úpravy a podrobnosti. Nadřízené úřady upřesňují
denně budoucí pravidla.

Pravidelná schůze zastupitelstva města
v mimořádné době
V úterý 15. 3. se poprvé od začátku ruské invaze
na Ukrajinu sešlo zastupitelstvo města. Kromě
původně připravených bodů jednání se v bodě
2 dlouze diskutovalo nad uprchlickou situací
v Březnici. Zastupitelé si určili směřování pomoci města a výši zatím vyčleněné částky na pomoc
uprchlíkům v našem okrese z rozpočtu města. Zaměstnanci MěÚ je i veřejnost podrobně seznámili
s dosavadním průběhem událostí.
Pro příchozí i místní nekončí nic vyřízením všech
úředních náležitostí a dokladů. Naopak, je třeba
se zamyslet například nad vzděláváním a volným
časem ukrajinských dětí.
Ředitel březnické základní školy prozatím mapuje situaci, zjišťuje legislativní možnosti navrhovaných variant a připravuje se na příchod dalšího
počtu dětí, které bude třeba do vzdělávacího systému nějakou formou zapojit. Ve škole se chystá
prostor k tomu vyčleněný, s odpovídajícím technickým vybavením. V problematice vzdělávání
zůstává ale stále příliš mnoho otazníků a vedení
školy tak bude postupovat za jednání se zřizovatelem a sledování změn v aktuální situaci.
Větším problémem bude umístění dětí uprchlíků
do kolektivů k předškolnímu vzdělávání. Kapacita místních mateřských škol byla nedostačující již
před ukrajinskou krizí. Jako jediné možné řešení
se tak jeví zřízení dětské skupiny.
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Březnice se těší již dlouhá léta bohatému spolkovému životu. Sportovní organizace, spolky a kluby
připravují pravidelné a jednorázové volnočasové
aktivity pro děti i dospělé. Stejně tak přistoupily
i k nastalé situaci a otevřely své dveře ukrajinským běžencům. Maminkám s dětmi je k dispozici herna rodinného centra, volnočasový klub Xd2
již také přivítal své první zahraniční návštěvníky.
Zapojit se mohou i do pravidelných tréninků fotbalového klubu nebo březnických hasičů.

Z MĚSTA

SDH Březnice je od prvních dnů krize zapojeno do
několika sbírek humanitární pomoci. Sbírku pod
názvem „postýlková výzva“ zrealizovalo na začátku března i březnické rodinné centrum. Vybrané
dětské postele, matrace a další příslušenství putovaly za asistence městské policie do příbramského spolku Radost Příbramáčkům, ti je rozdělili
potřebným.

Humanitární pomoc pro Ukrajinu
Vážení spoluobčané, chtěli bychom velice poděkovat za podporu sbírky pro Ukrajinu zasaženou válečným konfliktem.
Když jsme v pátek večer vyhlásili sbírku ve spolupráci s pražskými skauty, netušili jsme, že
v sobotu v poledne povezeme
do Prahy plnou dodávku potřebných věcí.
Pár dní na to jsme opět vyhlásili
sbírku, tentokrát ve spolupráci
s městem Příbram, tam jsme
odvezli dvě dodávky převážně
oblečení a hygienických potřeb.
SDH Březnice děkuje za rychlou
reakci občanů, kteří byli ochot-

4/2022

ni zapůjčit dětské autosedačky,
které potřebujeme pro převoz
ukrajinských matek s dětmi
v rámci integrace uprchlíků řízené složkami IZS.

MěÚ Březnice
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Ukrajinští uprchlíci na domově mládeže VOŠ a SOŠ Březnice
Ubytování v domácnostech to samozřejmě není,
ale lepší než v tělocvičně na žíněnce. Úvaha se
týká ubytování žen a jejich dětí, které prchly před
válkou na Ukrajině.
Ještě v pátek 11. 3. jsme sotva tušili, co nás čeká.
Na základě dotazníku Krajského úřadu Středočeského kraje jsme odeslali počet volných míst na
domově mládeže naší školy.
V neděli 13. března večer nám z Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Příbrami
přiváželi ženy s dětmi. Celkem 19 osob. Některé přijely s kufry, některé jen v triku a legínách
s plátěnou taškou, kterou nosíme na nákup. Hodinu po příjezdu poslední skupiny byl všude klid,
všichni spali. V následujících dnech jsme přijali
dalších 15 žen a dětí, také jednoho muže. Pokoje
jsou dvou a třílůžkové, na chodbě společné sociálky, kuchyňka s mikrovlnnou troubou, lednicí
a rychlovarnou konvicí, společenská a úklidová
místnost. Ve všech případech jsou na pokojích
rodiny pohromadě, někde jsme vypomohli přistýlkou. Od pondělí do pátku se stravují ve školní jídelně, o víkendech se musí postarat sami.
Některé praktické věci se řeší za pochodu, vče-

ra nový odpad a připojení pračky, dostatek nádobí, sušáky na prádlo, hračky pro děti. O první náhradní oblečení se postaral Městský úřad
v Březnici z veřejné sbírky. Zmínili jsme se, že
malí kluci nevědí, čeho by se večer chytli a pracovnice MěÚ pro ně nakoupily společenské hry
a hračky.
Děti i ženy využívají areál naší školy, venkovní
posilovnu, naši studenti s nimi hrají spoustu her
a učí je česká slovíčka. Mgr. Jitka Bartáková se výrazně zapojila do pomoci, provedla je po Březnici,
aby jim ukázala, kde je poliklinika, lékárna, apod.
Navštívila s nimi rodinné centrum Pampeliška,
volnočasový klub XD2, ZUŠ, stadion apod. Nabídla jim výuku českého jazyka dvakrát v týdnu, dále
mají možnost zapojit se na Zumbu, na volejbal, na
fotbal a jiné.
Dětí je u nás ubytováno 17, dva prckové do 6 let,
jedenáct věkem odpovídá naší základní škole
a čtyři škole střední, na Ukrajině mají odlišný
vzdělávací systém.
Děkujeme všem za pomoc, kterou jim společně
s námi poskytujete.
DM VOŠ a SOŠ Březnice

Město Březnice ve spolupráci s Rodinným centrem Pampeliška

DOBROČINNÁ KAVÁRNA
POMÁHÁME UKRAJINĚ

pondělí 25. dubna - pátek 29. dubna
8.00 - 18.00 hodin
sobota 30. dubna - neděle 1. května
9.00 - 17.00 hodin

Celý týden koupí výborné regionální kávy
a domácích sladkostí podpoříte ukrajinské
uprchlíky v našem městě.

KAVÁRNA V KOLEJI, V KOLEJI 1, BŘEZNICE
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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: 1
Datum: 15. 2. 2022
ZM1-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 7. 12. 2021 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 7. 12. 2021 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2022/2 Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu Města Březnice na rok
2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85 písm. c) poskytnutí
dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu Města Březnice na rok 2022 dle přílohy.
doporučuje
radě města schválení poskytnutí darů a dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu Města
Březnice na rok 2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2022/3 Stanovení výše peněžních darů fyzickým osobám za činnost ve výborech ZM
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé
výbory zastupitelstva města za rok 2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2022/4 Územní plán města Březnice
K návrhu Změny č. 2 ÚP Březnice
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
dokumentaci Změny č. 2 ÚP Březnice.
konstatuje
že návrh Změny č. 2 ÚP Březnice není v rozporu s Politikou územního rozvoje, v platném znění,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo
a není po dopracování v rozporu se stanoviskem
Krajského úřadu – Středočeský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu.
vydává
1. Změnu č. 2 ÚP Březnice formou opatření obecné
povahy v rozsahu výrokové části 3 strany textu A4
a 6 výkresů, dále odůvodnění v rozsahu 17 stran textu A4 a 4 výkresy.
2. Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydání Změ-

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
ny č. 2 ÚP Březnice.
ukládá
starostovi města Březnice zajistit prostřednictvím
pořizovatele:
uložení dokumentace Změny č. 2 ÚP Březnice, včetně dokladů o jeho pořizování u města Březnice;
vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č. 2
ÚP Březnice, opatřených záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování, Krajskému úřadu Středočeský kraj;
zveřejnit údaje o vydané Změně č. 2 ÚP Březnice,
způsobem umožňujícím dálkový přístup na web
stránkách města www.breznice.cz
K návrhu Změny č. 3 ÚP Březnice
Zastupitelstvo města
rozhoduje
v souladu s § 44 obec Sb., o územním plánování
a stavebním řádu o pořízení a zpracování Změny č. 3
Územního plánu Březnice.
určuje
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6
odstavec 5, písmene f, zákona č. 183/2006 Sb., ve
vazbě na § 47 odstavec 1 a 4, § 51 odstavec 1 a § 53
odstavec 1., pana Ing. Petra Procházku.
pověřuje
na základě § 6 odstavce 6 písmene b, zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pořizováním Změny č. 3 Územního plánu
Březnice Projektový ateliér AD s.r.o., České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jindřiškou Kupcovou.
s ch v a l u j e
jako zpracovatele Změny č. 3 Územního plánu Březnice – Projektový ateliér AD s.r.o., České Budějovice
zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.
pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Projektovým ateliérem AD s.r.o., České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/5 Pořízení myčky do ZŠ Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
nákup nové myčky do kuchyně ZŠ Březnice.
ukládá
FO zařadit částku 850 000 Kč včetně DPH do rozpočtového opatření města na rok 2022.
ukládá
OSM provést poptávku na novou myčku pro kuchyň
ZŠ Březnice.
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Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/6 Odkoupení obrazu Sv. Josef s Ježíškem
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
odkoupení obrazu „Svatý Josef s Ježíškem“ od
pana V. V., Čimelice a paní L. H. Praha za částku
100 000 Kč.
s ch v a l u j e
přijetí finančního daru od Nadačního fondu pro
Březnici ve výši 100.000 Kč na zakoupení obrazu
„Svatý Josef s Ježíškem“.
pověřuje
starostu města podpisem smluv.
ukládá
FO zařadit částku 100 000 Kč do rozpočtu města na
rok 2022.
Zodpovídá: Pavlína Liebnerová
ZM1-2022/7 Odepsání pohledávky za nájem a služby
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
odepsání pohledávky po zemřelé pí A. U. Březnice ve
výši 112 159 Kč.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/8 2.MŠ Březnice - zařazení projektů do
Strategického rámce ORP Příbram
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zařazení projektových záměrů 2.MŠ Březnice –
„Částečná revitalizace školní zahrady“ a „Celková
rekonstrukce zahrady MŠ“ do Strategického rámce
pro ORP Příbram.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/9 Nákup pozemku p.č. 849/1 v k.ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 849/1, zahrada, o výměře
197 m₂ v k.ú. a obci Březnice za cenu 81 000 Kč od
stávajícího vlastníka Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha.
ukládá
finančnímu odboru zařadit částku do rozpočtového
opatření.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/10 Rozpočtové opatření č. 1-2022
Zastupitelstvo města

Z MĚSTA
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s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 1-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2022/11 Prodej části pozemku parc. č. 1195/3
v k.ú. a obci Březnice o velikosti 39 m₂
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 1195/3, ostatní plocha,
v k.ú. a obci Březnice, konkrétně nově vzniklého
pozemku parc.č. 1195/82, ostatní plocha o velikosti
39 m₂, dle Geometrického plánu č. 1598-273/2021
za cenu 100 Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/12 Prodej části pozemku parc. č. 1516/5
v k.ú. a obci Březnice o velikosti 206 m₂
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1516/5, orná půda, v k.ú.
a obci Březnice, konkrétně nově vzniklého pozemku parc.č. 1516/183, orná půda o velikosti 217 m₂,
dle Geometrického plánu č. 1609-17/2022 za cenu
500 Kč/m₂ včetně DPH 21%.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM1-2022/13 Prodej části pozemku parc.č. 376/1
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku
parc.č. 376/1, ostatní plocha, v k.ú. a obci Březnice,
o výměře cca 50 m₂ za cenu 100 Kč/m₂ včetně DPH
21% p. M. B., Březnice. Podmínkou uzavření kupní
smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město Březnice jako prodávající,
je úhrada kupní ceny a veškerých nákladů účelně
vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena
geometrického plánu, cena právní služby za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím
před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Petr Procházka v. r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Labudová Lenka v. r.
Krajmerová Jana v. r.

Adaptační skupiny pro ukrajinské děti předškolního a školního věku
HLEDAJÍ
• ukrajinské pedagogy pro předškolní a školní pedagogiku se znalostí českého jazyka
• české dobrovolníky jako asisenty
NABÍDKY VOLEJTE NA 800 555 600
Zelená linka města Příbram - Pomoc Ukrajině v provozu denně od 8 do 16 hodin.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka pomocí majáku a nápisu STOP
POLICIE chtěla zastavit dne 27. února v nočních
hodinách u obce Bubovice osobní motorové vozidlo. Jeho řidič ale neuposlechl pokyn a začal
ujíždět až k obci Hlubyně, kde nakonec zastavil.
Následně u muže příslušníci policie provedli dechovou zkoušku, která vykázala hodnotu jedno
promile alkoholu.

Nyní se bude dotyčný zpovídat z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Třiašedesátiletého motoristu kontrolovali policisté dne 4. března v noci v Březnici. Jak se ukázalo, muž byl pod vlivem alkoholu. Na displeji přístroje se objevila hodnota 1,32 promile. Na místě
byl řidiči zadržen řidičský průkaz.
por. Monika Schindlová

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.

POSTNÍ KOLÁČ

Římskokatolická farnost
Březnice u Příbrami

Neděle 3. dubna 2022 po mši svaté v zadní části kostela.
Výtěžek bude věnován na podporu uprchlíků z Ukrajiny,
kteří našli ubytování v naší farnosti.
Prosíme kuchařky a pekařky o upečení a donesení dobrot před mší svatou.
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Vážení spoluobčané,
od 1. března 2022 došlo ke změně vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Více než osm let zůstaly úhrady za poskytování sociálních služeb nezměněny, což je v současné ekonomické situaci nadále již neúnosné.
Vzhledem k této změně jsme nuceni zvýšit úhrady za poskytované služby od 1. května 2022.

NOVÝ CENÍK ÚHRAD ZA PEČOVATELSKOU SLUŽBU
A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití		
100 Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
100 Kč/hod
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
100 Kč/hod
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík			
100 Kč/hod
B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny			
100 Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty			
100 Kč/hod
3. pomoc při použití WC					
100 Kč/hod
C) sposkytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování		
2. dovoz nebo donáška jídla
– jednotlivec 15 Kč/denně
– dvojice 20 Kč/denně
3. pomoc při přípravě jídla a pití				
100 Kč/hod
4. příprava a podání jídla a pití				
100 Kč/hod
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti			
80 Kč/hod
2. údržba domácích spotřebičů			
80 Kč/hod
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

(sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí
oken)
100 Kč/hod
4. donáška vody						
100 Kč/hod
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení			
100 Kč/hod
6. běžné nákupy a pochůzky				
80 Kč/hod
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti		
60 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy		
80 Kč/1kg
9. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho
drobné opravy
80 Kč/1kg
		
E) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři a doprovázení zpět		
100 Kč/hod
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
100 Kč/hod
Fakultativní služby:
1. Dohled nad dospělým člověkem
100 Kč/hod
2. Dohled na klienta při přípravě léků a jejich
užití
40 Kč/hod
3. Objednání a donáška léků
40 Kč/ úkon
4. Dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.
20 Kč/1 km

		

Kontakt: 731 456 808, 318 682 770
Mgr. Lenka Labudová
Pečovatelská služba Březnice

UZÁVĚRKA

květnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN v úterý 19. dubna 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.

9

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

4/2022

OZNÁMENÍ O ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – JARO 2022
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle
níže uvedeného harmonogramu. Tak jako v předešlých letech budou na stanoviště přistaveny dva druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny. Žádáme všechny
občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Děkujeme.

Sobota 2. 4. 2022

Sobota 9. 4. 2022

Neděle 3. 4. 2022

Neděle 10. 4. 2022

Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní valy (u budovy MěÚ)
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12.00 hodin.

Drahenická
9. května
Počapská
Jana Švermy u čp. 806
Kamenická u čp. 566
Martinice
Borská
Bor
Dobrá Voda
Ludvíka Kuby

vedoucí oddělení TS Březnice
Petr Bartuněk

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Milí rodiče nově narozených dětí z Březnice
i okolí!

Jak jistě víte, slavnostní přivítání dětí v podzimních měsících roku 2021 z důvodu vládních opatření v souvislosti se šířením epidemie onemocnění Covid-19 bohužel neproběhlo.
Plánujeme obřad uskutečnit v květnu či červnu
2022.
Přihlašovat můžete děti narozené jak v roce
2021, tak děti narozené do 30. 4. 2022.
Vyplňte prosím přihlášku.
K odevzdání přihlášky můžete využít e-mailu:
matrika@breznice.cz nebo datové schránky úřadu javbfb5. Lze se také domluvit telefonicky na
níže uvedeném čísle nebo přihlášku odevzdat
osobně.
Kdo již přihlášku odevzdal na původně plánovaný
podzimní termín, nemusí ji znovu vyplňovat.
Své děti přihlašujte do 15. 5. 2022.
Na základě přihlášení Vám pak pošleme osobní
pozvánku s přesným termínem obřadu.
Přihlásit se mohou i děti z okolních obcí.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz

PŘIHLÁŠKA K VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ BŘEZNICE
.....................…………………….........................................
Jméno a příjmení dítěte – datum narození

........………………………………………………….....................
Jméno a příjmení rodičů (rodiče)

Ulice …………………......………….. č.p. ....................................

Obec.....……………..........................................................
tel. na rodiče ………………………………………...................
Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních
údajů dítěte (jméno,příjmení,bydliště)
v Březnických novinách
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
..............................................................................................
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PRVNÍ BŘEZNICKÝ ČETNÍK
Volání obyvatelstva Rakousko-Uherska po vytvo- sel být též zdravého a silného těla, veliký nejméně
ření bezpečnostní složky, která by zajišťovala bez- 5 střevíců a 5 palců (cca 168 cm), dobrého vychování,
pečnost i mimo větší města, bylo vyslyšeno až bezúhonný, musel umět číst a psát. Bližší požadavv roce 1850. Do té doby funkci veřejného ochrán- ky na chování četníka stanovila četnická instrukce
ce víceméně vykonávali jednotliví hejtmani, haj- vydaná v roce 1851, která představuje jakýsi kodex
ní, myslivci a ponocní. Na některých významných tehdejšího četnictva. Podle ní měl být Piťha vážecestách zajišťovala bezpečnost vojenská posádka, ným občanem, obratný v jednání s veřejností, rázný
ta však vykonávala dozor jen na stanoveném úse- a spravedlivý.
ku. 8. července 1849 předložil Alexander Bach cí- Nesměl kouřit na veřejnosti a vodit se s nikým
saři Františku Josefu I. návrh na zřízení četnictva za ruce. Četník nesměl na veřejnosti vodit ani
pro území celé monarchie. Vzorem mělo být fran- psa. Velká pozornost byla věnována požívání alcouzské četnictvo Gendarmerie založené Napo- koholu. Četník nesměl užívat alkohol ve službě
leonem Bonapartem. V červenci téhož roku byl a částečně se tento zákaz vztahoval i mimo službu.
organizací a založením četnictva pověřen gene- Instrukce přímo stanovila postup pro případ, že se
rál Johan von Kempen z Fichtestammu. V roce četník mimo službu opije. Dle instrukce měli povin1850 tak bylo vytvořeno celkem 16 pluků četnic- nost ostatní četníci opilého kolegu co nejdříve odklitva po 1000 mužích. Pro Čechy byl zřízen pluk č. 2 dit z očí veřejnosti. Četníkům též bylo zapovězeno
se sídlem v Praze, pro Moravu pluk č. 3 se sídlem navštěvovat sprosté místnosti, zejména krčmy a kráv Brně. Četnické stanice byly zprvu zakládány pou- my nevalné pověsti. Stejně tak bylo zakázáno četníze ve významkům potloukati
ných
městech
se s lůzou ženČetnické stanice byly zprvu zakládány pouze ve významných
císařství. O tehského či mužměstech císařství. O tehdejším významu Březnice svědčí i skutečnost,
dejším významu
ského
pohlaví
že zde byla založena jedna z prvních četnických stanic v Čechách.
Březnice svěda vodit osoby do
čí i skutečnost,
četnických kasáže zde byla založena jedna z prvních četnických ren a stanic. Velká pozornost byla věnována vážnosti
stanic v Čechách. V létě roku 1850 otevřel dveře úřadu. Četník měl vždy získávat vážnost u obyvatelnové četnické stanice v Bubovické ulici v domě čp. stva a neustále pěstovat duch četnictva, které bylo
110 první březnický četník. I přes veškeré archivní již tehdy vyjádřeno heslem pomáhat a chránit. I přes
pátrání se dosud nepodařilo zjistit celé jméno toho- velikost četnického obvodu byl Piťha dlouhou dobu
to prvního četníka a zároveň prvního velitele sta- velitelem a zároveň jediným mužem na stanici. Svou
nice. Známe jen příjmení – Piťha. Bližší informace, práci vykonával svědomitě a podle několika málo
které by mohly čtenáři představit prvního strážce dochovaných záznamů byl schopen sám zadržet
pořádku v Březnici, zůstávají stále neobjevené. Pod- a k trestnímu soudu dopravit celou tlupu tuláků, vyle přísných kritérií pro přijetí do tehdejšího četnic- šetřovat místní zločiny všeho druhu, dohlížet na vetva si však můžeme udělat alespoň hrubou základní řejný pořádek a několikrát týdně provádět 12 hodipředstavu. Cesta Piťhy na četnickou stanici nebyla nové obchůzky mimo město. Za to vše byl několikrát
na tehdejší poměry jednoduchá. Musel splňovat písemně pochválen samotným zemským velitelem
zákonné požadavky příslušníka nově vzniklého četnictva. Velitel četnické stanice Piťha byl prvním
bezpečnostního sboru. Měl zřejmě vojenský výcvik a zároveň nejdéle sloužícím četníkem na stanici
a sloužil nějaký čas v armádě, protože příslušníci v Březnici. Svou četnickou uniformu svlékl po mnočetnictva mohli být pouze převedenci z armády. Do ha letech služby v roce 1875, kdy byl zaslouženě vyBřeznice přišel jistě sám, protože uchazeč do ra- střídán novým velitelem stanice Františkem Lubakousko-uherského četnictva musel být pouze svo- sem.
bodný nebo bezdětný vdovec ve věku 24-36 let. MuMilan Kocík ml.

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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Březnický historický kalendář Poklad
duben 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
1. 4. 1928 před 94 lety sehrálo člentvo III. okrsku Okresního
sdružení republikového dorostu v Uzeničkách Skružného drama „Podvodnice“. Při vyprodaných místech a s dobrým zdarem.
Zvlášť dobrá byla Helena (v osobě druž. B. Janovské), jež svojí vřele procítěnou tragikou dovedla uchvátit veškeré posluchačstvo.
2. 4. 1867 před 155 lety zvolilo město Písek Hanuše z Kolowrat
„šlechetného obhájce práv našich národních“ čestným měšťanem.
7. 4. 1817 před 205 lety zaslal purkmistr Pindl krajskému úřadu
do Písku paličský list, nalezený na poli Václava Krejčovce.
8. 4. 1905 před 117 lety zima jako o Vánocích a napadlo mnoho
sněhu.
9. 4. 1992 před 30 lety se v KD Březnice konala Módní přehlídka.
Pořádali ji Sdružení rodičů a přátel školy, děvčata Rodinné školy,
textilní prodejny v Březnici a MěKS Březnice. Děvčata předváděla modely, které si samy ušily, společně i s dobrovolnicemi z řad
březnických občanů. Ukázaly také prodejné oblečení z místních
obchodů Opál a Galanterie. Garantem přehlídky byla Ing. Juliana
Žáková, třídní učitelka Rodinné školy v Březnici.
15. 4. 1657 před 365 lety se narodil Jan Josef
z Újezda - poslední člen rodu Jeníšků, který přežil
všechny své potomky a v roce 1743 tak vymřel rod
po meči. Před svou smrtí přenesl rodové statky
Březnice, Hradiště, Vildštejn i rodinný erb na Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrat. Přes Kolovraty přešel titul i znak na rod Pálffyů. V původním
znaku je jednorožec v šikmo polceném černozlatém štítě. Při povýšení do panského stavu přibyl
v klenotu místo mouřenína říšský orel.
26. 4. 1900 před 122 lety byla velká sněhová chumelenice.

4. 4. roku 1823 před 199 lety nalezli robotníci v panském lese
u Koupě poklad. Při sázení stromků na mýtině nad Slavětínem, po
odkopnutí ztrouchnivělého pařezu, objevilo se udiveným zrakům poddaných množství zlatých
a stříbrných mincí, které okamžitě
zmizely v kapsách nálezců. Nikdo
neznal hodnotu kovových plíšků,
jen sedlák Klíma, který se vypravil 6. 4. do Březnice a prodal je
v židovském městě židu Simonu
Ebsteinovi, obdržel za ně mnoho
zlatých.
Ale stalo se, že někdo na nález upozornil a Městský úřad v Březnici jal
se okamžitě mince zajistit a případ
vyšetřit. 19 zlatých a 26 stříbrných
mincí bylo s protokolem zasláno
c. k. krajskému soudu v Písku, který měl rozhodnouti, komu patří.
Z úředního zápisu ze 13. 12. 1823
vysvítá, že robotníci nedostali ničeho. Za to jednou třetinou byl odměněn hajný Antonín Kunský, který tedy na nález upozornil. Třetina
připadla státu a třetina březnické
vrchnosti, jako majiteli pozemku.
Poklad byl podle datací mincí
v lese uložen asi v roce 1642, neboť
2 groše nesou tento letopočet. Bylo
to tedy v posledních letech války
třicetileté s níž je tento nález jistě
v nějaké souvislosti.
Kdo asi ukryl tyto peníze ve slavětínském lese? Proč je již nikdy
nevyzvedl? Jaká tragédie se zde
před dávnými lety odehrála?
Na tyto otázky již odpovědi nenalezneme…

28. 4. 1897 před 125 lety přijel laborant Národního muzea v Praze Václav Landa k průzkumu kostrových hrobů u Tušovic. Při této
návštěvě otevřeno celkem 14 hrobů. O záchranu a odborné zhodnocení nálezu se velmi zasloužil ředitel Jan Kout.
30. 4. a 1. 5. 1972 před 50 lety pořádala místní organizace Českého sdružení svazu invalidů výstavu „Lidové umění březnických
občanů“.
Před 40 lety v dubnu 1982 bylo Obvodní oddělení VB v Březnici
přemístěno z náměstí do nového objektu vedle Domu služeb u autobusového náměstí. Novým náčelníkem obvodního oddělení byl
jmenován npor. Václav Sloup.

MALEY GROSS, první česky označená
mince (ilustrační foto)
Čerpáno z Březnických kulturních
přehledů a Březnických zpravodajů,
z Bozeňska roč. II. (1939), č. 1. str. 5
– Ludvík Fürst Poklad
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Dubnové povídání
23. dubna má svátek Vojtěch,
jméno je slovanského původu
a znamená „útěcha vojska, těšitel voje“. Nesprávně se považuje
za obdobu jména Adalbert, což
bylo způsobeno tím, že sv. Vojtěch přijal při biřmování jméno světícího biskupa Adalberta. Vojtěch se narodil po roce
950 a žil do roku 997. Stal se
druhým pražským biskupem,
založil břevnovský klášter, byl
patronem pražské arcidiecéze,
českého kněžstva a patron české země. Konflikty s přemyslovským knížetem Boleslavem II.,
s církví i s pohanskými předsudky jej donutily odejít ze země.
Při posledním odchodu byl zavražděn Prusy.

v ruce biskupskou berlu, může
držet své atributy mučednictví:
šípy, kopí, veslo. K jeho svátku
se vážou lidové zvyky, které se
týkají holubů.
24. duben
Jméno Jiří pochází z řečtiny
a znamená „zemědělec, rolník“.
Sv. Jiří je patronem rytířských
řádů, skautů, rolníků, horníků,
sedlářů, kovářů, bednářů, artistů. Také pocestných, zajatců,
vojáků, jezdců i koní a dobytka.
Vzýván byl za dobré počasí, proti horečce a moru. Jiří pocházel
z urozené křesťanské rodiny,
byl vojákem a podle legendy zachránil princeznu před drakem,
kterého zabil a obrátil tak na
víru tisíce lidí. Podle lidové víry
se na jeho svátek otevírá země
a nastává jaro, je to důležitý
mezník hospodářského roku.
Prováděl se slavnostní výhon
dobytka na pastvu, doprovázený
různými praktikami.

25. duben
Marek je jméno latinského původu, pravděpodobně odvozeno
od boha války Marta a vykládá
se jako „bojovník, válečník“.
Sv. Marek evangelista a mučedník byl svědkem Kristova utrpení. Sepsal evangelium, v němž
věrně zachytil, co slyšel od sv.
Petra, kterého doprovázel. Byl
biskupem v Alexandrii a tam byl
umučen přímo před oltářem. Po
750 letech byly jeho ostatky přeneseny z Egypta do Benátek, kde
byla založena slavná bazilika
a Marek jmenován patronem tohoto města, notářů, stavebníků,
zedníků, sklářů, košíkářů, malířů na skle a písařů. Ochraňuje
úrodu proti blesku a krupobití.

Benátky, náměstí sv. Marka
spolupatron České země sv. Vojtěch

Na den sv. Vojtěcha v Milavči
u Domažlic pastýř nikdy netroubil na roh, ale práskal bičem.
K tomuto zvyku se vázala legenda, podle níž se u obce na pouti
z Říma zastavil sv. Vojtěch
a usnul unaven ve stínu lípy.
Právě hnal kolem stádo zlomyslný pastýř, který spícímu
muži zatroubil schválně přímo
u ucha. Sv. Vojtěch na místě pastýře potrestal hluchotou, a aby
se nic podobného neopakovalo,
pastýř od té doby místo troubení
práskal bičem.
Svatý Vojtěch je často zobrazován, jak klidně stojí nebo žehná, oděv má nejčastěji biskupský, na hlavě biskupskou mitru,

Jeho symbolem je okřídlený lev.
Zemědělci ho považují za pána
počasí, proto se v tento den konala procesí světit mladé osení.
sv. Jiří zabíjí draka, symbol pohanství

V tento den vylézají hadi a štíři
a jen dnes nejsou jedovatí. Na
sv. Jiří odváděli poddaní každoročně vrchnosti jarní plat – peníze i naturálie.
„Svatý Jiří jede k nám,
po věnečku nese nám.“
„Na svatého Jiří
rodí se jaro.“
„Přijde-li před Jiřím bouře,
bude za kamny dobře.“

„Na svatého Marka
tráva už je hodně velká.“
„Sv. Marka deštivo
- sedm týdnů blátivo.“
Čerpáno z knih Kalendárium-Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák, České zvyky a obyčeje Alena Vondrušková, Církevní rok
a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška.
Alena Heverová
správce Městského muzea
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

Lukáš Dittrich - klarinet

Libor Soukal - fagot

KULTURA

4/2022

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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Příspěvky

MĚSTO BŘEZNICE - ODBOR KULTURY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘEZNICE

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vás srdečně zvou na

KONCERT

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.

účinkuje:

Žákovský orchestr ZUŠ Březnice
řídí:

Tomáš Bláha
_________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 9. dubna 2022

kulturní dům Březnice

začátek v 18:00 hodin

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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Březnický a rožmitálský divadelní spolek uvádí hru

Koncert
Erica Westphala

v oranžérii

avení
Benefiční předst
c
pro místní pomo
hlíkům
ukrajinským uprc ínem

Představení vzniklo

za podpory měst

álu pod Třemš
Březnice a Rožmit

ve čtvrtek 7. dubna 2022 v KD Březnice od 19.00
a v sobotu 9. dubna 2022 v SC Rožmitál p. Tř. od 19.00
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tisk_ HFAD_2022_A4_breznicke noviny.indd 1

KULTURA

4/2022

21.03.2022 14:29
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KULTURA

Odbor kultury města Březnice zve na

VÍTÁNÍ JARA
A VELIKONOC

neděle 10. dubna 2022
od 14 do 17 hodin
v bývalé jezuitské koleji

tržiště s řemeslnými výrobky
tvořivá jarní dílna pro děti
ve 14.30 vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ
v 15.00 zahraje Orchestr Tomáše Bláhy

Změna programu vyhrazena.

4/2022
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KULTURA, REGION

MÁJOVÝ KONCERT
V ORIGINÁL

4/2022

Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubyni si Vás dovoluje
pozvat na

ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
sobota 2. dubna
od 20 hodin
KD Hlubyně

Oblíbená dechová kapela zahraje k tanci i poslechu

1. května 2022 od 14 hodin

K tanci a poslechu hraje
kapela Kudrnáči.

před Kulturním domem v Březnici.
V případě nepříznivého počasí přesouváme
koncert do sálu KD.

Bohatá zabijačková
tombola.

RODNÝ KRAJ

30 LET ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY

tradiční Jarní koncert a Křest nového CD
neděle 24. dubna 2022 od 18 hodin
ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem
Vzácnými hosty večera budou

Jiří Krampol a Kateřina Bláhová.

ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE

2. BŘEZNICKÝ
FOTOSALÓN

Zátiší a stíny
OD 4. BŘEZNA DO 30. DUBNA
KAVÁRNA V KOLEJI
V KOLEJI 1, BŘEZNICE
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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

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

4/2022

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

PŘIPRAVUJEME
na dětském oddělení knihovny
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Otevírací doba oddělení
pro dětské čtenáře
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00

• úterý 12. dubna – Pasování prvňáčků na

čtenáře

• čtvrtek 14. dubna – Návštěva RC Pampeliš-

ka v knihovně

• výroba velikonočních dekorací – dílna
• scénické čtení s dětmi I. stupně ZŠ – Medvídek Pú

Doporučujeme z dětské knihovny
KOUZELNÁ BATERKA
Olga Černá

KARLÍK A VELKÝ SKLENĚNÝ VÝTAH
Roald Dahl

Franta touží po pejskovi.
Pejsek doma však nepřichází v úvahu! Naštěstí
dostane od kouzelného
dědečka baterku, která
světlem „oživuje“ úplně
obyčejné věci. Třeba odhozené plastové láhve,
jehličí, klacky, tkaničky nebo špačky cigaret.
Jenže to není jen tak!
O oživlé „něco“ by se měl Franta umět postarat.
S pejskem z pet lahve to ještě jde, ale co s oživlým
chuchvalcem vlasů nebo obrovitánskou housenkou z peřin? Ideální délka pohádek na čtení před
spaním!

Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady!
Karlík se stal váženým
majitelem továrny na čokoládu. Když spolu se svou
rodinou a panem Wonkou
vystřelí skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se ocitnou na oběžné dráze Země. Najdou tu
nejen nově postavený Vesmírný hotel USA, ale i ty
nejnebezpečnější stvůry
z celého vesmíru.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – DUBEN

85. výročí úmrtí

4. 4. 1937 zemřel
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA
(nar. 22. 12. 1867), spisovatel
a literární kritik. Je považován za zakladatele české moderní kritiky.

175. výročí narození

10. 4. 1847 se narodil
JOSEPH PULITZER
(zemřel 29. 10. 1911), maďarsko-americký novinář a nakladatel židovského původu,
iniciátor vzniku žurnalistického a uměleckého ocenění –
„Pulitzerovya cena“.
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KNIHOVNA

Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici

4/2022

Oddělení
pro dospělé čtenáře

KDYŽ PANDA TANČÍ
James Gould-Bourn

Vtipný i dojemný příběh o tom, že láska a tanec jsou silnější než smrt.
Danny Malooley to v životě nemá lehké. Před rokem při autonehodě ztratil milovanou ženu, jejich syn Will sotva vyvázl životem a od té doby nepromluvil ani slovo.
Danny dluží na nájemném a v práci právě dostal padáka. O nekvalifikovaného otce
samoživitele nemají zaměstnavatelé zájem, takže Dannymu nezbývá než se pokusit získat potřebné peníze méně konvenčním způsobem. Začne se živit jako tančící
panda v parku. Co na tom, že jeho vypelichaný kostým páchne, lidé si ho pletou
s fretkou a tanec se mu nedaří? Dannymu se však začne blýskat na lepší časy,
protože se dozví o soutěži talentů s pěkně tučnou odměnou. Jenže datum soutěže se blíží a syn Will přece jen začíná mluvit — jen si místo táty raději povídá
s podivnou pandou v parku.

PŘÍBĚH ARTHURA TRULUVA

Elizabeth Berg

Citlivý román o třech lidech,
kteří po prožité ztrátě hledají cestu z osamělosti k novému
štěstí. Vdovec Artur se seznámí
s problémovou dospívající dívkou Maddy, která se snaží vyhnout škole a raději tráví čas na
hřbitově. Právě tam chodívá Artur každý den, aby si při obědě
popovídal se svou zesnulou ženou. Společně s Arturovou všetečnou sousedkou Lucille vytvoří neobvyklou milující rodinu.
ZUZANIN DECH
Jakuba Katalpa
Zuzana Liebeskindová je dcera
cukrovarníka. Třicátá léta dvacátého století v malém městečku
Holašovice jsou sladká. Teprve
během německé okupace za-

čne Zuzana dospívat. Bolestně
vrůstá do dějin a dějiny se vpisují do ní. Má židovský původ
a její osud je předem daný.

úspěšnou prvotinu Do tmy, za
niž autorka obdržela roku 2016
Magnesii Literu za prózu.

DO TMY
Anna Bolavá
Příběh osamělé, nemocné ženy,
která většinu života zasvětila
sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin. I přes pomalé,
zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný
neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje do děje.

Alena Ježková

KE DNU
Anna Bolavá
V době prvních mrazů na konci
listopadu je v močálech na kraji
města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Román Ke dnu volně navazuje na

RUCE HOUSLISTY

Strhující příběh česko - německo - židovské rodiny na pozadí
událostí našich dějin 20. století. V sedmi volně navazujících
povídkách, jejichž protagonisty
jsou příslušníci pěti generací
fiktivní rodiny Schillerů, autorka mistrovsky vyobrazuje, jak
se dějinné události promítají do
osobních životů. Příběh rodiny se uzavírá v Londýně v roce
2005 pátráním proslulého houslového virtuosa po vlastních
kořenech.
připravila
Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – DUBEN

25. výročí úmrtí

5. 4. 1997 zemřel
ALLEN GINSBERG
(narozen 3. 6. 1926), americký básník, jedna z vůdčích
osobností beatnické generace. V roce 1965 byl v Československu studenty v Praze
zvolen králem Majálesu.

15. výročí úmrtí

11. 4. 2007 zemřel
KURT VONNEGUT
(narozen 11. 11. 1922), americký prozaik, stal se kultovním autorem undergroundového hnutí a jeho dílo výrazně
ovlivnilo science-fiction literaturu.
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ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
do 1. a 2. mateřské školy Březnice na školní rok 2022/2023
se koná v pátek 6. 5. 2022 v budovách MŠ
Doba konání zápisu:

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin

Potřebné doklady k zápisu:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněná přihláška
Formuláře přihlášek:
a) na webových stránkách mateřských škol: 				
1.MŠ Březnice www.1ms-breznice.cz 		
2.MŠ Březnice www.2msbreznice.cz
b) k vyzvednutí osobně v MŠ ve Dnech otevřených dveří
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou
do 31. srpna 2022 pěti let.
Podrobnější informace na webových stránkách mateřských škol.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

21. dubna 2022 – 2.MŠ Březnice

•

26. dubna 2022 – 1.MŠ Březnice

Vždy v době od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelka 1.MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková
Ředitelka 2.MŠ Březnice Miroslava Macháčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Rizikové jevy v době základního vzdělávání – nebezpečí spojené
s užíváním NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ
V průběhu života působí na každého člověka nejrůznější vlivy, včetně nároků a tlaků vnějšího prostředí.
To se týká také dětí a mládeže, přičemž nemalé části z nich se nedaří vyrovnávat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, společenskými
požadavky, konflikty, školními problémy a dalšími
životními situacemi. Současnému stavu nijak nepomohlo zpřetrhání sociálních vazeb, narušení přímého kontaktu a rozpad pravidelného režimu v posledních dvou letech. Mezi dětmi a dospívajícími nyní
registrujeme nárůst rizikového chování v podobě
záškoláctví, nevhodného chování a zejména užívání
omamných a návykových látek. Příčin a motivů uváděného rizikového chování je přirozeně více. Lze sem
zařadit snahu o zviditelnění se, touhu zapadnout do

skupiny, revoltu, ale také nudu, zvědavost a tendence experimentovat. Alarmující je přitom stále se snižující věková hranice. Na nárůstu se však podílí také
snadná dostupnost, rostoucí tolerance vůči těmto
jevům v rámci společnosti i slabší sociální kontrola. Významným činitelem je pak působení okolních
vzorů. Je třeba si uvědomit, že v případě mládeže nejsou oproti předchozímu dětství a pozdější dospělosti
vzorem jen dospělí, ale zejména vrstevníci, což platí
jak pro vzory pozitivní, tak i pro ty nežádoucí. Následující článek je věnován rychle se šířícímu trendu
užívání tzv. NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ.
Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné,
zpravidla bílé sáčky o velikosti zhruba 2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru
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(ve tvaru hokejového puku), mohou mít však i obdélníkový tvar. Nikotinové sáčky se dříve prodávaly pod názvem Lyft, dnes Velo či Nordic Spirit. Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do
úst pod horní ret, nebo se v ústech přežvykují po
dobu několika minut (15–30 min). Účinek se projevuje mírným brněním či mravenčením. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák,
ale různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od
18 let. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně
na internetu či v kamenných prodejnách. Vzhledem k různým příchutím (ovocné, sladké, mentolové aj.), lákavému designu balení, dostupné ceně
a relativně nenápadnému způsobu užívání si je
však mládež i menší děti rychle oblíbily. Rodiče
či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků všimnout. Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro
plíce, oběhový systém apod. Nikotinové sáčky přitom
mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou
silně návykové. To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové
soustavy. Další nebezpečí nikotinových sáčků tkví
v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. K dostání jsou varianty
s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg. Pokud
dítě či mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší tělesné
hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem. Přitom
smrtelná dávka se někdy udává 30–60 mg. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování
sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod horním
rtem – bílé a červené skvrny), poškození dásní, narušování zažívacího ústrojí, včetně poškozování sliznice
žaludku při spolknutí. Kromě výše uvedených zdravotních problémů se však u dětských a mladých uživatelů často vyskytují psychické problémy a rizikové
chování spojené se závislostí a neschopností vydržet
bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy
a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem,
zvýšená produkce slin, ale také poruchy pozornosti,
bolesti hlavy či úzkosti.
Zatímco pro dospělé kuřáky mohou nikotinové
sáčky být alternativní formou napomáhající zbavit se zlozvyku kouření, pro děti a dospělé představují velké zdravotní riziko, a mohou se dokonce
stát cestou k dalším návykovým látkám, drogám
či rizikovým jevům. Ve škole jsme výskyt sáčků
i zvýšení žaludečních nevolností zaznamenali
a již několikrát řešili. Sáčky se občasně objevily
v toaletách a odpadkových koších. Ve škole byli žáci
o rizicích i jejich zákazu poučeni, zachycené případy byly řešeny se zákonnými zástupci. V rámci prevence jsou zařazovány preventivní aktivity i speciální programy. Situace se zdá být nyní lepší, avšak je
třeba si přiznat, že tyto jevy probíhají často skrytě,
a bylo by jistě naivní se domnívat, že se užívání ni-
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kotinových sáčků mládeží podařilo zabránit. Nošení,
držení, užívání i distribuci všech zakázaných látek
bude škola vždy bezodkladně řešit. V odůvodněných
případech i s dalšími správními orgány či PČR. Škola
má být bezpečným prostorem. Výše uvedené situace jsou ošetřeny nejen řádem školy, ale dnes již také
legislativou. S ohledem na zdravotní rizika vnímáme
porušení stanovených pravidel jako velmi závažné
a postoj školy ke všem omamným a psychotropním
látkám je ve všech ohledech odmítavý. Aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy
i rodiny. Cílem článku je především informovat rodiče i širší veřejnost o rizikových jevech, neboť řada
z nich často uniká pozornosti. Apeluji proto na rodiče, aby tento nebezpečný jev nepodceňovali, s dětmi
o rizicích mluvili a věnovali pozornost případným
projevům užívání. Zákazy a vyslýchání přitom nefungují, ba naopak mohou narušit důvěru. Smysl má
mluvit o rizicích, citlivě vést k postojům směřovaným
proti užívání látek, posilovat schopnosti odolávat nežádoucímu vrstevnickému tlaku a motivovat ke zdravým formám chování.
Vzhledem k rostoucí oblibě a užívání e-cigaret dětmi
a dospívajícími bude další příspěvek věnován tomu,
co by rodiče měli vědět o tzv. vapování.
Miroslav Bělka
ředitel školy

ZOH v 5.A ZŠ Březnice
Jak už jsme informovali v minulém čísle BN, probíhaly ZOH také u nás ve třídě. Na úplný závěr „naší“
olympiády jsme ve třídě zorganizovali vědomostní
olympiádu. Prvního kola se zúčastnili všichni žáci, do
druhého postoupili ti nejlepší. Absolutní vítězkou se
stala Bibi Kocíková, na 2. místě opravdu velmi těsně
skončila Terezka Štefaniková a na „bednu“ doprovodil děvčata Robin Mareček na 3. místě.
Ivana Ševrová
třídní učitelka 5.A
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Pojď s námi rozjezdit Březnici
Pravidelní čtenáři Březnických novin jistě postřehli, že ZŠ Březnice již rok pořádá projekt Pojď s námi
rozjezdit Březnici (nikoli buldozerem, ale vysportovanými kilometry). Projekt ve zkratce fungoval takto: za každý ujetý kilometr na kole jsme do naší virtuální kasičky připočítali 5 Kč a za každý kilometr
pěší chůze 1 Kč. Cílem tohoto běhu na dlouhou trať

bylo vybrat 100 000 Kč a symbolicky si tak zasloužit přístřešek pro kola, který naší škole darovala firma WSM. Projekt si prošel těžkými časy loni v zimě,
kdy bylo na sportování příliš chladno. Avšak myslíte
si, že nás to zastavilo? Ani zdaleka! Projekt se nám
podařilo obnovit a zdárně dotáhnout do konce díky

nápadu přidat zimní aktivity jako bruslení či lyžování. Nyní je čas slavit! Kromě dobrého pocitu a pár
shozených kil nám projekt daroval ještě další odměnu, byl totiž nominován mezi 10 nejlepších projektů
školních parlamentů v České republice. Soutěž „Co
dělají školy pro demokracii?“ zaštiťuje nezisková
organizace CEDU. Každá nominovaná škola musela
natočit krátké video pro seznámení veřejnosti s projektem. Tato videa se pak vyvěsila na stránky CEDU,
kde mohli lidé od 15. 3. do 29. 3. 2022 hlasovat o nejzajímavější projekt. S naším soutěžním videem nám
pomáhal dlouholetý přítel školy Štěpán Červený.
1. dubna pak proběhne slavnostní vyhlášení v Senátu ČR. Jelikož tento článek píši dříve, než jsou známy výsledky, nemohu vás o nich informovat, a pro
mě samotnou je budoucnost pouze ve hvězdách, jak
se říká. Přestože ještě nevím, jak jsme dopadli, chci
jménem parlamentu poděkovat celému městu za
podporu (například bez milých lidí, kteří vám propůjčí zahradu na natáčení 10 minut po tom, co jim
zazvoníte na zvonek od domu, by to opravdu nebylo
možné zvládnout). V našich očích jste vítězi všichni
a Vaší ochotou nám připomínáte, že společně se dá
zvládnout všechno. Děkujeme.
Adina Kazdová
zpravodajka parlamentu ZŠ Březnice

Konečně jaro!
Slunce hřeje, dny se prodlužují, a tak je hned všechno veselejší!
Ale co jsme dělali v zimě? Začtěte se do víkendových deníků dětí ze 4.A
V pátek večer jsem jel s tátou
a s kamarádem na Šumavu do neděle běžkovat. V sobotu dopoledne se kousek popojelo autem. Po
zastavení se vyrazilo na lyže. Jeli
jsme 14 km do Horské Kvildy na
oběd. Po obědě jsme jeli dalších
6 km k autu. Den zakončilo sledování filmu Lawrenc z Arábie.
V neděli jsme navštívili na běžkách pramen Vltavy, pak jsme
se zastavili na obědě ve Filipově
Huti. Tento výlet měl 20 km.
Jáchym Liebner
V pátek ráno jsme s maminkou
dlouho ležely v posteli a koukaly na pohádky, byly přece jarní
prázdniny. Na oběd jsme si zašly
na Špejchar a cestou zpět na dortík do cukrárny. Při koukání na
zahájení olympiády jsme si navzájem lakovaly nehtíky. V sobotu

mě navštívila Lili, hrály jsem si
a poslouchaly písničky. V neděli
nám strejda ukázal nově narozená jehňátka a hladila jsem si i kočičky.
Markéta Blažková
Na prázdniny jsem měla všechno
naplánované. V pondělí nás vzala paní knihovnice do knihovny
v Písku, a pak do cukrárny. Večer
mě maminka odvezla k babičce.
Ve středu následovalo plavání
v Horažďovicích. Pak jsme odjeli
na hory do Německa, na Velký Javor, kde nás čekalo krásné slunečné počasí a hlavně sníh, na který
jsem se moc těšila.
Nela Pýchová
První den jarních prázdnin jsem
jel k babičce. Sice bylo ošklivé
počasí, ale chodili jsem na pro-

cházky, takže nuda nebyla. Konec prázdnin byl zakončen výletem do Zooparku Jelení Homole
u Dobříše, moc se nám tam líbilo
a určitě tam zase někdy pojedeme.
Ladislav Hrma
V sobotu jsme vyrazili na výjimečný víkend do Prahy. Navštívili jsme Vyšehrad, Karlův most
a s kamarády Maruškou a Martinem mexickou restauraci, kde
jsme si dali tortilu a limetkovou limonádu. V neděli se pokračovalo
návštěvou Petřína, Hradčan a restaurace Malostranská beseda. Po
večeři jsme šli na procházku Prahou opět s Maruškou, Martinem
a jejich psím kamarádem Bártem.
V pondělí náš výlet zakončila prohlídka Staroměstské mostecké
věže, plavba parníkem po Čertov-
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ce a návštěva muzea Karlova mostu.
Ema Aloisie Chotívková
O prázdninách jsem jela k babičce a k dědovi, tam jsme chodili na procházky a vyráběli růže
z modelovací hmoty. V sobotu jsem
jela za bráchou Domčou a kamarádkou Natálkou, s nimi následovala návštěva koní a hraní her.
Neděle byla vyplněná koukáním
na pohádky a hraním s bráškou
Aleškem. Pak jsem jela domů
a psala víkendový deník.
Natálie Krejzarová
V sobotu teta slavila narozeniny.
Já jsem jí dala přáníčko, a poté
jsme si dali čokoládový dort. Byl
moc dobrý. Další den, tedy v neděli, jsme hráli tenis. Ve čtyřhře
nás Matýsek s Nelinkou porazili,
pohár putuje tedy k nim. Uvidíme,
na jak dlouho.
Anna Motáňová
S Aničkou jsme si postavily bunkr. Jeho součástí bylo spoustu dek
a polštářů. Po obědě následovalo
hraní s panenkami. Panenky jsme
česaly a převlékaly do různých
modelů. V neděli odpoledne jsme
i s bráškou bruslili na zimním stadiónu v Příbrami. I přes pár pádů
jsem si bruslení moc užila.
Nela Motáňová
O víkendu k nám přijel Kuba.
Vzal nás na nákup do Příbrami.

ZŠ, VOŠ A SOŠ

S mamkou jsme si vybraly čokoládu, kterou jsme hned snědly.
Byla moc dobrá. V neděli v noci se
Jonáš vzbudil a zjistil, že nefunguje světlo. Hrozně jsem se lekla.
Mamka šla na chodbu nahodit
jistič, a vtom jsem ve tmě uviděla
divné červené světlo. Mamka pak
zjistila, že nám vyhořela zásuvka.
Chvilku nešla elektrika, ale taťka
to nakonec opravil.
Liliana Stupková
V sobotu jsem jel na výpravu na
hradiště Závist. Mimo jiné tam
probíhalo vyrábění seker a nožů
z kamenů. Po skončení akce jsme
vyzvedli bráchu Šimona na Hlavním nádraží a přesunuli se k babičce, a protože má babička vzácnou hru Machinárium, tak jsme si
ji zahráli. V neděli jsme navštívili
Muzeum MHD. Na oběd jsme zašli
do restaurace U Veverky a potom
do cukrárny Creme De La Creme.
Hořká čokoláda s višněmi, maracuje, malina, to jsou příchutě
zmrzliny, které jsem si dal. Víkend jsem si užil. Místo odehrání
Praha.
Matyáš Bernard
Zajímalo by vás, co jsem dělal
o víkendu? Tak já vám to napíšu.
V sobotu jsem sledoval zprávy
v televizi z Ukrajiny. Moc se mi nelíbí, že je tam válka. V neděli ráno
jsem uklízel svůj pracovní koutek.
Odpoledne následovaly nákupy
v Příbrami - dárky a sladkosti pro

4/2022

příbuzné, protože babička pojede
brzy domů na Ukrajinu.
Roman Maior

V pátek jela ségra spát ke kamarádovi. Já jsem si balila evakuační zavazadlo pro případ nouze.
Vypuknutí války! Dala jsem si tam
například nůž, vodu, toaleťák.
Mamka mi na to řekla: „Bude
z toho jen nepořádek, ale když si
to uklidíš, tak mně je to jedno.“
V sobotu jsme vyrazili do Příbrami na plavečák. Sjela jsem
nejmíň 101x ten samý tobogán.
Ten druhý jen jednou, protože byl
tak rychlý, že mě i mamku povalil
a já vypila 1 dcl chlórované vody.
V neděli jsme lítali na zahradě od
oběda až do večera. Hlavní náplní
bylo ježdění na koloběžce a zadávání úkolů. Večer jsem koukala
na Policii v akci a psala deník.
Kateřina Bělková
V sobotu jsem pomáhala tatínkovi na zahradě. Hrabala jsem listí,
stříhala okrasnou suchou trávu,
zametala chodník. Pomohla jsem
mamince s obědem a odpoledne
následovala návštěva u sestřenic.
Už jsem u nich dlouho nebyla, nic
se u nich nezměnilo, ale návštěva
to byla příjemná. V neděli k nám
přijela babička s dědou. Při té
příležitosti jsem babičce popřála
k jejímu svátku. Jmenuje se Růženka.
Sofie Hampeisová

EKOFARMA V ČÍŽKOVĚ

„Agráči“ z VOŠ a SOŠ Březnice navštívili ekofarmu
Dnešní exkurze (pozn. 14. 3. 2022) mi přišla velmi
zajímavá a příjemná zároveň.
Pan Velík a jeho žena působili hned od začátku
sympaticky a pohodově. Byli jsme provedeni po
celém jejich hospodářství, takže jsme viděli různé
druhy koz, ovcí, krav, koně a také psy, kteří pomáhají hlídat stádo ovcí, když s nimi pan Velík vyrazí
na pochod po okolí, který, jak říkal, trvá 4 dny.
Ovce zde mají využití hlavně na mléko, maso
a na spásání travních porostů. Na vlnu však nikoli kvůli nízké kvalitě vlny zde chovaných plemen.
Avšak dozvěděli jsme se, že i ta má svůj potenciál.

Vyrábí se z ní granule/pelety, které při sázení společně se zeminou navrstvíte ke kořenům. A proč
vlastně? To, aby v suchých obdobích držely vodu
a rostliny nestrádaly. Navíc obsahují minerální
látky, a naopak neobsahují zbytečnou chemii.
Z ovčího a kravského mléka se zde vyrábí sýry,
takže jsme měli i možnost vidět, kde se to dělá,
a také jakým způsobem. Což mně osobně přišlo velmi zajímavé, jelikož jsem velkým milovníkem sýrů. Také jsme se dozvěděli, že mají
v plánu i výrobu vlastního jogurtu. Ale to je prý
pokračování na str. 24
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pokračování ze str. 23

ještě ve fázi „vývoje“, protože něco vyrábět, není
jen tak. Ať už prakticky nebo „papírově“. Produkce na maso je pouze ve formě chovu ovcí, to
znamená, že nemají vlastní bourárnu, jelikož jde
o velmi nákladnou věc. Také jsme měli možnost
vidět i pár včelích úlů. Těch zajímavých informací, co jsem slyšel a mohl bych o nich něco napsat,
je fakt spousta. Ale snažil jsem se vybrat pouze to,
co mi přišlo nejpodstatnější.
Celkově exkurzi hodnotím velmi pozitivní, protože mi to přišlo opravdu zajímavé. A hlavně, lidé zde byli příjemní, ochotní a dobře se
s nimi povídalo. A to tak dobře, že jsme občas odbočili od hlavního tématu exkurze, což
ale nebylo vůbec na škodu. Je fajn dozvědět se
i něco navíc a popovídat si s lidmi, kteří mají svou
práci opravdu rádi.
Jiří Šach
4. AS obor agropodnikání
Farma v Čížkově se specializuje na chov ovcí
a koz a disponuje vlastní sýrárnou. Rodina má kolem 60 hektarů půdy a 4 krávy plemena Jersey,
od kterých zpracovávají mléko právě v sýrárně.
Mimo mléka kravského zpracovávají rovněž mléko od koz a ovcí, které jsou určené pouze na mléčnou produkci. Farmáři každý rok na jaře vyhánějí
své 300hlavé stádo ovcí ven ze salaše, kde spásají
těžko přístupný terén. Cesta trvá 4 dny a při této
velmi náročné práci jim pochopitelně pomáhají
3 pastevečtí psi – border kolie. Tržní mechanismus farmy se točí hlavně na prodeji vlastních
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sýrů, jehňat a kůzlat na maso. To pro mě bylo velmi zajímavé a přínosné z hlediska informací o zemědělství, jelikož jsem si nedokázal představit, že
by farmu mohly uživit jen ovce (a to i přes to, že
jich je 300), kozy a vlastní produkce sýrů. Je ale
skvělé vidět, že někdo chce a s radostí drží farmářské řemeslo, kterému dělá čest.

S dnešní exkurzí jsem velmi spokojený, moc se
mi jejich prostředí a zázemí líbilo. Dozvěděl jsem
se spoustu nových a zajímavých informací a obohatil svoje zkušenosti o další odvětví zemědělské
produkce. I když rodinu velmi obdivuji, já sám se
raději dál budu ubírat směrem k masnému skotu a rostlinné výrobě. A pár ovcí si nechám pouze
na louky se špatnou přístupností a svažitým terénem.
Matěj Merhout
3. AV obor agropodnikání

Maturitní večírek 4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice
V pátek 11. března 2022 se konal v prostorách
školy maturitní večírek třídy 4. AS.
V původním plánu bylo maturitní ples uspořádat
v kulturním domě v Březnici. Tento plán se ale
kvůli epidemické situaci bohužel nepodařilo zrealizovat, a proto byl nahrazen tímto maturitním
večírkem v sálu školy.
Celý večírek byl zorganizován žáky 4. AS, kteří
si chtěli zpříjemnit poslední týdny na této škole
a vynahradit si neuskutečněný maturitní ples.
Slavnost byla zahájena úvodní řečí, kterou pronesl jeden ze studentů, a poté následoval nástup
a šerpování maturantů. Po šerpování proběhlo
šerpování vedení školy a pana třídního učitele.
Dojemný proslov maturantů shrnul nelehké čtyři roky strávené na škole. Slavností přípitek pronesla paní ředitelka školy Ing. Marie Fiřtíková. Po
přípitku byla vyhlášena volná zábava. Tanec na
parketu si nenechali ujít ani pedagogové.

Byl to krásný a vydařený večer, který sloužil jako
malá útěcha před nadcházející maturitní zkouškou.
A teď už jen můžeme společně doufat, že maturitní zkoušky se nám vydaří stejně tak jako tato akce.
třída 4. AS
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Příměstské tábory v TECHAKu v roce 2022
Již čtvrtým rokem otevírá Technická akademie dětí
a mládeže přes letní prázdniny počítačové příměstské tábory.
Všichni se již těšíme na léto a na letní zábavu, pohodu a nové zážitky. Letošní ročník táborů bude
zaměřený hlavně na kamarády, společné aktivity,
týmovou spolupráci a kreativní tvorbu. Tábory jsou
vhodné pro děti od 7 do 15 let. U nás v TECHAKU se
zabaví holky, i kluci, extroverti, i introverti. Však se
zeptejte účastníků táborů z minulých let.
Tento rok bohužel skončil dotační titul na podporu
příměstských táborů MAS Podbrdsko, ale i přes to
jsme se rozhodli vypsat 4 termíny příměstských táborů.
Tábory byly v minulých letech vyprodané během
pár týdnů a stejný zájem očekáváme i tento rok,
proto s přihláškou v případě zájmu nečekejte.
Cena za pět dní s hlavním jídlem přes oběd, svačinkou a pitným režimem vychází na 2 990 Kč za dítě.
Děti budou samozřejmě i více na hřišti, které je sou-

částí areálu Techaku.
Pro velký úspěch opakujeme akci „Přiveď kamaráda“. Každý, kdo na tábor přivede kamaráda dostane
slevu 200 Kč. A aby to kamarádovi nebylo líto, slevu
200 Kč dostane i kamarád.
Na léto jsou vypsány tyto termíny:
1. turnus: 11. 7. – 15. 7. 2022
2. turnus: 18. 7. – 22. 7. 2022
3. turnus: 15. 8. – 19. 8. 2022
4. turnus: 22. 8. – 26. 8. 2022
Více informací o příměstských táborech se dozvíte
přímo na stránkách Technické akademie:
www.techak.cz v sekci příměstské tábory.

Zlepšení zázemí pro konání akcí na starém kluzišti
díky dotaci MAS Podbrdsko
MAS Podbrdsko (MASka) je zapsaný spolek, který
funguje na principu komunitně vedeného místního rozvoje a hlavním cílem MAS je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů
a dalších možných zdrojů. Vše o MAS naleznete na
www.maspodbrdsko.cz .
Právě prostřednictvím MAS Podbrdsko získal spolek
Kulturní Gang Březnice dotaci z Programu rozvoje
venkova a realizuje projekt “Modernizace vybavení
na starém kluzišti v Březnici”.
Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění vybavení spolku za účelem navýšení kapacity míst
k sezení a zvětšení plochy zastřešení včetně osvětlení
v areálu a jevištního osvětlení.

V rámci projektu jsou pořízeny konkrétní předměty (pivní sety, nůžkové stany, světelná a výpočetní
technika, kamerový systém), čímž se výrazně zlepší prostředí areálu starého kluziště a návštěvníkům
akcí tak bude nabídnut odpovídající komfort. Současné vybavení dosluhuje, či úplně chybí.
Nové vybavení bude využíváno při rozmanitých akcích spolku jako jsou hudební produkce, divadelní
představení, festivaly, Gulášování, Filmovar či akce
pro rodiny s dětmi.
Sledujte programovou nabídku spolku a zajděte se
na některou z akcí v letošním roce podívat!
spolek Kulturní Gang Březnice

VOLNOČASOVÝ KLUB BŘEZNICE
PRO KOHO?
– pro všechny od 7 do 18 let (klidně přijď, i když
je ti víc
– pro děti z Ukrajiny je vstup zdarma
KDE?
BŘEZNICE, Náměstí čp. 2, budova ZUŠ (přízemí)
KDY?
úterý 14.00 - 18.00
středa 14.00 - 18.00
pátek 14.00 - 18.00
Změna otevírací doby vyhrazena.
Po dohodě a dle mimořádných programů může
být otevřeno i jinak.

CO TAM?
Můžeš si u nás zahrát šipky, ping-pong, deskovky,
zkusit to s kendamou, kouknout na film, kreativně tvořit nebo jen tak zevlit a pokecat. Nebo něco
sám vymysli a společně to zrealizujeme.
DUBEN:
8. 4. – Deskovky s Leprikonem – místní herní
nadšenec, který miluje deskovky a naučí to i vás
22. 4. – Dlouhej pátek – otevřeno od 18 do 21 hod.
– pohodový večer u filmu
spolek Kulturní Gang Březnice
iksdecko@gmail.com
tel. 606 115 251
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DOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756
název projektu: Dětské léto v Březnici
Rodinné centrum Pampeliška, z.s. realizuje uvedený projekt ve spolupráci s partnery
a v období hlavních školních prázdnin v rámci něj zorganizuje několik turnusů příměstských
táborů. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu: rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.
S partnerem SK Březnice 1918, z.s.:
25. 7. – 29. 7. 2022 – SPORTOVNÍ TÁBOR
– týden sportování zejména se zaměřením na
fotbal, ale i další sportovní hry a pobyt venku.
předpokládaná dotovaná cena: 1200,- Kč
zázemí tábora: areál stadionu
OBSAZENO – KAPACITA JIŽ ZCELA NAPLNĚNA!

S partnerem Kulturní Gang Březnice, z.s.:
8. 8. – 12. 8. 2022 – HORIZONT UDÁLOSTÍ
1. turnus
15. 8. – 19. 8. 2022 – HORIZONT UDÁLOSTÍ
2. turnus
zázemí tábora: areál staré kluziště
předpokládaná dotovaná cena turnusu: 1200,- Kč

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BŘEZNICI

“HORIZONT UDÁLOSTÍ“

Co se stane, když tě na starém kluzišti pohltí černá díra?

Dostaneš se do jiného časoprostoru!
O tom, co tam zažiješ budeš muset podat zprávu příštím generacím…
MÁŠ ODVAHU TO ZKUSIT?
1. turnus 8. 8. - 12. 8. 2022
2. turnus 15. 8. - 19. 8. 2022

zázemí tábora: areál staré kluziště BŘEZNICE (vedle koupaliště)
předpokládaná dotovaná cena turnusu: 1 200 Kč
Díky dotaci MAS PODBRDSKO je možné v každém turnusu poskytnout určitý omezený počet míst za tuto zvýhodněnou cenu.
Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu.
Více informací o podmínkách a přihlášení koordinátorka projektu:
Dagmar Nesvedová, Kulturní Gang Březnice
tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz.
Realizátor projektu “Dětské léto v Březnici” je Rodinné centrum Pampeliška.
Partnerem projektu je Kulturní Gang Březnice.
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NEDOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Aby byla nabídka služeb péče o děti a zajištění jejich volnočasového programu o prázdninách v našem městě co nejširší, přidáváme
další nedotovaný TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA.
Tento turnus organizuje spolek Kulturní Gang Březnice a nabízí volná místa v termínu:
18. 7. – 22. 7. 2022 VÝPRAVA DO MÍST, KDE VYCHÁZÍ SLUNCE
zázemí tábora: areál staré kluziště
předpokládaná cena: 2.000,- Kč

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BŘEZNICI

“VÝPRAVA DO MÍST,
KDE VYCHÁZÍ SLUNCE”

Krásné gejši, stateční samurajové, zvláštní písmo,
sushi, origami… zkrátka týden plný her a zábavy inspirovaný Japonskem.
termín: 18. 7. – 22. 7. 2022
zázemí tábora: areál staré kluziště BŘEZNICE (vedle koupaliště)
předpokládaná cena: 2 000 Kč
Turnus organizuje spolek Kulturní Gang Březnice.
Informace a přihlášky Dáša Nesvedová
iksdecko@gmail.com, tel. 606 115 251

KRÁLOVSKÝ TURNAJ

CELODENNÍ BOJOVÁ HRA PRO MLADÉ BOJOVNICE A BOJOVNÍKY
Dne 7. května pořádá sdružení Rosenthal ve Pro bližší informace nám můžete také zavolat na
spolupráci s Rožmitálským zámkem bojo- tel. 605 266 701
vou hru pro děti ve věku 9-13 let.
Navazujeme tím na pandemií přerušenou mnohaletou tradici bojových her, které jsme pořádali
ve spolupráci se Skautským střediskem Rožmitál
pod Třemšínem na hájovně Dědek.
Oprašte zbroje a nabruste meče. Výcvik nových
rytířů se blíží a byla by škoda se ho nezúčastnit!
Program pro účastníky je zajištěn od 9 do 17 hodin a je nutné se na něj předem registrovat.
Program se koná za každého počasí.
Těší se na vás Mgr. Vít Filipovský s celým organizačním týmem Rosenthal z.s.
Více informací o hře a registrační formulář naleznete na www.kralovskyturnaj.cz.
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany se koná
6. dubna 2022 od 10.45 do
12.30 v domečku na náměstí.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), vyhlašuje humanitární sbírku odložených a nepoužívaných závěsných
sluchadel pro nedoslýchavé Ukrajince. Vzhledem k válce na Ukrajině a nedostatečnému množství
– prosíme všechny, kteří by mohli
svá nepotřebná sluchadla obětovat. Sluchadla SNN ČR zaeviduje
a zkontroluje jejich funkčnost.
Sluchadla, prosím, zasílejte dobře
zabalená poštou, případně přineste na adresu:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR
Karlínské náměstí 12
186 00 Praha 8
Z kultury
Dne 7. dubna 2022 pořádá STP
Březnice zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Příbrami na divadelní představení „Třicet de-

vět stupňů“. Začátek v 19.00
hodin. Cena 200 Kč a 230 Kč
Odjezd: Horosedly 17.30, Mirovice v kopci 17.35 – náměstí 17.40,
Březnice Borská 17.55 – Kovo
18.00. U plechárny 18.05 – autobusové nádraží 18.10, Horčápsko
18.20, Tochovice autobusová zastávka 18.25 hodin.
Předpokládaný příjezd mezi 21. –
21.30 hodinou.
Plán akcí v roce 2022
7. dubna Divadlo Antonína Dvořáka Malá scéna „ Třicet devět stupňů“
13. května Jarní Hobby České Budějovice
21. května Den otevřených dveří
v Komořanech a prohlídka okruhu Prahy Loreta a Nový Svět
11.–18. června Jarní relaxační
pobyt Trenčianské Teplice
21. června Zámek Březnice divadelní představení na nádvoří Limonádový Joe
9. července Bavorská Šumava –
jednodenní výlet
27. srpna Hradozámecká noc –

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ

zámek Březnice
24. září Bavorská Šumava – podzim
1. října Cibulový trh Hořovice
Bližší informace k těmto akcím
upřesníme v Březnických novinách, na tištěných plakátcích,
které budou k dispozici u úsekářů
či vyvěšeny na veřejných místech
k tomu určených.
Na vybrané akce se lze již přihlašovat !
Na tel. 721 603 455, 318 682 050,
večer 318 682 483 nebo osobně
v lékárně.
Za výbor STP Březnice Ludmila
Feitová a Hedvika Fořtová

21. dubna 2022
se sejdeme ve 14.30 hodin

na členské schůzi STP
v Kulturním domě
v Březnici.

ZLATÁ SVATBA
29. dubna oslaví naše milovaná babička s dědou,

JANA A ANTONÍN KLÍMOVI,

90 let – Josef Forejt, Březnice
80 let – Jiří Krůta, Březnice
75 let – Jana Váňová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
Tato svíce hoří za našeho
milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Cibulku.
3. dubna tomu bude rok, co nás
navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají
děti Jana a Roman s rodinami.
Děkujeme všem, kdo si
vzpomenou s námi.

krásných 50 let od svatby.
Přejeme jim ke zlaté svatbě hodně lásky
a vzájemného porozumění do dalších
společných let.
Syn Jan se snachou Zuzanou a vnoučátky
Honzíkem a Zuzankou.
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Vzpomínky
V dubnu 2022 tomu bude dlouhých,
smutných 6 let, co nás navždy opustila
paní VĚRA KUBOVÁ z Březnice.
Dlouhých a smutných 11 roků
bude tomu v říjnu 2022, co zemřel
pan KAREL KUBA z Březnice.
Věnujte jim prosím tichou vzpomínku
spolu s námi. Syn Milan s rodinou.

Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z. s. nabízí pomoc
ukrajinským uprchlíkům
Nabízíme:

• pomoc s dopravou od polských a slovenských
státních hranic
• zajištění prvotního krátkodobého ubytování po
příjezdu do České republiky
• pomoc s orientací v novém prostředí, řešení situace po příjezdu do České republiky
• základní balíček hygienických potřeb
• základní balíček věcí pro děti
• malou finanční pomoc pro matku s dítětem
• zprostředkování kontaktu na další pomáhající
organizace
• tlumočníka
• telefonickou intervenci
• pomoc s kontaktem na rodinné příslušníky a
přátele v České republice
• aktuální informace aj.
Kontaktní osoba:
Petra Michvocíková, tel. 731 554 974
„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci.
Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“
Matka Tereza
Transparentní účet Dobročinný spolek Sv. Máří
Magdaleny 000000-5714738309/0800
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Zprávy z Březnického klubu
seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
když jsem minulý článek – informace o únorové činnosti našeho spolku – končila slovy Václava Havla,
že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to
dopadne, netušila jsem, jak o pár dnů později budou
v současném dění pro mnohé z nás pravdivě aktuální.
V březnu jsme tedy, v kontextu okupace Ukrajiny,
kromě běžné klubové aktivity začali být v poměrně
široké škále činností k dispozici těm, jež byli donuceni opustit své domovy.
(Podrobné informace v přiloženém letáku v těchto
Březnických novinách, ve vývěsce u České spořitelny a na našich webových stránkách.)
Stejně jako v první fázi covidové pandemie se i nyní
nabídlo mnoho lidí, kteří pomoc druhému člověku
vnímají jako přirozenou. Studenti, pracující dospělí, senioři… je Vás hodně a já Vám za všechny, kteří
mohli být v důsledku Vaší rychlé, bezpodmínečné
a laskavé pomoci obdarováni děkuji.
Soucit jsme dokázali povýšit nad blahobyt.
Přeji nám všem, abychom i nadále byli dostatečně
empatičtí k lidem, kteří to vůbec nemají lehké. Abychom stále uměli a chtěli vidět hlavně srdcem.
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.
Pro informace můžete zavolat na tel. 731 554 974,
napsat na e-mail: petramatysova21@seznam.cz
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
S úctou Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu seniorů

Podobnost jistě není náhodná
S koronavirem jsme se ještě zcela nevypořádali, ale
zdá se, že jeho vliv slábne. Alespoň pan ministr zdravotnictví předpovídá na duben odložení respirátorů
(až na nějaké výjimky). A další pohroma je v plném
proudu. Starší člověk si snadno vzpomene, že se někde ve světě válčilo skoro vždycky. Buď to bylo někde
dál, kde to člověk neznal, nebo to vypadalo na něco
menšího. Teď máme válku skoro u nosu a v míře,
z níž jde strach. Každý zná nějakého Ukrajince
a pravděpodobně s ním udělal dobrou zkušenost.
Firmy se o ně perou. Jsou pracovití, ochotní, skrom-

ní, jazykově si spolu celkem porozumíme. Najednou
mají doma válku! Plno lidí může mít nyní obavy, co
z toho ještě bude.
Starší člověk si vzpomene, že strašidlo války tady
u nás bylo hned po druhé světové válce, když přišla
v 50.letech minulého století tzv. studená válka. Klasickými zbraněmi se sice neválčilo, ale žilo se v neustálém napětí, že by k něčemu neblahému mohlo
dojít. Žilo se v atmosféře strachu, která byla záměrně vytvářena. Měli jsme se obávat imperialistů
pokračování na str. 32
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pokračování ze str. 31
ze Západu, kteří nám údajně škodili, kde mohli.
Jako školní dítka jsme např. chodili sbírat mandelinku bramborovou, kterou nám sem měli z letadel
shazovat imperialisté do našich brambořišť. Sotvakdy jsme tam nějakého broučka našli. Také si vzpomínám na celkem častá cvičení civilní obrany v 60.
letech, která jsem co žáček základní školy v Březnici absolvoval. Byl vyhlášen poplach, vyučování bylo
přerušeno a spěšně jsme se odebrali do suterénu
školy, kde jsme nějakou dobu setrvali. Počítalo se
tenkrát rovnou s možností jaderného útoku. Pro ten
účel si dítka musela opatřit plátěný pytlík s pomůc-

4/2022

kami proti následkům radioaktivního záření. Byla
v něm pláštěnka, 4 igelitové sáčky a jakési pantofle
s dřevěnou podrážkou. Jako děti jsme z toho mohly
mít strach. Vypadalo to, jako by atomovka měla každou chvíli bouchnout za dveřmi!
Cílem těchto smyšlených nebezpečí hrozících za našimi západními hranicemi byla manipulace s myšlením lidí. Současná Putinova argumentace nápadně
připomíná tu někdejší sovětskou. Na Ukrajině podle
něj probíhá speciální vojenská operace. Invaze do
Československa v roce 1968 se nazývala bratrskou
pomocí. Podobnost jistě není náhodná.
MUDr. Jiří Beran

Halové kvarteto Dolní Břežany
V neděli 20. února jsme vyrazili
do multifunkční sportovní haly
v Dolních Břežanech, abychom
se zapojili do jedné ze čtyř částí zimního halového kvarteta.
V Břežanech zápolila naše dvě
družstva v kategorii starší 0-15
let a mladší 0-11 let. Obě družstva se snažila, jak mohla. Již
záhy po startu bylo jasné, že
jsme se zapojili do soutěže, se
kterou jsme se ještě nesetkali
a neměli žádné zkušenosti. Zá-

vod 4x60 m známe a běháme na
oválu, zde se ale běhalo člunkově. Na ostatních družstvech bylo
vidět, že se většina podobných
soutěží již zúčastnila. Nicméně
se nám soutěž líbila a určitě se
příště zapojíme znovu. Soutěžní
zápolení nám ukázalo, jak covidová doba ovlivnila naše děti. Je
potřeba hodně zapracovat, aby se
dětem vrátila dobrá fyzická kondice.

SDH Březnice

TJ SPARTAK ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918 pořádá:

64. ročník silničního běhu na 10 kilometrů
(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru)

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
Start v neděli 17. dubna 2022 v 10.30 hodin

KATEGORIE:
A – muži do 39 let (r.n. 1983 a mladší)
B – muži 40 – 49 let (r.n. 1982 - 1973)
C – muži 50 – 59 let (r.n. 1972 - 1963)
D – muži 60 – 69 let (r.n. 1962 - 1953)
E – muži 70let a starší (r.n. 1952 a starší)
ZA – ženy do 39 let (r.n. 1983 a mladší)
ZB – ženy 40 – 49 let
(r.n. 1982 – 1973)
ZC – ženy 50 let a starší (r.n. 1972 a starší)
POZOR - UZAVÍRKA TRATI:

STARTOVNÉ
předem od 1.3. do 10.4.2022
přihlášení předem na www.sportt.cz – 200 Kč do 10.4.2022
přihlášení na místě v den závodu - 300 Kč do 9.30 hodin
závodníci do 18 a nad 65 let start zdarma
PREZENTACE v místě startu do 9.30 hodin
bližší informace na www.spartak-rozmitalptr.cz

závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem. Pro kola a doprovodná vozidla bude objížďka přes Bezděkov.

SPONZOŘI: město ROŽMITÁL p/Tř.

město BŘEZNICE

Pivovar HEROLD
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Sportovec města Březnice roku 2021
V pátek 25. března byly na městském stadionu
v Březnici vyhlášeny výsledky ankety
Sportovec města Březnice 2021. Letošní ročník ankety byl opět vyhlášen pouze v kategoriích
mládeže. Všichni odměnění sportovci obdrželi
diplom, pamětní plaketu a poukázku na nákup
sportovního zboží. Ceny byly věnovány městem
Březnice.

VÝSLEDKY ANKETY:
Požární sport
Přípravka dívky
Přípravka chlapci
Mladší žákyně

Barbora Nuslová
Josef Brotánek
Lucie Lajbnerová

Matyáš Nusl
Josef Zemek

Mladší žáci		
Starší žáci		

Kopaná

Mladší přípravka
Lukáš David
Starší přípravka
Robin Mareček
Mladší žáci		
Patrik Hrach
Starší žáci		
Adam Štván
Tenis – TK
Starší žáci		
Tobias Janoušek
Dorost			
Matěj Mašek
Všem sportovcům přejeme mnoho dalších úspěchů.

Jiří Nepivoda

předseda komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2022
Datum Den

„A“ MUŽSTVO

STARŠÍ ŽÁCI

14.30 Spartak PB B - Bř

14.00 Rožmitál - Bř

MLADŠÍ ŽÁCI

STAR. PŘÍPRAVKA

ML. PŘÍPRAVKA

10.00 Bř - Nová Ves

11.30 Bř - Spartak PB B

2. 4.

SO

3. 4.

NE					

9. 4.

SO

10. 4.

NE					

16. 4.

SO

17. 4.

NE			

17. 4.

NE

23. 4.

SO

24. 4.

NE					

30. 4.

SO

1. 5.

NE			

14.00 N Knín/N. Ves - Bř		

7. 5.

SO

14.30 Bř - Prostřed. Lhota			

8. 5.

NE					

11. 5.

ST						

14. 5.

SO

15. 5.

NE

21. 5.

SO

22. 5.

NE					

16.00 Bř - N. Ves/N. Knín		

28. 5.

SO

26. 5. ČT 17.00 Pičín - Bř

29. 5.

NE

17.00 Dublovice - Bř

4. 6.

SO

hasiči soutěž okres dos.

5. 6.

NE

11. 6.

SO

12. 6.

NE			

16. 6.

ČT					

ČT 17.00 Bř - Višňová		

18. 6.

SO

		

16.30 Bř - Nečín

17.00 Jince - Bř

16.00 Bř - Bohutín/Podlesí		

14.00 Bř - Petrovice

ÚT 12.4 v 16.30h v Milíně

			

volno

12.00 Prostř. Lh. - Bř

volno		

15.00 Spartak PB - Bř

10.00 Dal.Dušniky - Bř

10.00 Bř - Sedlčany

11.30 Bř - Dal. Dušniky

Tochovice - Bř
64. ročník silničního běhu Rožmitál - Březnice start v 10.30 hodin

17.00 Bř - Sedlčany C

17.00 Bř - Trh. Dušniky

17.00 Bř - Rosovice

od 13.00 okrsková soutěž
hasičů

14.30 Bř - Jesenice		
16.00 Bř - Dobříš		

NE 1. 5. v Malé Hraštici

14.30 Podlesí/Boh. - Bř
Lhota u Příbrami

10.00 Petrovice - Bř
14.00 Sedlčany - Bř

14.30 Jesenice - Bř

volno

volno

volno

volno

16.00 Bř - Rožmitál		

11.00 Jesenice - Bř
ÚT 10. 5. 17.00 Rožm. - Bř

ÚT 10.5. v 16.30 v Toch.
Tochovice - Březnice

10.00 Bř - Nový Knín

11.30 Bř - Prostř. Lh.

17.00 Třebsko - Bř					
17.00 Bř - Počepice

14.30 Bř - Sedlčany

hasiči soutěž mládeže

10.00 Bř - Krásná Hora		

17.00 Nový Knín - Bř				

hasiči soutěž mládeže
15.30 Bř - Spartak Pb

hasiči soutěž okres dospělí
16.00 Bř - Jesenice B

10.00 Sedlčany - Bř

13.00 Dal. Dušniky - Bř

14.30 St. Huť - Bř

10.00 Bř - Petrovice

11.30 Sedlčany - Bř

14.30 Bř - Kamýk			

17.00 Spartak Pb B - Bř

14.00 Spartak PB B - Bř

14.00 Bř - Prostř. Lhota

14.30 D. Hbity/Viš - Bř

10.30 Bř - Bohutín			

10.30 Bř - Kosova Hora

10.30 Nová Ves - Bř
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Milé maminky, babičky a těhulky – prosím nepřehlédněte!
Představujeme Vám prodejnu TREND
(náměstí 17. listopadu, Příbram VII sídliště, naproti papírnictví),
která se specializuje na kvalitní ČESKOU módu pro Vaše
nejmenší od 0 do 7let a plastové doplňky pro nejmenší.
Kromě originálního designu a prvotřídní kvality (vše 100% bavlna,
hypoalergenní, bez éček) zde nabízíme i doplňky na krmení, hygienu,
spánek a zábavu Vašich miminek jako např. sety do porodnic, pleny,
zavinovačky, deky, osušky, vaničky s lehátky, přebalovací pulty,
ložní soupravy, kojící polštáře, spací pytle, mantinely, hrací deky,
hračky a mnoho dalšího.
Samozřejmostí je výběr kvalitních body, dupaček, overalů,
ale naleznete zde také mikiny, kalhoty, bundy, čepice, ponožky,
punčocháče, pyžamka, teplákové a šusťákové soupravy, capáčky,
a v kolekci jaro/léto od března též letní soupravy, overaly,
letní kloboučky, trička, šaty atd. Platba je možná kartou
a na požádání Vám zboží dárkově zabalíme.
Hledáme spolupracovníky pro pozici:

opravář/mechanik stavebních strojů
Provozovna v Sedlici u Rožmitálu pod Třemšínem
volejte na tel.: 721658232, pište e-mail: info@jenplant.cz
www.jenplant.cz

Přímo na prodejně je vybavená hernička, aby si maminky
mohly v klidu vybrat, zatím co si děti hrají.

Přijďte si vybrat, těšíme se na Vás!
Ještě připomeňme pracovní dobu: PO-PÁ: 9-12, 12.30-16.30 hodin
SO-Ne: dle telefonické domluvy
www.trend.pb.cz

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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: 28. 4., 28. 5. a 25. 6. 2022
Březnice - u autobus. nádraží - 18.00

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

INZERCE
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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
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK i občasná výpomoc

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

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

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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SLEVA 50%
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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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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.
Borská 473, Březnice

JARNÍ SLEVY
UHLÍ A BRIKET
ROZVOZ POMOCÍ AUTOMOBILŮ:
• Mini MUVO 4X4 – 10q až 25q
• AVIA D100 – až 50q
• AVIA D120 4x4 – až 70q
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
Informace a objednávky:

tel. 774 417 238

38

BŘEZNICKÉ NOVINY

INZERCE

4/2022

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
DO NAŠEHO TÝMU!
VEDOUCÍ V PILAŘSKÉM PROVOZU

OPERÁTOR VE VÝROBĚ

Vaší náplní práce bude:
- dohled na plnění výrobních
objednávek
- kontrola a vyhodnocení výroby
a její kvality
- řízení směny a optimalizace výroby

Vaší náplní práce bude:
- zpracování dřeva na různých
úsecích výroby

Požadujeme:
- organizační schopnosti a komunikační
dovednosti
- ﬂexibilitu a spolehlivost
Praxe ve výrobním závodě a s vedením
lidí výhodou.
Nabízíme:
- nadstandardní platové podmínky
- zázemí stabilní společnosti
- práci na HPP
- systém odměn

Požadujeme:
- zručnost při práci se dřevem
- dobrý fyzický stav
Praxe z dřevařské výroby výhodou.
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- nástup možný ihned
- práci na HPP
- 145 – 185 Kč/hod.
Pro sjednání pracovního pohovoru
volejte pí Štikovou 702 186 776.

Motivační dopisy zasílejte na
kaiserj@tiscali.cz.

Kaiser s.r.o.
Nádražní 753
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
e-mail: kaiserj@tiscali.cz
www.kaiser-sro.cz

Jsme stabilní rodinná ﬁrma z Rožmitálu pod
Třemšínem podnikající v lesnicko-dřevařském
sektoru. V rámci pilařské výroby produkujeme
především palety, stavební a truhlářské řezivo.
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KULTURA V BŘEZNICI
2. 4.

Trio Českého rozhlasu – koncert BHV
Radnice – 19.00
7. 4. Koncert v oranžerii
KD – 19.00
9. 4. Koncert ZUŠ Březnice
KD – 18.00
10. 4. Velikonoce a vítání jara v Koleji
Jezuitská kolej 14.00 - 17.00
20. 4. Akademie třetího věku
KD – 9.00
21. 4. Schůze MO STP
KD – 14.30 hodin
28. 4. Čtenářský čtvrtek č. 6
Kavárna v Koleji – 18.00
28. 4. Láska a párečky – VIP ART Company
KD – 19.00
1. 5. Májový koncert V Originál
KD – 14.00

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

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.
V týdnu od 25. 4. do 1. 5. 2022
DOBROČINNÁ KAVÁRNA.

BRDSKÁ KÁVA
Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.
Prodej zrnkové kávy.
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KINO BŘEZNICE
3. 4. neděle v 18.00 hodin

ZÁTOPEK

Životopisné drama, Česko 2021, české
znění
Výpravný film věnovaný sportovnímu i životnímu příběhu fenomenálního českého běžce Emila Zátopka.
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová,
James Frecheville, Štěpán Kozub
a další
Vstupné 100 Kč • 131 minut • Přístupno

6. 4. středa v 18.00 hodin

NEJHORŠÍ ČLOVĚK
NA SVĚTĚ

Romantická komedie a trochu drama,
Norsko 2021, české titulky
Vtipné a pravdivé vyprávění o vztazích a životě dnešních skoro třicátníků. Julie neví, co chce a zda je vůbec
šťastná. Všechno jí vždycky šlo, a tak
ani nevěděla, kam se v životě vydat.
Vyzkoušela několik oborů studia, od
medicíny až po fotografování. Střídala účesy i partnery, než zakotvila ve vztahu s o patnáct let starším
kreslířem Akselem.
Režie: Joachim Trier
Hrají: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Maria
Grazia Di Meo a další
Vstupné 90 Kč • 129 minut • Přístupno
od 12 let

10. 4. neděle v 18.00 hodin

STINGL-MALÝ VELKÝ
OKIMA

Dokument, Česko 2021, české znění
Celovečerní portrét českého cestovatele a etnografa vypráví příběh člověka, který díky své houževnatosti,
laskavé povaze a dokonalým komunikačním schopnostem procestoval
v době neprodyšně uzavřených hranic a zuřící studené války celý svět.
Režie: Steve Lichtag
Hrají: Miloslav Stingl, Adam Chroust
a další
Vstupné 80 Kč • 93 minut • Přístupno

13. 4. středa v 18.00 hodin

TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2

Filmová pohádka, Česko 2022, české
znění
Pokračování úspěšné pohádky o napraveném loupežníkovi Karabovi,
jeho odvážné dceři a trochu nešikovném princi Jakubovi. Jenže z Jakuba
je tentokrát král, z Aničky královna
a rodina se rozrostla o malou a upovídanou princeznu Johanku.
Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka,
Jiří Lábus a další
Vstupné 100 Kč • 100 minut • Přístupno

17. 4. neděle v 18.00 hodin

ZTRACENÉ ILUZE

Historické drama, Francie, Belgie 2022,
české titulky
Mladý, neznámý básník Lucien
opuští venkov a rodinou tiskárnu,
aby našel štěstí v Paříži. Bude trpět
i milovat a své iluze brzy ztratí. Na
plátno přichází slavný román Honoré de Balzaca.
Režie: Xavier Giannoli
Hrají: Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Cécile de France, Vincent Lacoste, Gérard Depardieu a další
Vstupné 90 Kč • 144 minut • Přístupno
od 15 let

20. 4. středa v 18.00 hodin

POSLEDNÍ NOC V SOHO

Horor, Velká Británie 2021, české titulky
Některé sny umí být tak živé, že si po
probuzení položíte otázku, jestli se
vám opravdu jen zdály. A když se pokusíte najít odpověď, nemělo by vás
zaskočit, že může být víc než znepokojivá.
Režie: Edgar Wright
Hrají: Thomasin McKenzie, Anya
Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg,
Terence Stam a další
Vstupné 90 Kč • 116 minut • Přístupno
od 15 let

KINO

4/2022

duben 2022
24. 4. neděle v 18.00 hodin

OLGA

Drama, Francie, Švýcarsko, Ukrajina
2021, české titulky
Rok 2013. Patnáctiletá nadaná gymnastka Olga žije rozpolcená mezi
Švýcarskem, kde trénuje na evropský šampionát, a Ukrajinou, kde její
matka novinářka reportuje o dění
v době Euromajdanu.
Režie: Elie Grappe
Hrají: Anastasia Budiashkina, Stéphanie Chuat, Oleksandr Mavric,
Bernd Würch a další
Vstupné 80 Kč • 85 minut • Přístupno
od 12 let

27. 4. středa v 18.00 hodin

100% VLK

Animovaná pohádka, Austrálie 2021,
český dabing
Čtrnáctiletý Freddy není obyčejným
klukem, patří do starobylého rodu
vlkodlaků a připravuje se na svou
první proměnu ve vlka. Až vyroste,
bude z něj vážený vůdce smečky.
Režie: Alexs Stadermann
Vstupné 70 Kč • 96 minut • Přístupno

1. 5. neděle v 18.00 hodin

PŘIROZENÉ SVĚTLO

Válečné drama, Maďarsko, Lotyšsko,
Francie, Německo 2021, české titulky
Druhá světová válka, okupovaný Sovětský svaz. István Semetka, obyčejný maďarský farmář, který slouží
jako desátník ve speciální průzkumnické jednotce partizánů, musí převzít vedení nad jednotkou poté, co
se jeho rota ocitne pod nepřátelskou
palbou.
Režie: Dénes Nagy
Hrají: Ferenc Szabó, László Bajkó,
Tamás Garbacz a další
Vstupné 90 Kč • 103 minut • Přístupno
od 15 let
Připravujeme:
HRANICE ODVAHY (4. 5.)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (8. 5.)
Změna programu vyhrazena.
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