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AKTUÁLNĚ
Z BŘEZNICE
V dubnu začaly práce na výstavbě zpevněné stezky od mostu
k jezu v parku u tenisových kurtů.
V květnu obdrží SDH Březnice
nové zásahové vozidlo SCANIA.
Probíhá další etapa pokládky
optických kabelů v ulicích Bubovická a Pod Stráží.
V neděli 3. dubna se v podvečer objevil čáp a kroužil kolem
pivovaru.
V pondělí ráno byli spatřeni
čápi dva, ale do 20. dubna 2022
obsazené hnízdo na pivovarském komíně není.

Vážení spoluobčané,

s přicházejícím jarem se pomalu rozběhly i práce na projektech, které pozastavila zima. Vyhlídky pro nastávající rok nejsou následkem
dvouletých coronavirových opatřeních a probíhajícího válečného
konfliktu na Ukrajině nijak optimistické. Inflace je dnes nebývale
vysoká, ceny a termíny dodávek se mění prakticky každým dnem.
V této situaci je velmi těžké dodržet nacenění jakékoli zakázky. Nicméně i přes tuto nepříznivou dobu usilujeme o postupnou realizaci
plánovaných akcí.
V uplynulém období proběhla ve spolupráci s provozovatelem VAK
Beroun více než třicetimilionová investice do nového přivaděče
a úpravny pitné vody na Stráži. V současné době probíhá následná
rekonstrukce čistírny odpadních vod. Celkové náklady dosáhnou
téměř obdobné částky a budou rozděleny do čtyř etap. Práce sestávají ze stavebních úprav, a především z instalací nových technologií
a automatizovaného systému řízení.
Současně je zpracováván projekt na kanalizaci v ulici Borská, která je dosud odkanalizována na ČOV v Remízu ve vlastnictví bývalého dřevozpracujícího závodu Sublima. Projekt počítá s tlakovou
kanalizací přečerpávající splašky od zadní vrátnice Sublimy podél
komunikace, na kterou budou napojeni jednotliví vlastníci nemovitostí včetně průmyslové zóny. Následně probíhá pod tratí a bude
napojena na oddílnou kanalizaci ústící na stávající ČOV v majetku
města.
Přeji Vám všem krásné jarní měsíce a pevné zdraví.
Petr Procházka, starosta
ZUŠ Březnice ve spolupráci
s Odborem kultury města Březnice zvou na

POZVÁNKA
Město Březnice zve na

veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná

v úterý 17. května 2022
v zasedací místnosti MěÚ
v Blatenské ulici.
Začátek v 16.30 hodin.

pátek 27. května 2022
od 18 hodin

VÝROČNÍ ZP

kde: venkovní Nadačního
zahrádka ZUŠ
fondu Magdaleny Kož
hraje: Žákovský orchestr ZUŠ Březnice
řídí: Tomáš Bláha

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZUŠ OPEN je projektem NadačníhoZUŠ
fondu
Magdaleny
Kožené.
Open
2020
Koná se ve spolupráci s AZUŠ ČR.
Mediální partneři Česká televize a Český rozhlas.

VÝROČNÍ ZP

Nadačního fondu Magdaleny Ko
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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: 2
Datum: 15. 3. 2022
ZM2-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 2. 2022 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
15. 2. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM2-2022/2 Pomoc ukrajinským uprchlíkům
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
uvolnění částky 300.000 Kč z rozpočtu města na
účely humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky.
ukládá
FO zařadit částku do rozpočtového opatření č. 2.
bere na vědomí
návrh na rozšíření programu zastupitelstva města
Mgr. J. B.
odsuzuje
ruskou agresi vůči svrchované Ukrajině a vyjadřuje
plnou podporu boji ukrajinského lidu za ubránění
svobody a ukrajinské státnosti.
s ch v a l u j e
vyvěšení české a ukrajinské státní vlajky na budově
MěÚ (čp. 11), po dobu trvání válečného konfliktu na
Ukrajině.
ZM2-2022/3 Veřejnoprávní smlouva na rok 2022 pečovatelská služba
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci na rok 2022 evidenční
číslo smlouvy poskytovatele: S-0578/SOC/2022 dle
přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM2-2022/4 1. etapa rekonstrukce ČOV Březnice
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadat realizaci akce „Výměna části elektro a SŘTP –
1. etapa” ČOV Březnice firmě MPC System, společnost s.r.o., Praha za nabídkovou cenu 1.758.000 Kč
bez DPH tj. 2.127.180 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2022/5 VŘ - Stezka na Nábřeží Ing. Dr. Josefa
Stockého v Březnici
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadat akci „Stezka na Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého v Březnici“ firmě JM Stavby Březnice s.r.o., za
cenu 809.289,41 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá
FO zařadit částku 80.000 Kč do rozpočtového opatření města.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM2-2022/6 Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM2-2022/7 Březnice – lokalita Cihelna – schválení prodeje pozemků
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 352/184, ostatní plocha, o výměře
1 120 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími manž.
R. K. a J. K. za kupní cenu 689.920 Kč,
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 352/188, ostatní plocha, o výměře
1284 m₂, kat. území Březnice, s kupujícím ing. T. B.
za kupní cenu 889.812 Kč,
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 352/189, ostatní plocha, o výměře
1162 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími manž.
R.K. a J. K. za kupní cenu 1.222.424 Kč,
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 352/190, ostatní plocha, o výměře
1075 m₂, kat. území Březnice, s kupujícím O. Č. za
kupní cenu 774.000 Kč,
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 352/193, ostatní plocha, o výměře
1 042 m₂, kat. území Březnice, s kupujícími J. K. ml.
a T. H. za kupní cenu 785.668 Kč,
pověřuje
starostu města podpisem jednotlivých kupních
smluv.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta
Jan Liebner v.r.
Jaroslav Paprštein v.r.
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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-mail:
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

ZMĚNA OSVOBOZENÍ U OSOB STARŠÍCH
70 LET U MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA ODPADY
Od 1. 1. 2022 nejsou osvobozeny osoby starší
70 let u místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství u neobydlených objektů.
Tato změna vychází ze změny zákona o místních
poplatcích a z nové Obecně závazné vyhlášky
města č. 2/2021.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

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
..............................................................................................

Vážení spoluobčané,
na základě přípravy Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Středočeského kraje pro období
2023–2025, bude pečovatelská služba rozšiřovat
svoji pracovní dobu.
Od 1. 1. 2023 bude sociální služba poskytována
od 7 do 19 hodin včetně sobot, nedělí a svátků.
Lenka Labudová
Pečovatelská služba Březnice

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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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.

VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V pondělí 4. dubna se v ZŠ Břez- Ve stejný den proběhla také tříd- tí v České republice. Pro práci
nice začali vzdělávat ukrajinští ní schůzka ukrajinských rodičů s psychikou dětí a za účelem
žáci se statusem dočasné ochra- a vedení školy. Schůzka navazo- motivace tvoří podstatnou část
ny.
vala na předchozí individuální vyučování výchovy (hudební,
V porovnání s některými škola- setkání s rodiči, přičemž cílem tělesná, výtvarná). Žáci mají po
mi začala výuka ukrajinských bylo doplnit dosavadní infor- celý den k dispozici multimedižáků o maličko později, ale cí- mace o vzdělávacím systému ální učebnu s tablety, projekcí,
lem bylo zařadit je do připra- a organizaci vzdělávání v ČR výukové kartičky a další mateveného prostředí promyšleně a o další informace k organiza- riály a pomůcky poskytované
a udržitelně, aniž by to nega- ci a náležitostem výuky ve ško- školou. Zpřístupněny jsou jim
tivně ohrozilo v posledních le- le. Samotné setkání a následná však všechny prostory školy.
tech atakovanou kvalitu výuky, prohlídka školy se ukázaly jako Do výuky od počátku vstupují
psychickou pohodu a vzájemné nezbytné pro překonání počá- i ostatní vyučující školy a navztahy všech zúčastněných. Cel- tečních obav a přirozené nejis- opak, ukrajinští žáci jsou pokově bylo k danému dni přijato toty rodičů v novém, a přece jen stupně integrováni do běžné
celkem 24 dětí, které se staly kulturně odlišném prostředí.
výuky svých kmenových tříd.
žáky školy na dobu neurčitou A jak vypadá výuka ukrajin- V těch byli žáci svým českým
(zjednodušeně běžnými žáky ských žáků? V prvních týdnech vrstevníkům v úvodu předstaškoly označoveni a každá třída
vané jako žáci
vyčlenila ze svého
A jak vypadá výuka ukrajinských žáků? V prvních týdnech
s odlišným makolektivu průvodtráví ukrajinští žáci většinu času společně.
teřským jazyce, tzv. patrony,
kem). Zdaleka
kteří ukrajinským
se přitom nejednalo o všechny tráví ukrajinští žáci většinu času kamarádům s úvodním začleukrajinské děti ve spádovém společně. Cílem je úvodní při- něním a počáteční orientací poobvodu. Řada rodičů své děti ke způsobení se novému prostředí, máhají. Vedení školy bezesporu
školní docházce nepřihlásila, režimu výuky a postupné sezná- přihlédne ke specifičnosti situneboť tato povinnost jim vzniká mení se společenským prostře- ace a výuka pro ukrajinské žáky
po 90 dnech pobytu v ČR a mno- dím. Výuku v prvních týdnech bude i nadále upravena oproti
zí z nich věří v brzký návrat do vedou převážně paní učitelky běžnému školnímu vzdělávacísvé vlasti. Je tedy možné, že ně- z Ukrajiny spolu s aprobova- mu plánu, ovšem již více s ohlekteří zákonní zástupci své děti nou vyučující českého jazyka. dem na individuální potřeby
k docházce ještě přihlásí. Žáci Vyučování zahrnuje osvojování a pokrok každého žáka. Z tohobyli zařazeni do ročníku podle základů českého jazyka (zejmé- to důvodu budou ukrajinští žáci
věku a s výjimkou šestého roč- na slovní zásoby se správnou například hodnoceni slovně.
níku se jednalo o žáky v celém výslovností), upevnění znalos- V běžných věcech týkajících se
rozsahu povinné školní docház- tí latinského písma, ale také školní docházky se ukrajinští
ky, tedy o žáky od první do devá- poznávání místního regionu, žáci od českých spolužáků nelité třídy.
tradic a společenských zvyklo- ší. Každý má svou šatní skříňku,
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svůj čip. Rozvrh i docházka jsou
pro všechny žáky závazné, zákonní zástupci dokládají absenci žáka v omluveném listě apod.
V odpoledních hodinách mohou
ukrajinské děti navštěvovat tzv.
adaptační skupinu. Jak název
napovídá, smyslem je podpora
adaptace účastníků a v případě
rodičů s menšími dětmi je jistou alternativou školní družiny,
která má svou kapacitu zcela
naplněnou. Finanční záštitu zde
poskytl zřizovatel školy. Škola se
však zapojí do výzvy pro získání
externích zdrojů na provoz skupiny. Všem ukrajinským žákům
je také poskytováno stravování
formou školních obědů. Úhrady
obědů se zhostili externí donátoři, kteří projevili ochotu financovat ukrajinským žákům obědy
v měsících dubnu a květnu, nežli se rodiče budou moci podílet
na úhradě stravování.
Před závěrečným poděkováním
bych chtěl rodiče i veřejnost
ubezpečit, že si ve škole uvědo-

Z MĚSTA, Z REDAKČNÍ POŠTY

mujeme, že děním v posledních
letech byla významně dotčena
kvalita výuky, psychika žáků,
jejich vztahy i celkové učební
výstupy. Ostatně jsme účastníky
každodenního řešení nejrůznějších výchovně vzdělávacích problémů a událostí. Ačkoliv aktuální situace není příznivá, škola
chce příchozím aktivně pomoci.
Avšak vynasnažíme se veškeré
kroky činit tak, aby minimálně
ovlivňovaly průběh i úroveň výuky a byly z dlouhodobého hlediska funkční a udržitelné pro
všechny zúčastněné. Je na místě zdůraznit, že stejné pomoci
se dostává všem, tedy i českým
žákům. Těm škola v posledních
letech poskytuje bezplatné doučování, speciální i pedagogické intervence nad rámec běžné
výuky. 20 žákům v nouzi také
škola poskytuje obědy dotované
KÚ Středočeského kraje a společností W4W.
Děkuji vedení města Březnice a také pracovnicím odboru

5/2022

sociálního oddělení za pomoc
a konstruktivní jednání při řešení otázky začleňování ukrajinských žáků do základního vzdělávání.
Děkuji paní Jitce Bartákové za
iniciativu a zprostředkování
úvodních jednání s ukrajinskými rodiči a za pomoc při distribuci informací pro ně.
Děkuji firmě STŘECHY ČR s. r. o.
– panu Josefu Vachulemu za pomoc škole a panu Josefu Antoniukovi Dmytro za opakovanou
pomoc při tlumočení.
Děkujeme Nadačnímu fondu
pro Březnici za poskytnutí finančního daru ve výši 25 tisíc
korun na stravování a pomoc
pro ukrajinské žáky.
Děkujeme Vojenským lesům
a statkům ČR, s. p., divizi Hořovice, za poskytnutí finančního
daru 23 tisíc korun na stravování a pomoc pro ukrajinské žáky.
Miroslav Bělka
ředitel

CO NAPADÁ PAMĚTNÍKA
Chtě nechtě se stávám pamětníkem. Když se v této
době znovu a znovu hovoří o Rusku, vynořují se
vzpomínky na to, jak se u nás žilo v době, kdy existoval jeho předchůdce Svaz sovětských socialistických
republik. (Tento státní útvar zanikl 26. 12. 1991 za
Michaila Gorbačova.)
V polovině padesátých let, kdy jsem chodil do mateřské školy, jsme se učili: „V Moskvě, tam je blaze
braši, tam jídají s medem kaši“. Nevzpomínám si, že
bychom jako děti toužily tuto pochoutku okusit. Tato
maličkost dokládá, že od dětství jsme tehdy vyrůstali pod vlivem vzoru, jímž nám měl být Sovětský svaz.
Vše s ním spojené mělo nám býti příkladem. A to nejen pro děti, ale také pro všechny dospělé.
Ve školních letech jsme nosili po vzoru sovětských
pionýrů do školy červené pionýrské šátky. Ve třídě
se zapisovalo, kdo ráno šátek na krku měl, ale hlavně, kdo ho někdy neměl. Myslím, že byl stanoven
i určitý způsob uvázání uzlu. Zpívali jsme: „Rudé šátky na slunci hoří jako rozkvetlý vlčí mák…“ Povinný
byl obdiv ke všemu sovětskému. Zda byl upřímný
nebo předstíraný, to už bylo jedno. O tom, že v Sovětském svazu jsou gulagy (tábory nucených prací
za trest) se dlouho nevědělo a pokud snad se něco
vědělo, nesmělo se o tom mluvit. To bylo pro padesátá léta a pro první polovinu šedesátých let typické.

Doma se mluvilo otevřeněji, ale venku si každý dával
pozor, co říká.
Krátké uvolnění, kdy již mohl být leckterý názor veřejně vysloven, přinesla první polovina roku 1968.
Konec tohoto krásného období ukončila 21. srpna
1968 takzvaná „bratrská pomoc spřátelených armád“, kdy došlo k invazi několika tisíc tanků a odpovídajícího počtu vojáků do tehdejšího Československa. Scénář byl stejný, jako letos na Ukrajině.
Obsadili nás prakticky bez odporu, ten v té situaci
nebyl možný.
Pak zas šlo všechno postaru až do konce roku 1989,
kdy se u nás zhroutil původní politický systém a vedoucí úloha Komunistické strany Československa
vzala za své. Když o tomto běhu dějin hovořím s dvacetiletými vysokoškolskými studenty, mají povětšinou o dobách před svým narozením povědomí více
než mlhavé a zdá se, že je to ani moc netrápí.
Podle antických filosofů se říká, že všechno souvisí
se vším. O tomto světě to platí dvojnásob. Válka na
Ukrajině jej nepochybně ovlivní. Na samém jejím
počátku jsme možná překvapili sami sebe ochotou
pomoci uprchlíkům. Po nějaké době jde o to, abychom si ten pěkný dojem o nás samých nepokazili.
MUDr. Jiří Beran
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Pod vlivem drog usedl za volant dne 18. března
42letý řidič. Hlídka policie ho zastavila v dopoledních hodinách v Březnici. Provedený test byl u
něj pozitivní na látku metamfetamin. Nyní se bude
motorista zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Třiačtyřicetiletý muž dne 19. března krátce po
půlnoci začal slovně a poté i fyzicky napadat hosty vinárny v Březnici. Navíc poničil vybavení baru,
kdy způsobil škodu ve výši pěti tisíc korun. Dechová
zkouška vykázala u dotyčného 2,33 promile alkoholu. Svým jednáním se dopustil přečinu výtržnictví. Policisté ho následně převezli na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění.
Škodu ve výši 20 tisíc korun způsobila lesní zvěř,
která dne 20. března ve večerních hodinách vběhla
do jízdní dráhy osobnímu automobilu jedoucímu
mezi obcemi Volenice a Vacíkov. Usmrcenou srnu
si převzal člen mysliveckého spolku.
Dne 28. března odpoledne kontrolovali policisté
v Březnici 31letého motoristu. Dechová zkouška u
něj byla negativní, pozitivní byl však test na drogy,
konkrétně na THC a metamfetamin. Navíc se ukázalo, že dotyčný má platný zákaz řízení, tudíž mařil
výkon úředního rozhodnutí.
Zatím nezjištěný zloděj vnikl mezi 27. a 29. březnem do chatky v Hudčicích. Zmizely odsud věci
v hodnotě 93 tisíc korun, jednalo se například

o křovinořez, sekačku, elektrocentrálu, jídlo pro
psy, alkohol, ale i toaletní papír.
Dvaačtyřicetiletý muž se rozhodl dne 3. dubna v nočních hodinách nezastavit na pokyn policistů a ujet. Událost se odehrála na Březnicku.
U obce Lisovice nakonec zabočil na polní cestu
a i se spolujezdkyní začal utíkat do přilehlého pole.
Hlídka je poté nalezla asi sto metrů od vozidla. Jak
se následně ukázalo, řidič byl pod vlivem metamfetaminu, a navíc má platnou blokaci řidičského průkazu. V autě posléze příslušníci policie nalezli ještě
12 g pervitinu, tímto jednáním se dopustil trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Za daný čin stanovuje trestní zákoník až
dva roky odnětí svobody.
Dvěstětisícová škoda vznikla při nehodě, která se
odehrála dne 7. dubna odpoledne mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Březnicí. Jednapadesátiletý
muž jedoucí v nákladním voze s přívěsem dostal za
silného větru s autem smyk a nakonec skončil na
levém boku, přívěs pak v silničním příkopu na druhé straně vozovky. Nikdo nebyl při havárii zraněn.
Dne 9. dubna kolem čtvrté hodiny ranní usnul
během jízdy 48letý řidič nákladního vozidla.
V obci Tochovice sjel vlevo mimo komunikaci, kde
narazil do drátěného oplocení domu a do sloupu
elektrického vedení. Hmotná škoda byla vyčíslena
na 65 tisíc korun.
por. Monika Schindlová, komisař

ZMĚNA TARIFU PID
Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID
(v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke
změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory
ve Středočeském kraji). Státní sleva pro tyto tarifní
kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26
let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50
%. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které jsou nově
poloviční oproti plné ceně.
Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro
držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného,
a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování po
Praze se ceny jízdného nemění.
Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými
autobusovými linkami PID na území Středočeského
kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné pře-

O velikonočním víkendu se mohli návštěvníci na uzavřené
trati Březnice - Rožmitál projet parním vlakem.

pravy je plánováno v návaznosti na rozhodnutí Stře
dočeského kraje ke 12. 6. 2022).
Veškeré informace ke změnám cen naleznete na
webových stránkách Pražské integrované dopravy:
www.pid.cz
Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK
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Březnický historický kalendář
květen 2022

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
1. 5. 1917 před 105 lety započato se snášením bání z obou věží kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského pro jejich stáří
a chatrný stav.

5. 5. 1397 před 625 lety potvrdila arcibiskupská konzistoř v Praze
nadaci 2 kop pražských grošů ročního platu, který věnoval bubovickému kostelu Přibík Švihovec ze Švihova.
14. 5. 1867 před 155 lety se v Březnici narodil MUDr. Jan Bašta odborný spisovatel lékařských pojednání a knih.
20. 5. 1697 před 325 lety jednal zvláštní posel z Březnice se zvonařem Štěpánem Pricqueyem v Klatovech o přelití zvonu pro kostel
sv. Rocha. O čtyři dny později 24. 5. odvezl forman zvon k přelití, za
což obdržel od cesty 1 zlatý.
24. 5. 1717 před 305 lety zemřel v den své svatby František Leopold z Újezda, syn Jana Josefa z Újezda.
27. 5. 1942 před 80 lety byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vyhlášen výjimečný stav
nad celým Protektorátem. Ve večerních hodinách bubnováno po
celé Březnici a svoláni všichni muži z CPO (civilní protiletecká obrana) na radnici, za účelem rozestavění hlídek ve městě.
30. 5. 1932 před 90 lety o půl 10 hodině dopoledne byl požádán hasičský sbor o pohotovost, neboť byla hlášena z Rožmitála možnost
povodně a stav řeky označován za katastrofální neboť následkem
dešťů počala voda rychle stoupat. Nejvyšší stav u kamenného mostu dosáhl v poledne výšky 455,10 m. V noci ohrožována již i silnice
kolem řeky. Hlídky konány až do 2. hodiny noční příštího dne, kdy
voda počala klesat. Na zachraňovacích pracích pracovalo po celou
dobu 15 členů sboru dobrovolných hasičů.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS
Naší mládeži a ze Zpravodaje Okresní záložny hospodářské.
Alena Heverová

5/2022

RUDOLF KECLÍK
175 let od narození autora
vzpomínek na starou Březnici
„Z mých pamětí“ a milovníka
našeho města i kraje.
*10. 5. 1847 Březnice
+15. 10. 1926 Praha
Z Věstníku městské spořitelny
v Březnici ročník XVII. číslo 4.
prosinec 1926 – kráceno:
Byl synem mistra soukenického Václava Keclíka z Blatenské ulice č. 62. Do obecné
školy chodil v Březnici a vychodiv tuto, pobyl as dva roky
v Brandýse n. L., načež přešel
na reálku píseckou, kde také
maturoval. Po maturitě studoval na vysoké škole technické
v Praze chemii a po absolvování věnoval se cele oboru cukrovarnickému. Působil v různých cukrovarech, ale nastalá
krise v tomto oboru přivedla ho
k tomu, že opustil tuto dráhu
a založil obchod technickými
potřebami.
Svoje rodiště vášnivě si zamiloval a od roku 1893 nevynechal jediného roku, aby nenavštívil milovanou Dobrou Vodu
a Březnici. Výrazem této opravdové lásky byly krásné články
uveřejňované od prosince 1921
pod názvem „Z mých pamětí“
ve Věstnících městské spořitelny.
Byl v pravém slova smyslu pro
poctivou, vysoce dobrou svoji povahu obecně ctěn a vážen
od všech obyvatel města. Leč
i jinak dával najevo lásku k rodnému městu – řada studentů
březnických našla v něm upřímného podporovatele ve studiích.
Svým politickým přesvědčením
byl vždy stoupencem strany
Národní svobodomyslné a byl
jejím pokladníkem. Zemřel po
krátké nemoci a jeho přáním
bylo vždy, aby byl pochován na
hřbitůvku rodné své Březnice.
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KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM
O ledových svatých
„Pan SERBONI pálí stromy“
(PAN-krác, SER-vác, BONI-fác)
„Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.“
12. května Pankrác
Jméno Pankrác je řeckého původu a vykládá se jako „všemocný,
vševládný“.
Narodil se v roce 260 v Malé Asii,
byl za svou víru jako čtrnáctiletý
veřejně sťat a jeho mrtvola byla
pohozena psům. Skupinka věřících však tělo pochovala a v roce
500 nad hrobem byl postaven
kostel, přestavěný do současné
podoby baziliky.
Před třináctým dnem měsíce
května nemáme jistotu stálého
a teplého povětří. Po tomto dni
však není zapotřebí obávati se
mrazu, jenž by škodil.
16. května sv. Jan Nepomucký
„Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku.“
Jan pocházel z Pomuku blízko
Plzně, kde se narodil kolem roku
1340, byl žákem pražské univerzity, čerstvě založené Karlem
IV (1348), později studoval práva na univerzitě v Padově. To už
byl vysvěceným knězem a měl
za sebou různé funkce na pražském arcibiskupství nebo práci
faráře v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském. Po návratu
z Itálie se stal žateckým arcijáhnem a kanovníkem kapituly u sv.
Víta, kanovníkem vyšehradským
a generálním vikářem pražského arcibiskupství. Tím se dostal
do centra politického boje, který
vedl arcibiskup Jan z Jenštejna
s králem Václavem IV., a ve kterém šlo o obsazování úřadů a tím
o moc. Bez králova vědomí arcibiskup Jan potvrdil nového opata
kladrubského kláštera a rozhněvaný panovník dal pronásledovat
přední preláty včetně Jana z Pomuku, který byl svržen z Karlova
mostu do Vltavy. Ihned po jeho

13. května Servác
Jméno pochází z latiny, zřejmě
souvisí se slovem servare a vykládá se jako „zachráněný, osvobozený, obsloužený“. Také jako
„zachránce a osvoboditel“.
Servác pocházel asi z Arménie
a zemřel v Maastrichtu 13. 5.
384. Jeho hrob se stal ve středověku jedním z významných
poutních míst.
14. května Bonifác
Jméno je latinské a vykládá se
jako „člověk dobrého osudu“,
„dobroděj, dobrodinec“.
Bonifác z Tarsu žil na přelomu
3. a 4. století a při vyhledávání
ostatků svatých mučedníků, byl
přiveden k víře, za kterou zaplatil smrtí – podle pověsti ho ponořili do vařící smůly. Jeho svátek se slaví od 10. století.
smrti bylo o něm mluveno jako
o mučedníkovi a začaly se vyprávět legendy. Časem došlo zkomolením jeho jména Johannes de
Pomuk k současnému Janu Nepomuckému. Jeho kult byl hlavně
českou šlechtou rozšířen do celé

sv. Jan Nepomucký na podmalbě
na skle ze Slezska
Evropy prostřednictvím jezuitských a františkánských misií
i do zámoří. Je pokládán za patro-

„Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci.“
15. května Žofie
Jméno je variantou Sofie a sophia znamená v řečtině „moudrost“.
Svatá Žofie mučednice zemřela
v roce 305 v Římě.
Je zobrazována s knihou a palmou, někdy také s mečem
a neckami. Žofie je patronka, která chrání před pozdními mrazy
a pomáhá při růstu rostlin,
Jako „ledová světice“ vznikla
v Německu a odtud se rozšířila
i k nám. Den 15. května má velký
význam pro zahrádkáře – na její
svátek se začíná sázet a teprve
po tomto datu se vystavují balkónové květiny.
„Svatá Žofie políčka často zalije.“
„Žofie vína upije.“
na české země, za ochránce kněží
a zpovědníků, je patronem mostů, lodníků, vorařů, mlynářů. Je
zobrazován jako stojící postava
v kanovnickém rouchu, s černým
čtyřhranným bidetem na hlavě,
s krucifixem a palmovou ratolestí
v ruce. Okolo jeho hlavy se stkví
pět hvězd.
Lidé věřili, že do jeho svátku se
nemá nikdo koupat venku, protože by mohl onemocnět. V den jeho
svátku se koná na Karlově mostě
v Praze u jeho sochy svatojánská
pouť. S velkými poutěmi v krajích
se v současné době nesetkáme,
ale objevil se novodobý zvyk na
našich silnicích – prý některé sochy sv. Jana Nepomuckého zdraví
řidiči projíždějících aut blikáním
světel nebo troubením. Je totiž
jejich patronem a bdí nad bezpečnou jízdou. Na tento zvyk můžete
vzpomenout i na našem mostě,
kde také stojí socha tohoto světce…
„Kdo o svatém Jáně len zasívá,
stébla zdélí lokte mívá.“
Čerpáno z knih Kalendárium, České zvyky a obyčeje, Církevní rok
a lidové obyčeje
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Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
jezuitská kolej na náměstí vedle kostela
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
www.breznice.cz

Galerie Ludvíka Kuby
Ve čtyřech sálech jsou vystavena díla s motivy z Březnice,
z jižních Čech, portréty, figury i žánrové obrazy. Interiér
je doplněn malířským stojanem, klavírem a dobovým nábytkem Ludvíka Kuby.
Výtvarný salón „Modrý pokoj“
Pátá místnost představuje tvorbu umělců, kterým Březnice též
učarovala: Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela
Schustera, Anny Sequensové.

Městské muzeum
Loutkářství na Březnicku
V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Loutky, kulisy a nábytek uvidíte ve stálé expozici muzea.
Seznámíte se s těžkým životem Arnoštky Kopecké, vnučky
jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, která
je pochovaná na místním hřbitově.
Církevní a duchovní život v Březnici
Městečko Březnice zažilo od doby svého vzniku rušný církevní
a duchovní život. Dokladem jsou vystavené předměty církevního charakteru, které jistě ocení nejen věřící, ale
v celkovém kontextu s architektonickým a grafickým pojetím
i ostatní.

„Příběh obrazu sv. Víta“

Barokní obraz sv. Víta zapůjčený z kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.
Od roku 1728 je sv. Vít patronem města Březnice.

Sezónní výstava
květen a červen – výstava obrazů „Nepomucké ozvěny“
Zveme Vás všechny – občany města, návštěvníky i turisty – přijďte si prohlédnout stálé expozice
i výstavy. Připravujeme také svatby, koncerty, přednášky a další akce.
			
Alena Heverová
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VÝSTAVA OBRAZŮ

6. května – 30. června 2022
jezuitská kolej v Březnici
(vedle kostela na náměstí)

„Nepomucké ozvěny“
Výstava je přístupná v otevírací době
muzea a galerie. Vstup zdarma.

vernisáž v pátek 6. května 2022 v 16.30 hodin
pořádá Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
a Ateliér „K“ Augustina Němejce v Nepomuku

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flasch.Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1. Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně 2 strany A4 dle zásad vydávání Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Pod příspěvek uveďte vždy Vaše jméno a příjmení.
Anonymní příspěvky nebudou zveřejněny.
Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu: noviny@breznice.cz
Městská knihovna, Náměstí 16, 262 72 Březnice.
Na telefonním čísle 318 682 453 nebo 739 641 922 si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.
Redakce
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HUDEBNÍ FESTIVAL
ANTONÍNA DVOŘÁKA

MÁJOVÝ KONCERT
V ORIGINÁL
ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE ZVE NA

Oblíbená dechová kapela zahraje k tanci i poslechu

1. května 2022 od 14 hodin
před Kulturním domem v Březnici.
V případě nepříznivého počasí přesouváme
koncert do sálu KD.

Téma pro 3. BŘEZNICKÝ FOTOSALÓN

ČLOVĚK
Barevné či černobílé digitální fotografie na dané téma posílejte
v tiskové kvalitě o velikosti nejméně 1 MB na muzeum@breznice.cz,
tel. 603 089 819.
Fotografie vytiskneme a vystavíme v prostorách Kavárny v Koleji.
Uzávěrka 31. 12. 2022.

10. května 2022 v 19.00

Mucha trio
Památník A. Dvořáka ve Vysoké
u Příbrami
Unikátní spojení tří mladých českých umělkyň.

14. května 2022 v 19.00

Napolitan Songs
Nádvoří jezuitské koleje, Březnice
Kolekce známých vokálně-instrumentálních skladeb v italském stylu. Účinkují Jiří Rajniš – baryton,
Napolitan Quartet.

17. května 2022 v 19.00

Lubomír Brabec – Romantické
skladby
Dům Natura, Příbram
Český kytarový virtuos Lubomír
Brabec se představí v sólovém koncertu.

21. května 2022 v 19.00

Benefiční koncert pro vilu Rusalka
Galerie Františka Drtikola Příbram
Koncert Julie Svěcené s hudebním
doprovodem Ladislava Horáka.
Před tímto koncertem je možné
zdarma navštívit mimořádně otevřenou vilu Rusalka ve Vysoké
u Příbrami.

24. května 2022 v 19.00

Morningside Choir (USA)
Svatá Hora u Příbrami, Basilica Minor
Univerzitní sbor ze státu Iowa se
představí s populárním chrámovým a gospelovým programem.

25. května 2022 v 9.00 a 11.00

J. Teml: Kocour v botách
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Inscenace Národního divadla Brno.
Uzavřená představení pro žáky příbramských škol.

28. května 2022 v 19.00

Koncert laureátů
Památník A. Dvořáka ve Vysoké
u Příbrami
Již pátým rokem zazní v místě
s „geniem loci“ hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. V průběhu
večera zazní písně a árie z oper Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany,
Charlese Gounoda atd.
Účinkují: Magdaléna Heboussová,
Danile Kfelíř, klavírní doprovod:
Ahmad Hedar.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZÁMEK
ZÁMEK BŘEZNICE
BŘEZNICE

KONCERT
KONCERT

LESNÍROHY
ROHY
LESNÍ
NA
ZÁMKU
NA ZÁMKU

7.5.2022
OD 19 HODIN
7. KVĚTNA 2022

VSTUPNÉ
OD
19.00
120 KČ

VSTUPNÉ
WWW.ZAMEK-BREZNICE.CZ
120,-KČ
WWW.ZAMEK-BREZNICE.CZ
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Vystoupí studenti plzeňské
Vystoupíkonzervatoře,
studenti
a pražské
držitelé
plzeňské a pražské konzervatoře,
ocenění
interpretačních soutěží.
držitelé ocenění interpretačních
I. Honzů,
soutěží. K. Kolářová, M. MeliI. Honzů,
K. Kolářová, M. Melichová,
chová,
A. Ochmírová,
T. Ottová,
A. Ochmírová,
T. Ottová,
A. Otta,
A. Otto,
J. Zýka.
J. Zýka
Klavírní
doprovod
Jana
Jechová.
Klavírní
doprovod Jana
Jechová.
Pořad
Jindřich
Kolář,
Pořadpřipravil
připravil Jindřich
Kolář,
člen
České
filharmonie.
člen
České
filharmonie.
NA PROGRAMU ZAZNÍ SKLADBY

NA
PROGRMAU
SKLADBY
W. A.
MOZARTA, F.ZAZNÍ
STRAUSSE,
W.STRAUSSE,
A. MOZARTA,
F. STRAUSSE,
R.
T. ALBINONIHO,
R.BELLINIHO,
STRAUSSE,F.T.D.ALBINONIHO,
V.
WEBRA
BELLINIHO,
F. D. WEBRA
A V.
G. B.
PERGOLESIHO
A G. B. PERGOLESIHO.
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BŘEZNICE staré kluziště a okolí řeky
oo
oo
21. 5. 2022 od 14 do 18

u řeky

sousedský prodej - nákup - výměna

Máte doma přeplněný šatník či nepotřebné věci, které fungují
a je vám líto je vyhodit? "TAK NA BLEŠÁK S NIMI"

doprovodný program:

Tvůrčí dílny – něco na zub – kavárnička – pokec – deka – pohoda – hudba – hry

Akce se uskuteční dle aktuální situace a dle vládních opatření
a nařízení k situaci Covid-19.

prodejní místo: 50,- rezervace nutná

Přihlášky a info: 606 115 251, 725 912 006, blesakureky@gmail.com
CO NENOSTE: staré železo a nepotřebné harampádí, vyřazené elektrospotřebiče, náhradní díly na
auta, zbraně a předměty s nenávistnou a rasistickou tématikou, jedy, léky, velké neskladné
předměty, alkohol, drogy, tabák, občerstvení, finanční služby, nepotřebné kraviny
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Tato akce je realizována
s finančním přispěním:

KULTURA

Město
Březnice
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Sousedé z Dobříšského spolku KRUH
si Vás dovolují srdečně pozvat

na 15. Divadelní festival
ochotnických souborů Dobříš.
Konat se bude

od pátku 13. 5. do pátku 20. 5. 2022.
Uvidíte osm divadelních představení.
Vystupovat bude spolek z Plzně,
Čenkova, Prahy, Kamýku nad Vltavou,
Staré Huti, Březnice a Rožmitálu,
Žebráku.
Budeme velice rádi, pokud se přijdete
podívat, a to vždy od 19 hodin (kromě
pondělí) a věřte, že jako vždy
je vstupné dobrovolné
a není nutné si místa rezervovat.
Konkrétní informace naleznete
na www.divadlodobris.cz

Květen a válka na filmovém plátně
První květnové dny jsou pravidelně věnovány vzpomínce na
konec druhé světové války. K válečné problematice se vztahují
i první dva filmy květnového
programu březnického kina.
S maďarskou kinematografií
se nepotkáváme v programech
kin často, bude tedy zajímavé
nahlédnout téma druhé světové
války z její perspektivy. Druhý
film je určený dětem. Válečný
film pro děti – to je snad ještě vzácnější věc než maďarský
film. Norský film Hranice odvahy byl natočen podle knihy
v Čechách známé a překládané
spisovatelky Maji Lunde. Vypráví o hrůzách války, ale hlavně
o odvaze, statečnosti a pevnosti
rodinných pout.
1. 5. neděle v 19.00 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
partyzánů, musí převzít vedení
nad jednotkou poté, co se jeho
rota ocitne pod nepřátelskou
palbou.
Vstupné 90 Kč • 103 minut • Přístupno od 15 let
4. 5. středa v 18.00 hodin
HRANICE ODVAHY
Rodinný válečný film, Norsko
2021, český dabing
Blíží se Vánoce roku 1942, rodiče Gerdy a Otta zatkne Gestapo a
oni krátce poté objeví ve sklepě
dvě ukryté židovské děti. Podaří
se odvážným sourozencům převést je do bezpečí na neutrální
švédskou půdu? Válečná problematika tentokrát pohledem dětí.
Film vznikl na motivy knihy

známé norské spisovatelky Maji
Lunde.
Vstupné 80 Kč • 95 minut • Přístupno
NEZAPOMEŇTE,
že v květnu, červnu, červenci
a srpnu promítáme od 19.00.
Pouze dětská představení od
18.00.
Pavlína Liebnerová
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 739 641 922,
318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
facebook: městská knihovna
Březnice

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

5/2022

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

• Soutěž Lovci perel
• Hra Spolkla mě knihovna pro 5. ročníky
• Středa 25. května od 16 hodin – Literární
vycházka se spisovatelkou Danielou Kropperovou
• Výtvarná dílna – vyrábíme na Den matek

pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00

Doporučujeme z dětské knihovny
SPOLEČENSTVO KLÍČNÍKŮ

MODRÝ POŤOUCH

Daniela Krolupperová

Miloš Kratochvíl

Poťouch bývá různě
velký a různě barevný. Každý Poťouch
má trumpetkové našeptávadlo, dva z pěti
prstů na ruce výrazně
delší, těm se říká popichovadla, a zbylé tři
prsty jako přísavky.
Štětiny na šišaté hlavě se odborně nazývají svědidla. Co se svědidel
týká, může být Poťouch blonďák, rezatec i černoštětináč. Nijak zvlášť na tom nezáleží, protože
všichni Poťouchové jsou neviditelní! Tohle je jediná knížka, kde je můžete vidět.

Vydejte se s Martinem,
Vojtou, Gábinou a neveselým syslem do březnického zámku, do starého
rozpadlého hamru nebo
do rožmitálského kostela
a pátrejte s nimi po tom,
co střeží tajemné Společenstvo klíčníků. Čeká
vás dobrodružné hledání klíčů a luštění důmyslných šifer. Na cestě za
tajemstvím bude třeba
překonat spoustu překážek, ale to, co nakonec
zjistíte, vám vezme dech.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – KVĚTEN

165. výročí úmrtí

2. 5. 1857 zemřel
ALFRED DE MUSSET
(narozen 11. 12. 1810), francouzský básník, dramatik
a prozaik, básník bolesti
a vášní. Byl nejvýznamnějším dramatikem francouzského romantismu.

95. výročí narození

9. 5. 1927 se narodila
LUDMILA VAŇKOVÁ
(zemřela 3. 2. 2022) prozaička, autorka zejména historické beletrie. Za svůj život dokázala napsat téměř čtyřicet
románů.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici

5/2022

Oddělení
pro dospělé čtenáře

HONZLOVÁ

Zdena Salivarová
Příběhem dvacetileté dívky z pražské periferie, nadané zpěvačky a tanečnice, jejíž kariéra končí dřív, než mohla začít jen proto, že je ocejchovaná jako
politicky nespolehlivá. Kniha sugestivně vyvolává atmosféru padesátých let
a její dopad na slušné, prosté lidi, kteří nemohou nebo nechtějí přijmout celonárodní hru na budování socialismu.

KOLČAVA
Eva Francová

Představte si, že sedíte ve velké stinné zahradě opřeni zády
o zvrásněný kmen stařičkého černého bezu. Temné myšlenky, které vás pronásledují, se najednou
jeví nedůležité a vzdálené. Bolest
duše už není tak trýznivá. Stejně
tak všechny tělesné neduhy. Jste
v Kolčavině zahradě, u bytosti,
která je napůl zvíře, napůl člověk, a tak rozumí i tomu, co lidem
uniká. Moudrá Kolčava vypráví
a uzdravuje. Autorka úspěšných
kuchařek ze Svatojánu tentokrát
přichází se spirituálními a imaginativními příběhy.

KNIHA ZTRACENÝCH JMEN

Kristin Harmel
Spisovatelka Kristin Harmel se
po úspěšných románech Počkej
na mě v Paříži a Vinařova žena
opět vydává do Francie, kde rozehrává
romantický
příběh
o lidské odvaze na pozadí váleč-

ných událostí. Když Eva Abramsová spatří v novinách článek
o knize, již během druhé světové
války zabavili nacisti, vybavují se jí vzpomínky na minulost.
Knihovnice v pokročilém věku
se ze Spojených státu vydává do
Berlína, aby konečně zúčtovala
s minulostí. V myšlenkách se vrací do období, kdy zachránila desítky dětí, jimž díky falešným dokladům umožnila útěk z okupované
Francie do Švýcarska.

CYKLISTKA

Jana Poncarová
Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze
šlechtického rodu Battaglia. Její
dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete
vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus světa.
Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských Bratronicích. Sleduje,
jak známý svět kolem ní mizí. Až

díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na Blančin
dávný pestrý život.
RŮŽE SAMA
Muriel Barberyová
Francouzská botanička Rose přijíždí poprvé do Japonska, aby se
zde seznámila s poslední vůlí svého otce, obchodníka s uměním,
s nímž se nikdy nesetkala. Křehký
příběh o ženě, která spolu s objevováním zenových chrámů a zahrad nalézá i sebe samu.

NOVINÁŘEM V ČÍNĚ

Tomáš Etzler
Autobiografická kniha Tomáše
Etzlera mapuje dekádu jeho života v Asii, kde působil sedm let jako
stálý zpravodaj České televize
v Číně a pak tři roky na volné noze
v Hongkongu. Během této doby
připravil jen pro Českou televizi
více než pět set reportáží.
připravila Petra Bartoníčková

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – KVĚTEN

65. výročí narození

24. 5. 1957 se narodila
TEREZA BOUČKOVÁ,
prozaička, scenáristka a publicistka. Angažuje se v ochraně životného prostředí.
Je nejmladší dcerou spisovatele Pavla Kohouta.

5. výročí úmrtí

31. 5. 2017 zemřel
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
(narozen 24. 2. 1946), dirigent
a pedagog. Působil jako šéfdirigent a hudební ředitel České
filharmonie.
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NOCOVÁNÍ
S ANDERSENEM
Akce Nocování s Andersenem
byla letos pro prvňáčky a zájem
byl veliký. Sešlo se dvacet šest
prvňáčků a jako pomocníci přišly čtyři starší děti ze druhého
stupně ZŠ. V pátek 25. března
2022 v odpoledních hodinách
jsme odložili v knihovně spacáky a vyrazili jsme do Městského
muzea a Galerie Ludvíka Kuby,
kde jsme si prohlédli expozici
Loutkářství na Březnicku. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze
života Arnošty Kopecké, vnučky
loutkáře Matěje Kopeckého.

5/2022

KNIHOVNA

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Čtení a psaní jsou velmi užitečné dovednosti. Když umíte číst,
zvládnete přečíst nákupní seznam, vzkaz od maminky, nebo
také celou knížku. Pasování na
čtenáře proběhlo v kulturním
domě a bylo určené pro prvňáčky a druháky ZŠ. Paní učitelky
s dětmi připravily program, aby
děti ukázaly, jaké dovednosti
získaly. Rytíř David a Lukáš postupně pasovali děti na rytíře
Řádu čtenářského. Ty si za odměnu odnesly krásnou knihu
a čtenářský glejt. Nakonec si
ještě s velikou radostí potěžkaly opravdový meč a halapartnu.
Věřím, že se v dětské knihovně
budeme s novými čtenáři často
potkávat.

Martina Rejzlová
knihovnice

Městská knihovna v Březnici zve na

LITERÁRNÍ VYCHÁZKU

Společenstvo klíčníků
s Danielou Krolupperovou
Následovala krátká procházka
k jejímu hrobu na březnický hřbitov, a potom zpátky do
knihovny. Po večeři si děti začaly chystat spaní, ale přišlo ještě překvapení. Tajemná noční
stezka! Tu pro prvňáčky ve škole
připravily starší děti.
V sobotu ráno po probuzení se
děti nasnídaly a chvilku si četly.
Potom už následovalo balení
spacáků a vítání s rodiči před
školou. Ráda bych poděkovala
paní Aleně Heverové, která nás
provedla po muzeu a hlavně
všem starším dětem, které mi
pomáhaly – Natálce Molnárové,
Sáře Peškové, Anežce Jechové
a Danu Šimkovi.
Martina Rejzlová

středa 25. května 2022 v 16 hodin
Zahrádka Kavárny v Koleji
Vydáme se po stopách
dětských hrdinů knihy
Společenstvo klíčníků.
Vycházka je určená dětem
i dospělým.
S sebou papír a tužku,
bude kvíz!
Na nejšikovnější
čeká odměna.
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RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz / e-mail: info@rcpampeliska.cz
KVĚTEN 2022

Herna pro rodiče a děti otevřena od pondělí do
pátku 9.00 – 12.00 hodin a každé úterý 14.00 –
17.00 hodin.
Vstupné 50 Kč pro nečleny RC a 20 Kč pro členy RC.
Vstupné je jednorázové, čas strávený v herně není
omezen a platí pro celou rodinu (bez ohledu na počet dětí).
Pokud se rozhodnete stát členy RC, vyjde Vás roční (rodinné) členství na 400 Kč a půlroční na
200 Kč.

Pravidelný program:
Pondělí od 9.30 – tvoření pro radost s Květou
a Luckou.
Středa 10.30 – 11.00 zpívání se Zdeničkou v AJ.
Od května do června rozveselíme prostory centra
známými anglickými hity. Budeme zpívat, doplňovat slova do textu, hledat tematická slova a rozebírat písně tak, abychom věděli, co nám chtějí sdělit.
Pátek od 10.00 – šikovné ručičky s Hankou. Tvoření pro nejmenší.

Co plánujeme:
Neděle 1. 5. od 9.30 do pozdních odpoledních ho-

din – Prvomájová stezka. Také letos bude připravena stezka s úkoly pro děti, která vám zpestří procházku po rozkvetlé Stráži.
Úterý 3. 5. od 10.00 a 16.00 – Ukázka výrobků
JUST s Janou Pobříslovou.
V sobotu 7. 5. se můžeme mezi 10-14 hodinou
potkat na Podbrdském farmářském a řemeslném
trhu v Březnici ve venkovním areálu Na statku.
Středa 11. 5. od 10.00 – Prohlídka Zámku Březnice s nejmenšími.
Pátek 13. 5. od 18.00 – Odpoledne s čarodějnicí Kanimůrou na Stráži. Tradičně nás navštíví již
známá čarodějnice Kanimůra a zahraje Aleš Hadač.
Buřty s sebou!
Sobota 14. 5. od 10.00 – Férová snídaně v Koleji.
Posnídejme společně a férově! Přineste si fairtradové a lokální dobroty, vezměte s sebou své známé
a přijďte si užít příjemné dopoledne. Pro děti bude
připraveno tvoření.
Středa 18. 5. od 9.30 – Návštěva dětské knihovny.
V sobotu 21. 5. nebudeme chybět na Blešáku
u řeky.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Odpoledne
s Čarodějnicí
Kanimůrou
Kde? Na Stráži.
Hudba? Bude, Aleš
Hadač nesmí chybět!

13.5.2022

od 18:00 hodin

...a buřty s sebou!!!
Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
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Projekt „Nové vybavení RC Pampeliška“

Pampeliška bude zase o něco krásnější díky dotaci MAS Podbrdsko
Místní akční skupina PODBRDSKO (dále jen MAS)
je zapsaný spolek fungující na principu „komunitně vedeného místního rozvoje“ a metodě LEADER, jehož cílem je rozvíjet venkovský region za
pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a dalších zdrojů.
MAS Podbrdsko přispívá k rozvoji regionu podporou vzdělávání dětí, volnočasových aktivit pro
děti i dospělé formou příměstských táborů, naučných stezek či formou Podbrdských farmářských
a řemeslných trhů. Podporuje zemědělské i další podnikatelské aktivity, sociální služby i životní
prostředí v regionu.
Veškeré informace o MAS naleznete na stránkách
www.maspodbrdsko.cz
A právě zásluhou MAS PODBRDSKO získalo Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. dotaci
z Programu rozvoje venkova.
V současné době probíhá realizace projektu „Nové
vybavení pro RC Pampeliška“.
Díky tomuto projektu bude moci rodinné centrum nabídnout zase o něco krásnější, modernější
a bezpečnější prostory, ve kterých se vzdělávají
a volný čas tráví malí i velcí.
Konkrétně se Pampeliška dočká nových stolků,
židliček, stolů i židlí a úložných prostor. Dojde
i na technický posun, ke kterému přispěje pořízení nového notebooku.

Nové vybavení budou moci využívat účastníci
kurzů, stálí i občasní návštěvníci dětské herny
a rovněž bude využíváno na mimořádných akcích,
které jsou vždy určeny široké veřejnosti.
Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.

PRVOMÁJOVÁ STEZKA
1. 5. 2022
od 9:30 hodin do pozdního odpoledne
Užijte si jarní čas s dětmi při plnění úkolů na Stráži.
Podél celé stezky hledejte malované kamínky, řešte
úkoly, vyplňujte křížovku a využijte možnost políbit
svou drahou polovičku pod rozkvetlou třešní.
Start stezky:
Panelová cesta
vedoucí na Stráž
(z Bubovické ulice).
Cíl stezky:

Kavárna v Koleji
(pokud odevzdáte
vyplněnou křížovku,
čeká vás malá sladká
odměna)

ZUŠ Březnice

nově plánuje otevřít od září 2022
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR se zaměřením na loutky
Nabízíme:
• odborné pedagogické vedení zkušeného učitele
• rozvoj dovedností a schopností dítěte (motorika,
hlas, pohyb)
• návaznost na loutkářskou tradici v Březnici
• ojedinělé zaměření dramatického oboru v ČR
• seznámení s různými typy loutek (marioneta,
maňásek, stínové)
• spolupráci s Loutkářským souborem Radost Strakonice
• a mnoho dalšího
Koho hledáme:
• děti od 6 let se zájmem o divadlo nebo výtvarné
umění
• děti plné fantazie, tvořivosti a vyprávění
• děti, které si rády hrají, protože pak nezlobí

Více informací o studiu a přijímacím řízení
na www.zusbreznice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Rizikové jevy v době základního vzdělávání – užívání e-cigaret (vapování)
mezi dětmi a mládeží
Následující článek je věnován problematice užívá- Používání e-cigaret je přitom dětmi a mládeží mylní tzv. elektronických cigaret, označovaných také ně vnímáno jako zdravý způsob kouření a stalo se
jako e-cigareta, či slangově vapo, vapka, vejp. Jde mimo jiné také určitým symbolem životního stylu.
o téma velmi aktuální, neboť užívání e-cigaret se Žáci si v souvislosti s e-cigaretami obvykle nepřivelmi rychle stalo oblíbenou alternativou klasic- pouští žádná zdravotní rizika a uchylují se k nim
kých cigaret. Toto platí zejména v případě dětí. Stále i ti, kteří kouřit nechtějí, ale chtějí se naučit vaporostoucí oblíbenosti vapingu mezi dětmi a mládeží vací efekty a triky. Ty jsou velmi populární na kanádnes nahrává snadná dostupnost, možnost tajného lu Youtube, ale také na Instagramu, Facebooku a na
používání (e-cigaretu lze snadno schovat do rukávu, dalších sociálních sítích. Jejich základem je již výše
kapsy bez nebezpečí popálení), ale také značný vliv zmiňovaná inhalace velkého množství aerosolu,
sociálních sítí, na kterých se šíří ukázky a návody na který je následně vydechován nosem či ústy v růztriky s vydechovanou párou.
ných tvarech a obrazcích. Existují zde také návody,
Co je to elektronická cigareta a jak funguje?
jak si jednotlivé e-cigarety různě kombinovat, jak si
Pod pojmem elektronická cigareta se skrývají růz- doma upravovat či míchat e-liquidy apod. Fenomén
ná menší elektronická zařízení, která se zpravidla vapování tak mnoho dětí a mladých vnímá jako skuskládají z baterie, atomizéru (tedy z části obsahují- tečnou zálibu, koníček a výraz svého životního stylu.
cí topné tělísko, spirálku, vatu či knoty), nádržky na V čem jsou e-cigarety rizikové?
speciální tekutinu (tzv. e-liquid) a náustku. Proud Ačkoliv přesné studie o dlouhodobých následcích
z baterie vytváří v topném tělísku vysokou teplotu, vapování stále chybí, dosavadní výsledky ukazukterá působí na knoty či vatu napuštěné e-liquidem jí, že elektronické cigarety mají na zdraví v mnoha
a následně docháohledech
negazí k odpařování, Stále rostoucí oblíbenosti vapingu mezi dětmi a mládeží dnes tivní vliv. I když
tzv. vaporizaci (odv e-cigaretách nic
nahrává snadná dostupnost i možnost tajného používání.
tud pojem vapovánehoří, nevkládá
ní). V e-cigaretách
se do nich tabák
tedy nedochází k hoření ani ke spalování. Výsled- a aerosol obsahuje méně toxických látek než běžný
kem procesů vaporizace je aerosol (pára), který kouř tabákový kouř, bez rizik vapování není. I menší konpouze připomíná. E-liquidy jsou kapalné směsi, centrace chemických látek v inhalovaném aerosolu
které obsahují vodu, chemické látky, dochucovadla z dlouhodobého hlediska zdraví poškozují. Sám vliv
a případně nikotin. Uživatelé e-cigaret si mohou na aerosolu na plicní tkáň je momentálně předmětem
trhu aktuálně vybrat z široké nabídky příchutí ovo- obav a řady odborných diskusí. Velké riziko předce, pochutin (např. dezertů, bonbónů apod.), tabáku, stavuje ale hlavně skutečnost, že u mnoha náplní
ale také chutí nápojů, či dokonce pokrmů. Do e-ci- není složení uvedeno a v zásadě tak nikdo netuší,
garety se e-liquidy doplňují kapáním do nádržek či co obsahují. Uživatelé si běžně mezi sebou náplně
výměnou jednorázových kapslí. Výsledný aerosol mění, a snadno se tak může stát, že v rukou dítěte či
uživatelé inhalují přímo do plic, jako u běžné ciga- mladistvého skončí náplně obsahující látky omamrety, nebo do úst a následně do plic, ale řada používá né či návykové. Samo pěstování závislosti je třetím
také speciální techniku (takzvaný cloud chasing), a neméně závažným rizikem. I beznikotinové náplpři které se snaží vydechnout co největší množství ně sladkých či jiných oblíbených chutí mohou naláhusté páry.
kat k použití e-cigarety a vést k závislosti děti, které
Rozšíření a užívání e-cigaret mezi dětmi a mládeží by jinak měly k cigaretě odpor. E-cigarety s náplMezi dětmi a mladými lidmi si e-cigarety našly svou němi obsahující nikotin přitom vyvolávají závislost
oblibu velmi rychle a jak se zdá, nejde prozatím jen stejně rychle, jako běžné cigarety.
o dočasný trend. Naopak, jejich obliba postupně na- Používání elektronických cigaret a zákon
růstá. Šetření publikovaná odborníky v ČR dokazu- Bohužel i mnoho rodičů se nechá ukonejšit konjí, že běžné i elektronické cigarety děti poprvé vy- statováním, že se jedná o zdravý způsob kouření,
zkouší již kolem 12. či 13. roku života. Bohužel naše a předpokládají, že e-cigarety nejsou nebezpečné.
zkušenosti s řešením použití cigaret klasických Kromě výše uváděných skutečností je třeba poukái elektronických u žáků školy naznačují, že ačkoli zat na fakt, že škola ve svém školním řádu žákům
uživateli jsou především chlapci ve věku třinácti až striktně zakazuje přinášet, přechovávat, šířit a užípatnácti let, častými konzumenty jsou i děti mladší vat veškeré návykové látky, včetně e-cigaret (to se
jedenácti let.
týká i jakýchkoliv jejich částí).
pokračování ze str. 24
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pokračování ze str. 23

Oporu přitom opatření nachází v § 4 zákona
č. 65/2017 Sb., (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Podle něj se zakazuje prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné
výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety
osobě mladší 18 let. Prodej e-cigaret dětem a mladistvým je tedy nelegální.
Prevence
Vzhledem ke snižující se věkové hranici škola zařadila preventivní programy zaměřené na problematiku
kouření již do posledních ročníků prvního stupně.
Nejde přitom o odborné přednášky, ale o workshopy, hry a vzdělávací aktivity, které cílí na postoje
a hodnoty žáků a které dětem umožňují získat objektivní informace srozumitelnou formou. Preventivní
aktivity jsou zařazeny také do projektových dnů či

ZŠ
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výuky předmětů podle školního vzdělávacího programu. Vzniklé problémy se škola snaží řešit vždy
bezodkladně a v souladu se zpracovaným programem minimální prevence. I tak se ukazuje, že má-li
být prevence účinná, je třeba ovlivňování postojů a
hodnot zejména v rodině. Sami rodiče by proto měli
o fenoménu e-cigaret vědět a být dostatečně informováni. S dětmi by měli o jevu otevřeně mluvit (zda
je lákají, co ví o rizicích a škodlivosti, zda je užívají
jejich kamarádi apod.). Rozhovor by měl být přirozený a založený na důvěře. Mnoho dětí si rizika neuvědomuje, naopak je vnímají jako technologickou novinku. Atraktivní pro ně mohou být různé příchutě
a příležitost experimentovat. Vždy se však tyto touhy
a tendence dají nahradit zdravějšími a vhodnějšími
formami zálib a volnočasových aktivit.
Miroslav Bělka, ředitel

Březnice vyhrála na celé čáře
V minulém čísle Březnických novin jsme Vás informovali, že jsme se s projektem „Pojď s námi
rozjezdit Březnici“ probojovali mezi 10 nejlepších
projektů v celé ČR pod záštitou neziskové organizace CEDU. Nyní se s Vámi chceme podělit o radostnou zprávu. Školnímu parlamentu ZŠ Březnice se podařilo zvítězit v hlasování veřejnosti. Dne
1. 4. 2022 jsme se v Praze na půdě Senátu ČR dozvěděli, že s počtem 795 hlasů jsme doslova „rozválcovali“ všechny konkurenty. Tímto dechberoucím výsledkem nám dokazujete, že Březnice stojí
za naším školním parlamentem. Tato podpora nás
motivuje v dalších akcích a projektech.
Děkujeme všem, kteří jste se do našeho projektu
zapojili a svými hlasy nás podpořili.
Adina Kazdová, zpravodajka parlamentu

Kurz předškoláček
Od října do dubna jsme se scházeli
v březnické základní škole a trénovali vstup do první třídy – Natálka
Švejdová, Honzík Maleš, Adámek
Pop, Vítek Vlas, Daník Mareš, Daník
Hofman, Maty Mišiak.
Seznámili jsme se s velkými písmeny naší abecedy, rozšířili si
svou matematickou představivost,
zvládli grafomotorické cviky, trénovali jsme paměť a soustředěnost
na danou práci, zahráli jsme si pohádku O veliké řepě; ale hlavně –
učili jsme se plnit si své povinnosti.
Dostávali jsme domácí úkoly! Zpočátku nám pomáhali rodiče, ale později jsme dokázali pracovat samostatně. Zvládli jsme některé školní návyky potřebné pro úspěšný vstup do 1.třídy. Takže hurá, těšíme se do školy!
Petra Tuháčková, učitelka
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VOŠ a SOŠ

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel. 318 682 961, www.sbrez.cz, email: skola@sbrez.cz

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023

v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro
1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2022, přijímací pohovor 23. 6. 2022
2. kolo přijímacího řízení do 19. 8. 2022, přijímací pohovor 26. 8. 2022

VÍTÁNÍ VELIKONOC V 1. MŠ BŘEZNICE
Dne 11. 4. 2022 navštívily studentky 3. BS oboru sociální činnost školy VOŠ a SOŠ Březnice, pod vedením paní učitelky
Zobalové, děti z 1. MŠ v Březnici. Společně jsme s dětmi přivítaly Velikonoce a příchod jara.
Pro děti jsme si připravily různá
stanoviště, která byla spojena s
jarem a Velikonoci. Zábavné dopoledne se konalo venku na zahradě školky. Děti dostaly kartičku s čísly každého stanoviště, na
kterou sbíraly razítka. Děti rozpoznávaly zvířátka a k nim musely přiřadit jejich mláďata. Vyrobily jsme dvě křížovky, které
mohly děti společně s paní učitelkou nebo rodiči vyplnit, jejich
tajenka souvisela s Velikonoci.

Stanoviště, která jsme si pro děti
připravily, byla přiměřená jejich
věku. Děti házely kuličky na kuželky a za odměnu dostaly barevné kolíčky a vajíčka. Pro děti

jsme vyrobily krabici s otvorem,
na které byl namalovaný zajíc.
Do krabice se děti míčkem musely trefit. Jedno stanoviště se
zaměřilo na poznávání barev –
úkolem dětí bylo zapichovat tulipány do správné barvy.

Asi nejvíce děti bavilo stanoviště, kde skákaly v pytli. U toho se
nejvíce nasmály. Když děti splnily úkoly na všech stanovištích
a přinesly vyplněnou kartičku
se všemi razítky, dostaly diplom,
na kterém byl obrázek, který si
děti mohly vybarvit. Za odměnu
dostaly velikonoční perníčky.
Celé dopoledne jsme si užily jak
my, tak naši malí soutěžící.
Natálie Pokorná, 3. BS

„DEN PREVENCE“ NA
VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Žáci a studenti VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR „VZPoura úrazům“. V úvodu
besedy si žáci a studenti připomněli základní informace
o stavbě lidského těla. O tom,
jak málo někdy stačí k tomu, že
se život úplně změní, vyprávěli
svůj příběh Jan Krauskopf, Jan
Rajznover a Pavel Bambousek.
Všichni tři pánové „vozíčkáři“
velmi poutavě předali své zkušenosti o tom, jak snadno může
dojít k poranění páteře a míchy.
Velmi ochotně odpovídali na
všechny vznesené dotazy. Věříme, že všechny zúčastněné žáky
a studenty toto setkání přimělo
k zamyšlení, jak předejít vážným úrazům.
Pokud jsou Vám jména hostů
povědomá, nemýlíte se. Na VOŠ
a SOŠ Březnice svůj příběh vyprávěl paralympijský reprezentant v alpském lyžování Pavel
Bambousek, který se jen pár
dnů před návštěvou Březnice
vrátil z paralympiády v Pekingu
a účastník Stardance v roce
2015 Jan Krauskopf, který
v charitativním večeru doplnil soutěžní pár Marek Zelinka
pokračování na str. 26
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a Marie Doležalová.
O několik dnů později se uskutečnila beseda pro žáky a žákyně 1. ročníku střední odborné
školy zaměřená na prevenci
nemoci AIDS. Zde žáci a žákyně
společně s lektorkou probrali rizika této vážné nemoci i poměrně jednoduchou prevenci.

Obě uvedené akce žáci a studenti hodnotili velmi pozitivně slovy „bylo to zajímavé a poučné“.
Jitka Čechurová

VOŠ a SOŠ, SPOLKY
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PŘIJÍMAČKY A MATURITY NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Deváťáci celé republiky se
12. a 13. dubna 2022 účastnili
jednotné přijímací zkoušky ke
studiu na střední škole. Na VOŠ
a SOŠ Březnice se v těchto dvou
dnech vystřídalo na 80 zájemců
o studium oborů agropodnikání,
informační technologie a sociální činnost. Věříme, že většina
uchazečů odevzdá svůj zápisový
lístek na naši školu a od 1. září
2022 se stanou našimi studenty.
Na všechny se těšíme!
I maturanti střední odborné
školy se dočkali. Začátkem dubna si napsali svou maturitní písemnou práci z českého jazyka
a literatury, a také z jazyka anglického. Koncem dubna se všech
36 letošních maturantů oborů agropodnikání, informační
technologie a sociální činnost
postavilo čelem také praktické
maturitní zkoušce, při které ma

turant prokazuje praktické dovednosti ze svého oboru.
V okamžiku, kdy čtete tyto řádky,
již každý maturant ví, jak uspěl
u písemných prací i u praktické
maturitní zkoušky.
Zkoušky pokračují 2. a 3. května
celostátními didaktickými testy z českého jazyka a literatury
a anglického jazyka. Od poloviny května pak budou maturity
pokračovat ve škole ústními maturitními zkouškami z českého
a anglického jazyka, z odborných předmětů.
Všem maturantům, kteří se zodpovědně ke zkoušce z dospělosti
připravovali, přejeme šťastnou
ruku při losování maturitních
otázek.
Jitka Čechurová
zástupce ředitelky

VOLNOČASOVÝ KLUB BŘEZNICE
Březnice, Náměstí 2, přízemí ZUŠ
Pravidelná provozní
doba v květnu:
úterý 14.00 - 18.00
středa 14.00 - 18.00
pátek 14.00 - 18.00
Změna otevírací doby vyhrazena – tj. po dohodě
a dle mimořádných programů může být otevřeno
i jinak. V případě příznivého počasí se aktivity budou přesouvat na staré kluziště.
Speciální programy na květen:
17. 5. od 15.00
Setkání se zvířátky – na starém kluzišti se potkáš

se psy-canisterapeuty, koníkem i morčaty. Zajdi
si pohrát, pomazlit a užít si zvířecí den. Program
není věkově omezen (malé děti v doprovodu rodičů). Přicházet se dá průběžně celé odpoledne.
Vstupné 20 Kč/dítě
19. 5. od 16.30
Včelí workshop – výroba dárkové minisady ze
včelího vosku. V případě příznivého počasí venku
na starém kluzišti.
Volnočasový klub provozuje
Spolek Kulturní Gang Březnice
iksdecko@gmail.com
tel. 606 115 251

UZÁVĚRKA

červnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN ve čtvrtek 19. května 2022 ve 12 hodin
Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@breznice.cz
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN. Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle. Děkujeme. Redakce BN.
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Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany se koná
1. června 2022 od 10.45 do
12.30 v domečku na náměstí.
Z kultury
13. 5. – odjíždíme v 8.00 na jarní výstavu „Hobby 2022“ v Českých Budějovicích. Nástupní
trasu a časové pokyny upravíme
podle zájemců.
14. 5. – nabízí KD v Mirovicích
zhlédnutí divadelního představení Prácheňské scény - Poprask na laguně, které začíná
v 18.00. V případě velkého zájmu bychom domluvili i odvoz.
Vstupné bude ve výši 50 Kč.
21. 5. – plánujeme návštěvu
Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech v rámci dne otevřených dveří. Rádi

bychom využili tohoto pozvání.
Exkurze bude zdarma. Poté bychom uskutečnili komentovanou prohlídku Lorety a Nového
světa. Předpokládaná cena výletu je 500 Kč a 550 Kč. Vzhledem
k neustále se měnícím cenám
pohonných hmot může dojít ke
změně ceny zájezdu.
Na 9. června jsme jako organizace dostali nabídku od CK AŠA, na
jednodenní výlet do Brna. Pro
seniory za celkovou cenu 1440
Kč včetně dopravy a průvodce
po městě. V nabídce je také prohlídka Vily Tugendhat památky
a dědictví UNESCA. Tato nabídka není pouze pro náš svaz STP,
ale i pro město Březnice a okolní vesnice. Cena pro ostatní je
1 590 Kč. V případě zájmu prosím o včasnou přihlášku u paní
Feitové tel. 721 603 455 nebo
v lékárně tel. 318 682 050.

Od 11. 6. – 18. 6 nabízíme pobyt v Jeseníku. Cena zájezdu je
7 750 Kč + doprava. Jeseník
jsme navštívili před třemi roky.
Byl to zajímavý pobyt s nádhernými výlety a možnostmi
krásných procházek do zdravé
přírody. Jsou zde v nabídce také
masáže. Doporučeno hlavně na
pohybový aparát, zajištěna odborná péče místních zdravotníků a masérů.
Květnové pranostiky

Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.
Je-li už máj zahradníkem,
není stodol milovníkem.
Májová kapka platí z a dukát.
Není-li květen ani příliš studený,
ani příliš mokrý, naplňuje stodoly
a sudy.
za MO STP Hedvika Fořtová

PhDr. Jaroslav Kozlík v květnu oslaví významné životní jubileum
Jaroslav Kozlík není březnickým rodákem, ale
svůj soukromý i profesní život s Březnicí natrvalo spojil již v roce 1960. V tomto roce po studiích
a prvním zaměstnání nastoupil jako vychovatel
v Odborném učilišti Středočeských dřevařských
závodů na Sublimě. V Březnicic se oženil a zahájil
studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
V roce 1976 nastoupil jako středoškolský profesor
na Střední zemědělskou školu.

Pan Jaroslav Kozlík byl a stále je veřejně činný.
Dlouhá léta byl členem zastupitelstva, v roce 1997
byl zvolen starostou a v této funkci setrval do roku
2002. Je autorem několika publikací, kronikářem
a pravidelně přispívá do sborníku Podbrdsko.
Touto cestou mu popřejme hlavně pevné zdraví,
hodně životního optimismu a duševní svěžesti
do dalších let.
Petra Bartoníčková

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ

Vzpomínky

70 let – Petr Šebela, Březnice
70 let – Miroslav Fouček, Březnice
75 let – Jindřich Hanzlík, Dobrá Voda
94 let – Anastazie Novotná, Březnice

11. května 2022
by se dožil 90 let
pan Miloslav Stupka,
13. září uplyne 9 let,
co nás navždy opustil.

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomíná celá rodina.
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CHARITA PŘÍBRAM
Co je Charita?
Charita je celosvětová nezisková organizace, která pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na národnost, politické či náboženské vyznání. Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím
materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci všem potřebným
lidem. Veškeré poskytované služby jsou založeny na vzájemném respektu a úctě, dodržení slova
a podpoře přirozených práv každého člověka.
Pomáhám Vám v rámci registrovaných služeb:
Domácí zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Služby pro rodiny s dětmi
Řešíte některou z následujících situací?
Nevíte si rady při komunikaci a vyřizování věcí na
úřadech, soudech, u lékaře či ve škole? „Nasměrujeme Vás“, případně Vás doprovodíme.
Ztratili jste zaměstnání, či máte nepravidelný příjem?
Pomůžeme Vám najít vhodné zaměstnání, sepsat
životopis, zprostředkujeme Vám kontakt se zaměstnavatelem a další.
Máte problémy se stávajícím bydlením nebo Vám
hrozí ztráta bydlení?
Pomůžeme Vám při komunikaci s pronajímatelem
nebo Vám budeme nápomocni při hledání nového
bydlení.
Potřebujete se zorientovat ve své finanční situaci?
Ocitli jste se ve finanční tísni?
Sestavíme s Vámi rodinný rozpočet, pomůžeme
Vám se ve finanční situaci zorientovat a v případě
nouze Vám poskytneme materiální a potravinovou
pomoc.
Hledáte místo, kde bude postaráno o Vaše blízké,
zatímco budete v práci?
Navštivte Denní stacionář Charity Příbram.
Nevíte, kde na internetu hledat potřebné informace?

Nemusíte se bát, veškeré informace s Vámi vyhledáme a případně Vás nasměrujeme dále.
Potřebujete odbornou zdravotní péči jako jsou převazy, péče o stomie a permanentní katetry, aplikace
injekcí a infuzí, podání léků a jiné? Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitace nebo odběry krve? Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcky? Zkontaktujeme Vás s naší zdravotní sestrou, která Vám
na základě domluvy s Vaším praktickým lékařem,
poskytne příslušnou péči.
Hledáte někoho, kdo se Vám postará o ležící nebo
těžce nemocnou osobu? Potřebujete pomoc s úklidem, nákupem nebo osobní hygienou?
Propojíme Vás a naší pečovatelkou, se kterou se domluvíte na dalším postupu.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Kdy a kde nás najdete?
budova Městského úřadu Březnice (ve dvoře)
dle předchozí telefonické domluvy
Kontakt: Zuzana Kub, tel. 734 788 638,
kub@charita-pribram.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
duben jsme v rámci našich možností strávili společně sdílenými aktivitami, individuálními setkáními i různorodou pomocí uprchlíkům.
Na zahradě pivovaru jsme na brzké zasetí přichystali několik záhonů, děkujeme Pepovi a Vojtovi za jejich konečnou úpravu.
Byli jsme obdarováni novými knihami a materiální pomocí pro lidi na útěku.
Vy, kteří jste zvyklí s námi tvořit a nemohli jste
v době předvelikonoční přijít mezi nás, jste ve
svých schránkách našli sadu pro výrobu sváteční
dekorace.

Díky laskavosti pana Schlegela se budeme moci
vrátit k využití výlohy v našich původních prostorech na náměstí – budete tedy mít přístup k aktuálním informacím i přehledu činností.
Bohužel se v současné době celé vedení spolku
potýká s nemocemi, místopředsedkyně zdraví
z lůžka nemocničního. Přejme jí, ať se jí co nejdříve a nejlépe podaří silou ducha zvítězit nad trápením tělesným. A i nám všem přeji, ať nás příležitostné nezdary obtěžují jen do té míry, která je
k vyčištění cesty budoucí nezbytná.
Opatrujte se a užívejte jarních dnů.
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Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit, jsou po předchozí telefonické
domluvě na tel. 731 554 974 k dispozici formou
odnášky a donášky až k Vám domů. Stejně tak činnost dobročinného spolku Paraska, který je zde se
svými dobrovolníky pro Vás, nebyla přerušena –
více informací v přiloženém letáku na stránkách
Březnických novin.
Více informací na tel. 731 554 974,
e-mail: petramatysova21@seznam.cz

Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit
pravidelnou měsíční či jednorázovou částkou, náš
transparentní účet je:
000000-5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
S úctou Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku Sv. Máří Magdalény z. s. – provozovatele Březnického klubu
seniorů

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

PARASKA

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
• výuku českého jazyka (každou sobotu a čtvrtek
od 14.30 do 15.30 na internátu SOŠ a VOŠ Březnice)
• aktuální informace aj.
Kontaktní osoba:
Petra Michvocíková, tel. 731 554 974

DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
„Obyčejná lidská slušnost, nic víc.“
Nicholas Winton
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá, povídá,
pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc
• nákup léků, potravin - odnos domů
• donáška knih z knihovny březnického
klubu seniorů
• roušky, rukavice, desinfekce
• informace

ZDARMA

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

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
NA PŘÍBRAMSKU
Projekt Místní akční plán vzdělávání II je zaměřen na podporu vzdělávání ve školách na celém
Příbramsku. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci
a komunikaci mezi mateřskými a základními školami, mezi základními uměleckými školami, zřizovateli škol a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují
vzdělávání v našem regionu. Projekt probíhal od
1. dubna 2019 do konce března roku 2022 a spolupracovali na něm tři partneři: město Příbram,
Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Proto jsme se rozhodli, že bychom

chtěli veřejnosti projekt MAP, jak jej zkráceně nazýváme, představit.
Velkým počinem celého projektu byla možnost
pro všech 62 zapojených škol z Příbramska zakoupit výukové pomůcky pro vzdělávání ve všeobecných technických dovednostech dětí a žáků,
nebo finančně podpořit exkurze, workshopy
a projektové dny. Podpora škol probíhala i prostřednictvím 62 školních koordinátorů, tedy zástupců škol z řad ředitelů nebo pedagogů v zapojených školách.
pokračování na str. 30
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pokračování ze str. 29

Díky tomuto byla prohloubena vzájemná spolupráce mezi školami v regionu formou setkávání
a výměny zkušeností. Zároveň nám školní koordinátoři pomohli zpracovat mnoho podkladů
pro vytvoření všech výstupů projektu, pomáhali sbírat data a potřeby v jednotlivých školách
a podobně. Moc si této spolupráce a aktivního
zapojení do projektu MAP od všech škol vážíme
a za celý realizační tým projektu MAP děkujeme
za velikou podporu v celém tříletém projektu.
Během celého projektu bylo pořádáno mnoho
zajímavých seminářů pro pedagogy mateřských
a základních škol na různá témata. Snažili jsme
se ale také přinést v rámci našich aktivit zajímavé
vzdělávací aktivity i pro širokou veřejnost, např.
rodičovské kavárny. Na začátku března 2022 proběhlo setkání zástupců projektu MAP se zřizovateli škol, kterým byl projekt představen a proběhla
živá diskuse o vzdělávání v našem regionu. Máme
radost, že jsou ze strany účastníků všechny pořádané akce velmi kladně hodnocené a provázela
je široká účast. A také děkujeme všem lektorům
a školitelům, kteří pro nás všechna vzdělávání zajistili, ať online či prezenčně.
V září 2020 i 2021 se nám podařilo uspořádat
dva Veletrhy středních škol pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol, pro jejich rodiče a učitele. Nechyběly semináře pro žáky a rodiče, účastnily se
střední školy ze širokého regionu a také zástupci
Úřadu práce, pedagogicko-psychologické poradny a jiných institucí. Veletrh středních škol bude
v našem regionu pokračovat i v letošním roce,
je naplánován na 19. 9. 2022 v Kulturním domě
v Příbrami.
Realizační tým projektu MAP se pravidelně scházel a postupně plnil jednotlivé úkoly, na kterých
spolupracoval se školními koordinátory, členy
pracovních skupin a Řídícím výborem MAP. Jedním z hlavních úkolů realizačního týmu projektu
byla aktualizace strategického dokumentu Místní
akční plán vzdělávání na území ORP Příbram, který obsahuje kromě základních statistických údajů
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také shrnutí potřeb a priorit z oblasti vzdělávání
zde na Příbramsku. Dokument MAP také obsahuje zásobník projektů na rekonstrukce učeben,
školních jídelen a družin, ale také zázemí škol,
zahrad a hřišť. Při pravidelných aktualizacích se
ukazuje, že školám se podařilo za poslední roky
mnoho projektů zrealizovat, a to za více než 400
mil. korun. Velké poděkování patří všem obcím
a městům, kteří investují mnoho vlastních finančních prostředků a aktivně vyhledávají další fondy
a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.

Projekt MAP II byl sice ukončen na konci března
2022, ale pro naše území se podařilo získat finanční prostředky z Ministerstva školství na další návazný projekt MAP III, při kterém chceme
pokračovat v podpoře spolupráce mezi školami
a dalšími aktéry působícími ve vzdělávání. Všechny podrobnosti o projektu jsou průběžně uveřejňovány na webu www.mappribram.cz anebo na
Facebookové stránce Místní akční plán vzdělávání
na Příbramsku.
Kontakt
email: mappribram@gmail.com
web: www.mappribram.cz
facebook: @mappribram
Realizační tým projektu MAP ORP Příbram

LETNÍ TENISOVÁ SEZÓNA V TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Přelom dubna a května je každoročně ve všech tenisových klubech spojen s jarním úklidem a přípravou tenisových dvorců na blížící letní sezónu.
Ne jinak je tomu i v TC Vitality Březnice z.s. Začátek letošní letní sezóny se nese v duchu velkého zájmu a motivace tenistů si znovu užívat hru
tenisu bez výrazných omezení, která nás všechny
v posledních dvou letech koronaviru hodně unavovala a stresovala.

Již začátkem května se rozběhnou tradiční soutěže smíšených družstev, ve kterých klub a město
Březnici bude reprezentovat 8 týmů ve všech věkových kategoriích (minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí). Také
TENISOVÁ ŠKOLA JIŘÍHO VESELÉHO, která
s klubem dlouhodobě spolupracuje, bude přijímat
nové zájemce o výuku tenisu z řad dětí, mládeže
i dospělých.
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Chuť a zájem dětí a mládeže vyzkoušet si tenis,
ale třeba i florbal, přibývá. Proto bychom chtěli
v dohledné době (letošní podzim) přidat k těmto
sportům také basketbal, který je mezi mládeží
velmi populární.
V průběhu letních prázdnin bude náš klub, jako
každý rok, organizovat nebo spoluorganizovat
velké množství sportovních kempů v tenisu, volejbalu, fotbalu, aerobiku aj. V letní sezóně budeme pořádat také několik krajských a celostátních
tenisových turnajů mládeže.

SPORT
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Také rekreační tenisté u nás najdou skvělé zázemí.
Závěrem bych chtěl všem členům klubu, ale
i březnickým spoluobčanům, popřát krásné léto,
hodně sluníčka, zdraví a radosti.
Doufejme, že jsme za koronavirem udělali definitivní tečku.
za TC Vitality Březnice z.s.
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu

BĚH ROŽMITÁL – BŘEZNICE
TJ Spartak Rožmitál a SK Březnice 1918, z.s. uspořádaly jako již tradičně o velikonoční neděli 17. dubna 2022
64. ročník silničního běhu na 10 km Rožmitál – Březnice se startem v 10.30 hodin v Rožmitále a cíl na stadionu
v Březnici.

VÝSLEDKY – KATEGORIE
A – muži do 39 let
1. Janoušek Milan
2. Zeman Zdeněk
3. Hochmut Milan

32:39
32:48
32:59

A – muži do 39 let

B – muži 40 – 49 let
1. Miler Jiří
2. Minařík Petr
3. Kačírek Jiří

32:27
33:07
35:48

ZA – ženy do 39 let
1. Žáková Anita
2. Zimová Jana
3. Nekolová Simona

D – muži 60 – 69 let
1. Vitásek Josef
2. Dvořák Petr
3. Jašarov Zdeněk

E – muži 70 – a starší
1. Broum Pavel
2. Svoboda Václav
3. Svoboda Jan

33:08
36:17
37:59

42:24
43:25
48:15
46:38
48:36
52:53

nečného počasí, teplota vzduchu
byla 7 stupňů C.

Silniční běh na deset kilometrů se započítává do krajského
přeboru a Podbrdského poháru.
Dosavadními rekordmany jsou
Jindřich Linhart z RH Praha, který trať v roce 1981 zaběhl v čase
29:10. Nejlepším ženským časem
je 34:04 z roku 2016, jehož držitelkou je Tereza Čapková z USK
Praha.

ZA – ženy do 39 let

ZB – ženy 40 – 49 let
1. Bradáčová Martina
2. Dušková Jitka
3. Riegerová Michaela

C – muži 50 – 59 let 		
ZC – ženy 50 – starší
Procházka Josef
Švarc Petr
Švarc Norbert

38:23
39:04
39:34

1. Třísková Katarina
2. Řechková Svatava
3. Turečková Jana

40:58
41:01
42:26

44:35
45:29
48:41

Na start 64. ročníku silničního běhu
na 10 km Rožmitál - Březnice se na
velikonoční neděli 17. dubna 2022
sjelo do Rožmitálu pod Třemšínem
211 běžců a běžkyň. 144 mužů závodilo v pěti věkových kategoriích
a 67 žen ve třech kategoriích. Závod
byl odstartován za větrného a slu-

V rámci běhu byly uspořádány doprovodné závody pro děti.

Jménem pořadatelů děkuji všem,
kteří se podíleli na pořádání
běhu. Za finanční podporu děkuji městu Březnice a za materiální
podporu pivovaru HEROLD.
za pořadatele
Roman Teska
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2022
Datum Den

„A“ MUŽSTVO
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STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

Bř - Luhy 4:1

			

STAR. PŘÍPRAVKA

26. 3.

SO

1.FK Pb B - Bř 6:8

27. 3.

NE

2. 4.

SO

3. 4.

NE					

6. 4.

ST		

9. 4.

SO

10. 4.

NE					

16. 4.

SO

17. 4.

NE			

17. 4.

NE

19. 4.

ÚT					

20. 4.

ST

21. 4.

ČT					

17.30 Bř - Sedlčany

23. 4.

SO

10.00 Petrovice - Bř

24. 4.

NE					

28. 4.

ČT					

30. 4.

SO

1. 5.

NE			

14.00 N Knín/N. Ves - Bř		

3. 5.

ÚT			

		

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					

18. 6.

SO

ML. PŘÍPRAVKA
Prostř. Lh. - Bř 5:4

Bř - Láz/Obecn. 12:1
Spartak PB B - Bř odlož.

Rožmitál - Bř odloženo

Bř - Nová Ves odlož.

Bř - Spartak PB B odlož.

Bř - Bohutín/Podlesí odlž.

Rožmitál - Bř 5:3

Bř - Nečín 1:0

Jince - Bř 0:2

Bř - Petrovice 7:0

ÚT 12.4 v 16.30h v Milíně

volno

Prostř. Lh. - Bř 7:6

volno		

Spartak PB - Bř odlož.

Dal.Dušniky - Bř 2:5

Bř - Sedlčany odlož.

Bř - Dal. Dušn. odlož.

Tochovice - Bř 4:6
64. ročník silničního běhu Rožmitál - Březnice start v 10.30 hodin
17.30 Bř - Bohut./Podl.		

18.00 Spartak Pb B - Bř 		

17.00 Bř - Sedlčany C

17.00 Bř - Trh. Dušníky

17.00 Bř - Rosovice

od 13.00 okrsková soutěž
hasičů

14.30 Bř - Jesenice		
16.00 Bř - Dobříš		

17.00 Bř - Spartak Pb B

NE 1. 5. v Malé Hraštici

14.30 Podlesí/Boh. - Bř
Lhota u Příbrami

14.00 Sedlčany - Bř

14.30 Jesenice - Bř

volno

volno

volno

volno

17.00 Bř - Nová Ves

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

10.30 Nová Ves - Bř

10.00 Bř - Krásná Hora		

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

17.00 Nový Knín - Bř				

10.30 Bř - Kosova Hora

hasiči soutěž mládeže
14.00 Bř - Prostř. Lhota

14.30 D. Hbity/Viš - Bř

10.30 Bř - Bohutín			

14.00 Spartak PB B - Bř

14.30 Bř - Kamýk			

17.00 Spartak PB B - Bř

17.00 Bř - Višňová		

		

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Fotbalové výsledky
Okresní přebor dospělí:
SK Březnice 1918 – Sparta Luhy 4:1 (1:1)
Spartak Pb B – SK Březnice 1918 odloženo na 20. 4.

SK Březnice 1918 – Sokol Nečín 1:0 (0:0)
SK Jince 1921 – SK Březnice 1918 0:2 (0:0)
Spartak Pb B – SK Březnice 1918
Průběžné 3. místo v tabulce
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Okresní přebor starší žáci
SK Březnice 1918 – Láz/Obecnice 12:1 (6:1)
Rožmitál – SK Březnice 1918 5:3 (3:3)
SK Březnice 1918 – Petrovice 7:0 (3:0)
Tochovice – SK Březnice 1918 4:6 (3:2)
Průběžné 4. místo v tabulce

Daleké Dušníky – SK Březnice 1918 2:5 (1:2)
SK Březnice 1918 – Bohutín/Podlesí
Průběžné 1. místo v tabulce

Okresní přebor mladší žáci
1.FK Příbram – SK Březnice 1918 6:8 (4:4)
SK Březnice 1918 – Bohutín/Podlesí odloženo na 19. 4.

Okresní přebor mladší přípravka
Sezóna ještě nebyla zahájena.

Okresní přebor starší přípravka
Prostřední Lhota – SK Březnice 1918 7:6 (4:3)

V anketě Sportovec města Březnice byli oceněni mladí sportovci
			
										

MO ČRS Březnice pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy již 32.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

									

			

v sobotu 28. května 2022 na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice

												
GPS 49.5575914 N, 13.9932903 E							

Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou a zájmem
v kategorii dospělí a 16-18 let. Soutěží se o velmi hodnotné ceny se zvláštním vyhodnocením členů
vlastní březnické MO ČRS. 											
Pro všechny účastníky i diváky je připraveno skvělé občerstvení. 					
Startovní pozice soutěžících budou slosovány, připraveny jsou hodnotné ceny.					
Pro soutěžící:
Loví se na vylosovaných stanovištích ve 2 poločasech, na 1 prut s max. 2 návazci, je možno užití krmítka.
Vezírek nutný! Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě. 				
Způsob hodnocení:
Rozhoduje hmotnost ulovených ryb. 										
POZOR – počet startovních míst									
je omezen na 55.
Startovné jednotné  –  400  Kč.
Rezervace účasti možná na: viktor.rejzl@seznam.cz, tel. 602 454 741						
Časový harmonogram:
o5.15 – o6.25
o6.3o – o9.3o
o9.3o – 10.3o
10.3o – 13.3o
13.45 – 13.55

prezence, losování 		
I. poločas (3 hodiny)			
přestávka (1 hodiny)				
II. poločas (3 hodiny)			
Petrův zdar!
vyhlášení výsledků
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MO ČRS Březnice zve nejmladší členy i nečleny (6 až 15 let) v doprovodu rodičů na			
											

DĚTSKÉ

RYBÁŘSKÉ

ZÁVODY

												
na HLUBOKÝ RYBNÍK v Dobré Vodě u Březnice, a to v neděli 29. května 2022
													
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková hmotnost ulovených ryb.							
Startovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude předána na humanitární účely. 			
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny, ale i občerstvení
a dobrá zábava. Na závěr soutěžního klání bude i překvapení ve formě odměny pro všechny.		
												
Časový harmonogram:
		
07.15 - 07.55		
prezentace a losování stanovišť							
08.00 - 09.30		
I.poločas soutěže									
09.30 - 10.30		
přestávka, občerstvení								
10.30 - 12.00		
II.poločas soutěže									
Petrův zdar!
12.10		
vyhlášení výsledků
		
				

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz
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Milé maminky, babičky a těhulky,
nepřehlédněte!

Mgr. Jitka Bartáková

VÝUKA

Představujeme Vám prodejnu TREND

ANGLIČTINY A ČEŠTINY
PRO CIZINCE

(náměstí 17. listopadu, Příbram VII sídliště, naproti papírnictví),
která se specializuje na kvalitní ČESKOU módu pro Vaše

nejmenší od 0 do 7 let a plastové doplňky pro nejmenší.

курси чеської мови для іноземців

Kromě originálního designu a prvotřídní kvality 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.

• několik volných míst v kurzech

angličtiny
pondělí od 18.15 v RC Pampeliška
Březnice (A1/A2)
středa od 16.30 v RC Pampeliška
Březnice (A2)
• nové kurzy češtiny pro cizince
vždy 2x týdně
• intenzivní letní kurz angličtiny
v Březnici pro dospělé v termínu
8. 8. 2022 – 12. 8. 2022

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.
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!

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:
www.ajbartakova.webnode.cz,
tel.+ whatsapp: +420 721 140 798,
e-mail: jitka.bartakova@seznam.cz

PO-PÁ: 9-12, 12.30-16.30 hodin
SO-NE: dle telefonické domluvy

www.trend.pb.cz

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




Strojírenský dělník
Účetní

100 %

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






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

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs

BŘEZNICKÉ NOVINY

36

INZERCE

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

5/2022
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ráj pro vaše mazlíèky
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f
Jája

f
(po domluvì)

Prodej: 28. 5. a 25. 6. 2022

ŘE
TEV NO

O

2.5.

OD

Služby až domu

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

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

Støihání, trimování, koupání

Zubní hygiena

PRODEJ SLEPIČEK

Březnice - u autobus. nádraží - 18.00

Úprava srsti

Støihání drápkù,
a depilace oušek

5/2022

733 518 004

Jaroslava Bøicháèková
strihanimazlicku@seznam.cz
Rožmitálská 38, Bøeznice 262 72

FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
nabízí

PRODEJ KUŘIC 2022

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

PALIVA BŘEZNICE s.r.o.
Borská 473, Březnice

BŘEZNICE

JARNÍ SLEVY
UHLÍ A BRIKET

u obchodního centra PENNY
od 12.00 hodin ve dnech

ROZVOZ POMOCÍ AUTOMOBILŮ:

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

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

• 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
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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

KULTURA V BŘEZNICI
1. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
14. 5.
19. 5.
25. 5.
30. 5.
27. 5.

5/2022

ZÁMEK BŘEZNICE

kulturní program

KVĚTEN 2022

Májový koncert V Originál
KD – 14.00
Pietní akt
Hřbitov – 17.00
Vernisáž
Galerie Ludvíka Kuby – 16.30
Podbrdský trh
Areál „Na statku“ – 10.00
Vernisáž
Kavárna v Koleji – 17.00
HFAD – Jiří Rajniš
Nádvoří koleje – 19.00
Čtenářský čtvrtek č. 7
Kavárna v Koleji – 19.00
Literární vycházka
Zahrádka v Koleji – 16.00
Akademie 3.V
Kolej – 9.00
ZUŠ OPEN – zahradní slavnost
Zahrádka v Koleji – 18.00

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí
od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Koncerty: 			
v sobotu 7. 5. hudební sál zámku Březnice
od 19.00
Lesní rohy na zámku
vystoupí studenti plzeňské a pražské konzervatoře, držitelé ocenění interpretačních soutěží
I. Honzů, K. Kolářová, M. Melichová, A. Ochmírová, T. Ottová, A. Otta, J. Zýka, klavírní doprovod
Jana Jechová, pořad připravil Jindřich Kolář,
člen České filharmonie
Připravujeme na červen:
v neděli 19. 6. nádvoří zámku Březnice
JAZZ na zámku Březnice
BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje: Karel Šperk
ve středu 29. 6. nádvoří zámku Březnice
od 21.00
Limonádový Joe
Divadlo A. Dvořáka Příbram

INFOCENTRUM
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
tel. 739 641 923
email: info@breznice.cz
po - pá
8 - 17 hodin
so, ne a svátky
9 - 17 hodin

kopírování, skenování
veřejný internet
prodej vstupenek
prodej upomínkových
předmětů

www.breznice.cz

KAVÁRNA
V KOLEJI
po - pá
8 - 17 hodin
so, ne a svátky

9 - 17 hodin

Zveme Vás do příjemného
prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
Od 6. května do 31. května 2022
výstava obrazů a fotografií
PETRY PEŠTOVÉ.
Vernisáž v neděli 8. května
od 17 hodin.

BRDSKÁ KÁVA
Vaříme regionální
Brdskou kávu, nejčastěji směs
Fabián, která se vyznačuje
tradiční hořkosladkou chutí
a bohatou pěnou.
Prodej zrnkové kávy.
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1. 5. neděle v 19.00 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, Gyula Franczia, Mareks Lapeskis a další
Vstupné 90 Kč • 103 minut • Přístupno
od 15 let

4. 5. středa v 18.00 hodin

HRANICE ODVAHY

Rodinný válečný film, Norsko 2021, český dabing
Blíží se Vánoce roku 1942, rodiče
Gerdy a Otta zatkne Gestapo a oni
krátce poté objeví ve sklepě dvě
ukryté židovské děti. Podaří se odvážným sourozencům převést je
do bezpečí na neutrální švédskou
půdu? Válečná problematika tentokrát pohledem dětských očí.
Režie: Johanne Helgeland
Hrají: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine
a další
Vstupné 80 Kč • 95 minut • Přístupno

8. 5. neděle v 19.00 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Hořká komedie, Česko 2022, české znění
Stárnoucímu spisovateli Karlovi už
nejde psaní jako dřív, postavy z nedokončených povídek mu vstupují
do reálného života a stejně jako skutečná manželka se něčeho dožadují.
Komedie s prvky magického realismu na motivy oblíbených povídek
Zdeňka Svěráka.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolá

řová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba,
Ondřej Vetchý a další
Vstupné 110 Kč • 99 minut • Přístupno

11. 5. středa v 19.00 hodin

HEAVY TRIP

Hudební komedie, Finsko, Norsko, Belgie
2018, české titulky
Neznámá finská skupina vyráží na
jeden z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku. Začíná divoká jízda včetně vykrádání hrobů
a ozbrojeného konfliktu mezi Finskem a Norskem.
Režie: Juuso Laatio, Jukka Vidgren
Hrají: Johannes Holopainen, Antti
Heikkinen a další
Vstupné 80 Kč • 92 minut • Přístupno
od 12 let

15. 5. neděle v 19.00 hodin

KLAN GUCCI

Drama, USA 2021, české titulky
Tři desetiletí rodinné historie, v níž
nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta i vražda skládají mozaiku toho,
co všechno s sebou nese slavná módní značka.
Režie: Ridley Scott
Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Al
Pacino, Jared Leto a další
Vstupné 90 Kč • 164 minut • Přístupno
od 15 let

18. 5. středa v 19.00 hodin

BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ

Drama, Írán, Francie 2020, české titulky
Strhující příběh mladé vdovy, která
se snaží dosáhnout spravedlnosti
pro svého neprávem odsouzeného
manžela.
Režie: Behtash Sanaeeha, Maryam
Moghadam
Hrají: Maryam Moghada
Vstupné 80 Kč • 105 minut • Přístupno
od 15 let

22. 5. neděle v 19.00 hodin

KRÁL RICHARD:
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

KINO

5/2022

květen 2022
Životopisné drama, USA 2021, české titulky
Skutečný příběh otce a trenéra legendárních tenisových hráček Sereny a Venus Williamsových dojemně
ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení vysněného cíle.
Režie: Reinaldo Marcus Green
Hrají: Will Smith, Aunjanue Ellis,
Saniyya Sydney, Demi Singleton, Jon
Bernthal a další
Vstupné 90 Kč • 140 minut • Přístupno
od 12 let

25. 5. středa v 19.00 hodin

MATRIX
RESSURECTIONS

Sci-fi, USA 2021, české titulky
Neo a Trinity proti strojům a tentokrát trochu jinak. Další pokračování
legendárního sci-fi.
Režie: Lana Wachowski
Hrají: Keanu Reeves, Christina Ricci,
Carrie Anne Moss, Priyanka Chopra
Jonas, Jessica Henwick a další
Vstupné 90 Kč • 148 minut • Přístupno
od 12 let

29. 5. neděle v 19.00 hodin

TOVE

Životopisné drama, Finsko 2020, české
titulky
Helsinky 1945, konec války přináší
malířce Tove Jansson pocit umělecké
i osobní svobody. Potkává režisérku
Vivicu Bandlerovou, do které se zamiluje, a příběhy o kouzelném světě
muminků začínají získávat literární
podobu.
Režie: Zaida Berghot
Hrají: Alma Pöysti, Krista Kosonen,
Shanti Roney, Eeva Putro a další
Vstupné 90 Kč • 116 minut • Přístupno
od 12 let

1. 6. středa v 18.00 hodin

ADDAMSOVA RODINA 2
Změna programu vyhrazena.
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