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Vážení spoluobčané,

měsíc červen uplynul ve znamení spěchu a nespočtu společenských, kulturních i sportovních
akcí. Nám se vrací po covidových
opatřeních, na které si nikdo ani
nevzpomene, život do zajetých kolejí. Školy uzavřely druhé pololetí,
maturanti většinou úspěšně odmaturovali a vysokoškoláci končí
letní semestr. My ostatní se těšíme na dovolenou. Stínem zůstává jen vleklý konflikt na Ukrajině
a s ním související celosvětové dopady. Přetrvávající poskytovanou
pomoc vnímáme každý po svém
a není jednoduché se v situaci zorientovat. Je ale třeba respektovat každý jednotlivý postoj, vždyť
jsme několik desetiletí nemuseli
nic podobného řešit. Vy, co jste
ve své pomoci zdrženlivější, mějte pochopení a nadhled, ostatním
náleží poděkování za podporu
a vytrvalost.
Vrátím se k červnovým akcím, kde
bych chtěl podtrhnout především
slavnostní předání nového zásahového vozidla našemu SDH. Za
výborně zorganizovaný program
patří dík březnickým hasičům
a odboru kultury. Odměnou je
velká účast a spokojení diváci. Odpoledne se velmi vydařilo
a přímá konfrontace nového vozu
SCANIA s 31 let starým vozidlem
LIAZ ukázala, kam pokročil technický vývoj. Pořízení nového bylo
nutností. Závěrem bych rád poděkoval za trpělivost a pochopení všem, kterým úplná uzavírka
s celoplošnou opravou silnice
č. 416 Nestrašovice – Březnice
způsobila komplikace. Vám všem
přeji zaslouženou dovolenou a dětem dlouhé prázdniny.
Petr Procházka, starosta

POZVÁNKA

Město Březnice zve na veřejné zasedání zastupitelstva
města, které se koná v úterý 16. srpna 2022 v zasedací
místnosti MěÚ v Blatenské ulici. Začátek v 16.30 hodin.

2

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

7-8/2022

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: 4
Datum: 17. 5. 2022
ZM4-2022/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 4. 2022 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze
dne 12. 4. 2022 a zprávu o plnění usnesení.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4-2022/2 Schválení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026
Zastupitelstvo města
stanoví
v souladu s § 67, § 68 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů 15 členů zastupitelstva
města pro volební období 2022 – 2026.
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM4-2022/3 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ od Nadačního fondu pro Březnici
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
přijetí účelového finančního daru ve výši 25.000
Kč od Nadačního fondu pro Březnici, Martinice
pro Základní školu Březnice. Dar bude použit pro
ukrajinské žáky – zajištění stravování, vybavení
učebními pomůckami.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2022/4 Návrh pojistné smlouvy
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
pojistnou smlouvu na pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou a.s., Praha s platností od
1. 5. 2022 dle přílohy.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2022/5 Oprava místních komunikací - navýšení finančních prostředků
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
navýšení finančních prostředků ze 400.000 Kč na

Zastupitelstvo
Soupis usnesení
800.000 Kč na opravy výtluků místních komunikací v Březnici a přilehlých obcích.
ukládá
finančnímu odboru zařadit do rozpočtu města
400.000 Kč org. 200, § 2212, pol. 5171.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4-2022/6 Rozhodnutí o výběru dodavatele –
ZTV pro rodinné domy - komunikace, vodovod
a kanalizace Březnice, lokalita Hlubyňská
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zadat realizaci firmě Kaiser & spol. CZ s.r.o., za
nabídkovou cenu 36.977.999 Kč bez DPH tj.
44.743.378,79 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4-2022/7 Rozpočtové opatření č. 4-2022
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 4-2022 dle přílohy.
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM4-2022/8 Přední Poříčí - Prodej pozemku
parc. č. 384/3 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice o výměře 313 m₂
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 384/3, zahrada, v k.ú. Přední Poříčí
a obci Březnice, o výměře 313 m₂ za cenu
400 Kč/m₂ včetně DPH 21% p. J. K., Zadní Poříčí.
Prodejní cena byla schválena ZM na jednání dne
12. 4. 2022, číslo usnesení ZM3-2022/5. Záměr
prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce
města od 22. 4. 2022 do 9. 5. 2022. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek zadává ke zpracování město
Březnice jako prodávající, je úhrada kupní ceny
a veškerých nákladů účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy (tj. cena geometrického
plánu, cena právní služby za zpracování kupní
smlouvy a návrhu na vklad) kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
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starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
ZM4-2022/9 Březnice - Prodej pozemku parc.č.
2177/2 v k.ú. a obci Březnice o výměře 209 m₂
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku
parc.č. 2177/2, zahrada, o výměře 209 m₂ v k.ú.
a obci Březnice, za cenu 400 Kč/m₂ včetně DPH
21% p. V. N., Březnice. Podmínkou uzavření kupní
smlouvy, jejíž znění včetně veškerých podmínek
zadává ke zpracování město Březnice jako prodá-

Z MĚSTA

7-8/2022

vající, je úhrada kupní ceny a veškerých nákladů
účelně vynaložených s uzavřením kupní smlouvy
(tj. cena geometrického plánu, cena právní služby
za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad)
kupujícím před podpisem smlouvy.
pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: Jiří Hutr, DiS.
Ing. Petr Procházka v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Jan Liebner v. r.
Mgr. Roman Zárybnický v. r.

P O Z V ÁN K A

Kaple
sv. Máří Magdalény
Kaple sv. Máří Magdalény
v DobréVodě
Vodě uuBřeznice
v Dobré
Březnice
MŠE SVATÁ
v pátek 22. 7. 2022
v 17 hod.

MŠE SVATÁ
v pátek
22.slavit
7. 2022
Mši bude
P. Jozef Gumenický
v 17 hodin
Tradice obnovena Spolkem Bozeň

Mši bude slavit

- Přátelé města Březnice

P. Jozef Gumenický
Tradice obnovena
spolkem Bozeň – Přátelé města Březnice

na setkání členů spolku Bozeň
– Přátelé města Březnice
v sobotu dne 30. 7. 2022

v bývalé jezuitské koleji na Náměstí

začátek v 9.30 hodin
10.00 hodin
pozdrav starosty města
Ing. Petra Procházky
zpráva o činnosti spolku
MUDr. Jiří Beran
hudební vystoupení

10.45 hodin

vernisáž obrazu sv. Josefa s Ježíškem
v městském muzeu

13.30 hodin

výlet autobusem do Dobré Vody
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POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ
STŘÍKAČKY PRO SDH BŘEZNICE
Dne 20. 5. 2022 jsme převzali novou cisternovou automobilovou
stříkačku CAS R30/8500/510
S2R SCANIA 6x6. Slavnostní předání vozu proběhlo
v neděli 5. června 2022 u požární zbrojnice. Tento vůz nahradil již dosluhující cisternu
Liaz KA25 z roku 1995. Pořízení cisterny bylo financováno
z rozpočtu Města Březnice
částkou 4 966 975 Kč, z dotací od MV-GŘ HZS ČR částkou
2 500 000 Kč a z Krajského Fondu
podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS v rámci Tematického zadání dofinancování účelových dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí
na rok 2021 částkou 1 000 000
Kč. Celková částka za nový vůz
činila 8 466 975 Kč.
Za Odbor správy majetku
Roman Teska

Křtili vozidlo!“
Za finanční podpory Města
Březnice, Středočeského kraje
a Ministerstva vnitra se březničtí dobrovolní hasiči dočkali nového vozu SCANIA.
Nedělní program zahájila kapela V Original, která společně
s dobrým počasím a stánkem
pivovaru Herold zařídily, že návštěvníkům nechybělo téměř
nic. Celý program komentoval
pan František Polák, zkušený
řečník s nesmírnými znalostmi
v oboru. Zvědavé přihlížející
uvítal místostarosta Březnice
pan Roman Vácha a starosta
SDH Březnice Svatopluk Koňas.

SLAVNOSTNÍM PŘEDÁNÍM OŽILO OKOLÍ
POŽÁRNÍ ZBROJNICE
V neděli 5. června proběhlo
v Březnici slavnostní předání
nového zásahového vozu březnickým dobrovolným hasičům
s krycím názvem „Co jste hasiči?

Po úvodním slovech přišlo na
řadu předání čestných medailí
členům březnického sboru, Bělčické mažoretky předvedly své
taneční formace a rožmitálští

hasiči stříhání hydraulickými
kleštěmi a vyprošťování z vozu.
Hlavní ceremonie začala před
třetí hodinou, kdy za čestné

fanfáry odjel starý vůz a po pár
chvílích napětí se za bujarého
potlesku zúčastněných objevil
vůz nový. Po příjezdu převzal
slovo starosta Březnice pan Petr
Procházka a společně s farářem
březnické farnosti Jozefem Gumenickým vozidlu požehnali.
Přejme tedy novému vozu co
nejvíc zásahů s dobrým koncem, a ještě více zachráněných
životů.
foto Tomáš Mokrý
a František Slaník

Římskokatolická farnost Březnice u Příbrami

zve na poutní mši svatou
ke svátku sv. Ignáce, patrona kostela a farnosti

NEDĚLE 31. července 2022
v 9.30 hodin
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka zastavila dne 15. května v dopoledních hodinách 72letého motoristu. Provedená dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 0,69 promile.
Další jízda byla muži zakázána a na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz. O tři dny později policisté kontrolovali v obci Hořejany 35letého řidiče.
U něj byl pozitivní test na drogy, konkrétně na
látku THC. Svým jednáním se dotyčný dopustil
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z tohoto činu je podezřelý i 27letý cizinec, který dne
21. května jel v nočních hodinách přes Březnici,
přestože měl v dechu 2,37 promile alkoholu. Následující den pak odpoledne řídil 62letý šofér, který měl test pozitivní na marihuanu. Zastaven byl
také v Březnici.
Škodu ve výši 20 tisíc korun způsobila lesní zvěř,
když 24. května skočila do jízdní dráhy projíždějícímu osobnímu vozu. Nehoda se stala v odpoledních hodinách mezi obcemi Tochovice a Březnice.
Zvíře následně odběhlo do lesa.
Šestadvacetiletý řidič nerespektoval dne
25. května v odpoledních hodinách pokyn policie k zastavení vozidla pomocí zastavovacího
terčíku, otočil se a začal ujíždět směrem na obec
Hvožďany. Pronásledující policisté zapnuli majáky a světelný nápis STOP POLICIE. Ani na tyto
výzvy dotyčný nereagoval a odbočil na účelovou
komunikaci, kde ho hlídka nakonec zadržela. Při
lustraci se ukázalo, že muž má blokaci řidičského
oprávnění.

Při silniční kontrole zastavili příslušníci policie
dne 25. května v obci Vranovice 25letého motoristu. Dechová zkouška u něj byla negativní. Test
na přítomnost omamných a psychotropních látek
dotyčný odmítl. Navíc se ukázalo, že má platný
zákaz řízení až do jara příštího roku. Nyní je muž
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí.
Lesní zvěř způsobila dne 28. května škodu ve
výši 15 tisíc korun. V nočních hodinách vběhla do
jízdní dráhy projíždějícímu automobilu. K nehodě došlo mezi obcemi Březnice a Tochovice. Zvěř
poté z místa utekla.
Čtyřiadvacetiletého řidiče kontrolovala policejní
hlídka dne 3. června krátce po půlnoci v obci Počaply. Muž usedl za volant pod vlivem drog. Test
byl u něj pozitivní na metamfetamin. K užití návykové látky se nakonec dotyčný doznal.
Zatím nezjištěný zloděj se vloupal z 5. na 6. června do auta zaparkovaného na náměstí v Březnici.
Odcizil z něj nářadí v hodnotě 43 tisíc korun, např.
utahováky, aku nůžky, vrtačky, pily, brusky.
Dne 7. června došlo v odpoledních hodinách
v katastru obce Hudčice k dopravní nehodě.
Pětačtyřicetiletý motorista nedodržel bezpečnostní vzdálenost a narazil do vozu přes sebou. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo. Způsobená škoda
byla ve výši 80 tisíc korun.
por. Monika Schindlová, komisař

PREVENCE KRIMINALITY
LEGENDA „VNUK“
Jsou dvě hodiny ráno a vytrvalý
zvuk telefonu vzbudí paní Marii.
Pomalu, úměrně svému stáří, přichází k letitému telefonu a zvedá
sluchátko pevné linky. „Dobrý večer, u telefonu doktor Felcan z bratislavské nemocnice. Dovolal jsem se
paní Marii? Ano. Nezlobte se, že Vás
budím, ale bohužel vám musím oznámit, že Váš vnuk měl dopravní nehodu. Cože, Pavel? Co se mu stalo? Ano,
Pavel. Bohužel u sebe neměl doklady
a než byl převezen na operační sál,

tak sestře předal jen toto číslo. Aktuálně bude muset podstoupit složitou
operaci, ale protože není pojištěn pro
případ úrazu na Slovensku, nemůžeme operaci provést. Tedy pokud byste
nebyla ochotna zákrok zaplatit“...
vyděšená důchodkyně slibuje, že
peníze má a určitě chce, aby byl
vnuk v pořádku. Operace je drahá
a je nutné ji provést co nejdříve.
Naštěstí má paní Marie většinu
celoživotních úspor u sebe v hotovosti, bankám nevěří.

Pan doktor je moc hodný, poprosí
kolegy z pražské nemocnice,
aby ještě teď vypravili auto s řidičem, který peníze převezme
a okamžitě odveze do Bratislavy na pokladnu a operace by tak
mohla být provedena co nejdříve. Stačí jen, ať peníze připraví
a nadiktuje adresu pro řidiče. Za
hodinu zvoní u dveří pán, přebírá
od důchodkyně 200 000 Kč v hotovosti, je to všechno, co má.Řidič
pokračování na str.6
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pokračování ze str. 5

musí spěchat, aby to stihl.
Viktimologie uvádí jako jedny ze
zvlášť zranitelných obětí osoby
seniorského věku. Zvýšená viktimnost těchto osob je způsobena
mnoha faktory, které zvyšují šance pachatele na spáchání trestného činu. Důvěřivost, pomalejší
vyhodnocení situace, překvapení,
strach a neznalost některých objektivních skutečností jsou faktory, které využívají pachatelé výše
popsané trestné činnosti. Tyto
podvody prováděné prostřednictvím telefonních hovorů jsou
formou tzv. vishingu. Ačkoli se
legenda pachatelů může měnit,
struktura kriminálního jednání vykazuje stále stejné jednotící
prvky. Pachatelé prostřednictvím
telefonních seznamů nebo informační linky 1188 zjišťují telefonní čísla pevných linek majitelů křestních jmen jako je Marta,
Marie, Božena, Emilie a dalších.
Vlastnictví pevné telefonní linky,
ve spojení se jménem užívaným
hojně zejména starší generací,
znamená pro pachatele jistotu, že
osloví osobu staršího věku. Načasování telefonického hovoru do
nočních hodin zaručuje moment
překvapení, únavu a sníženou

PČR, Z MĚSTA

ostražitost oběti. Pachatel v roli
lékaře vystupuje jako osob a ke
které má většina seniorů respekt
a důvěru. Zvolená legenda pak
vyvolává úlek, strach a potřebu
okamžitého řešení. Ještě rozespalá oběť si v nastalém přívalu
tragických informací ani neuvědomí, že lékař nezná jméno ani
bližší informace k pacientovi, či
že vnuk například nemá ani řidičský průkaz. Pachatelé zdůrazňují
naléhavost řešení situace a vycházejí z obecného faktu, že většina seniorů doma opatruje aspoň
nějakou hotovost. Brzký příjezd
kurýra snižuje šanci, že senior
bude volat příbuzným a informaci
si ověřovat. Jednak je pozdě večer,
jednak lékař uvedl, že s rodinou
jsou v kontaktu a není dobré teď
blokovat linku. Stres, strach, únava, rychlé předání peněz muži
v brýlích a čepici mají též za následek ztrátu paměťových stop
potřebných k popisu pachatele.
Stále častější případy využívající
bezbrannosti a důvěřivosti seniorů jsou často páchány cizinci ze
zahraničí. Následná ztráta dlouhodobých úspor, pocit bezbrannosti a přisuzování vlastní viny
se výrazně negativně promítá do
psychiky obětí. Přestože se policie
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snaží aktivně odhalovat a postihovat uvedená jednání, významným
prvkem k jeho snížení může být
právě prevence. Informovanost
potenciálních obětí o této formě trestné činnosti může zabránit primárním i doprovodným
sekundárním následkům trestného činu a výrazně snížit úspěšnost pachatelů. Efektivní prevence zaměřená na potenciální oběti
z řad seniorů vyžaduje aktivitu
rodinných příslušníků a blízkých,
kteří by měli seniory seznámit
s potenciálními riziky. Vhodné je
varování občas zopakovat. Legendy pachatelů se neomezují jen na
výše uvedenou autonehodu, ale
mohou být variabilně měněny.
Pachatel se například může vydávat za samotného vnuka, který
zapomněl peníze. Vynalézavost
pachatelů je široká, a proto by seznámení seniora s možným nebezpečím mělo být obecnější povahy. Upozornit, že předání peněz
cizí osobě není vhodné a ujistit, že
v případě potřeby je vždy dobré
zavolat někomu z rodiny a věc si
ověřit. V případě jakýchkoli pochybností je možné se vždy obrátit na linku 158.
por. JUDr. Milan Kocík

INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA BŘEZNICKU A KRÁSNOHORSKU
V polovině června došlo ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK, ROPID a JIKORD společně
s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese
Příbram, a to konkrétně na Březnicku a Krásno-

horsku. V rámci integrace došlo k úpravám současných linek a jejich číslování dle systému PID.
Brožuru se základními informacemi a jízdními
řády si můžete bezplatně vyzvednout v Infocentru v Březnici.

Letní osobní doprava na železniční trati číslo 204 byla zahájena
12. června 2022
Vlaky na trati Březnice – Rožmitál pod Třemšínem budou jezdit do 30. října podle jízdního řádu níže.

204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem a zpět
67 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem
km Správa železnic / ČD, a.s.
0
4
6
7
9

Březnice 200,203 h8
Zadní Poříčí h8
Oslí h8
Skuhrov pod Třemšínem h8
Rožmitál pod Třemšínem h8

km Správa železnic
0 Rožmitál pod Třemšínem h8
2 Skuhrov pod Třemšínem h8
3 Oslí h8
5 Zadní Poříčí h8
9 Březnice 200,203 h8
)% jede v E a  do 30.X.

Vlak

/
Vlak

/

h PID

27941
ac
)%
8 15
Ý {¢8 19
Ý {¢8 22
Ý {¢8 24
)%
8 27

27943
ac
)% 10 43
Ý {10 47
Ý {10 50
Ý {10 52
)% 10 55

27945
ac
)% 14 15
Ý {14 19
Ý {14 22
Ý {14 24
)% 14 27

27947
ac
)% 16 15
Ý {16 19
Ý {16 22
Ý {16 24
)% 16 27

27942
ac
)%
8 58
Ý {¢9 01
Ý { 9 03
Ý { 9 06
)%
9 11

27944
ac
)% 11 24
Ý {11 27
Ý {11 29
Ý {11 32
)% 11 37

27946
ac
)% 15 24
Ý {15 27
Ý {15 29
Ý {15 32
)% 15 37

27948
ac
)% 16 58
Ý {17 01
Ý {17 03
Ý {17 06
)% 17 11
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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
červenec, srpen a září – Eva Ďurčová – OBRAZY A KERAMIKA
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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BŘEZNICKÁ
SOKOLOVNA

…nejen jednou větou a nejen z Březnice…
4. 7. 1912 před 110 lety zemřel v Unhošti JUDr. Josef Kostka, vrchní
zemský soudní rada v. v. Působil ku konci 19. století jako okresní soudce v Březnici a z jeho podnětu a přičiněním byly po ukončení hospodářské a průmyslové výstavy v roce 1881 položeny základy městskému
parku při řece Vlčavě, zalesněn „Balkán“ a okolí Březnice zkrášleno
stromovím. Se svými spolupracovníky, soudním adjunktem Josefem
Piskáčkem, MUDr. Hanušem Jurenkou, tajemníkem okresního výboru
Františkem Volfem a učiteli Karlem Kožíškem, Janem Šrámkem a Janem Koutem, kteří byli prvními nadšenými pracovníky nové myšlenky, zůstavil po sobě dílo, které je trvalou ozdobou Březnice.
19. 7. 1722 před 300 lety byl dopraven do Březnice desertér Filip Latschumb, který dle nařízení krajského úřadu měl být dále přepraven do
Prahy – „…ubezpečen v železech a s řádnou vartou…“. Rychtář Matouš
Hula, kterému byl tento úkol svěřen, obdržel odměnu za pět dní 2 zlaté
a 30 krejcarů, posel právní též za pět dní polovic, forman za cestu tam
i sem 2 zlaté 30 krejcarů.
Kapličce v Dobré Vodě je 380 let
Kaple sv. Maří Magdaleny - osmiboká barokní stavba byla postavená
stavitelem Carlem Luragem, iniciátorem stavby byl tehdejší majitel
březnického panství Přibík Jeníšek z Újezda. Ten při obhlídce svého
nového panství objevil lesní studánku, nad níž visel na stromě prostý
obrázek Panny Marie. Rozhodl se postavit zde kapli. Léčivý pramen,
ale i úpěnlivé prosby, za ukončení strastí třicetileté války, stály bezpochyby za stavbou této kapličky.
Socha patronky sv. Máří Magdalény se v kapli nenachází. Podle oltářní
sochy, P. Marie Imaculaty se soudí, že zasvěcení bylo změněno.
1. 8. 2002 před 20 lety bylo otevřeno Infocentrum v Březnici, kde bylo
možné získat materiály o městě a okolí, mapy a publikace, kopírování
a možnost připojení k internetu. Plánováno bylo i s pořádáním přednášek, besed nebo koncertů a výstav. První výstava byla výběr z díla
Bohumila Ullrycha, v majetku města.
2. 8. 1842 před 180 lety se v Březnici narodil Augustýn Geringer. Připomenout jeho podobu si můžete na pamětní desce, kterou naleznete
na budově čp. 2 – dnes je zde Základní umělecká škola. Na reliéfu akademického sochaře Karla Opatrného vás určitě zaujme socha Svobody
symbol Ameriky, kam Augustýn Geringer odešel v polovině 19. století. Usadil se v Chicagu, založil knihařskou a tiskařskou dílnu, věnoval
se novinařině. Vydával deníky, časopisy i knihy pro krajany a ze zisku
podporoval nejen rodné město, ale i další místa v Čechách. Velký soubor knih daroval Náprstkovu muzeu.
3. 8. 1952 před 70 lety byl otevřen zámek k prohlídkám.
10. 8. 1422 před 600 lety byla Březnice dobyta a vypálena katolickým
vojskem.
13. 8. 1692 před 330 lety žádal březnický rektor P. Daniel Cocinius
arcibiskupskou konzistoř o povolení pohřbít tureckou ženu, kterou si
přivezl ze zajetí zámecký pán z Újezda.
Čerpáno z Březnických zpravodajů, Březnických historických kalendářů a z Bozeňska.

6. 8. 1922 před 100 lety otevřena byla slavnostním způsobem
Sokolovna březnická. Předvečer slavnosti pořádána slavnostní akademie za spoluúčasti
kvarteta Kladenské filharmonie
a uměleckého kvarteta pěveckého z Plzně. Druhý den dopoledne, 6. srpna t. r. konala se
valná hromada za účasti všech
korporací a spolků z Březnice
a na náměstí uspořádán koncert
hudebního sboru „Sokola“ příbramského. Odpoledne zahájeno veřejné cvičení průvodem
městem a nato konáno veřejné
cvičení na letním cvičišti. Večer
pak slavnost zakončena věnečkem. Účast byla obrovská a finanční výsledek skvělý.
Stavbu Sokolovny projektoval stavitel Bierhanzl. Budova
tělocvičny jest velice účelná
a vyhovuje místním poměrům
všestranně. Obětavosti členstva
a příznivců „Sokola“ jest co děkovati, že nedoplatek na stavbu
Sokolovny bude nepatrný vzhledem k tak vysokým nákladům
stavebním.
Věstník městské spořitelny v Březnici ročník XIII., číslo 3., říjen 1922,
Varia.
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PRÁZDNINOVÉ KALENDÁRIUM
4. červenec
Prokop je jméno řeckého původu a vykládá se buď od slova
„prokoptó“ - jako „cestu razící
- průkopník“, přeneseně „zdárný, prospívající“. Druhý výklad je
od slova „prokópos“ - „připravený
k boji, pohotový“.
Svatý Prokop patří mezi národní
světce a patrony Čech. Byl vysvěcen na kněze, ale jak bylo tehdy
běžné, byl ženatý a měl syna Jimrama (Emmerama). Po vyvraždění Slavníkovců se uchýlil k Sázavě, kde žil nejprve v jeskyni jako
poustevník. Postupně vymýtil les,
postavil si chýši a začal pěstovat
obilí. Přibližně v roce 1030 se
setkal s knížetem Oldřichem, který jej pověřil založením kláštera.
Sázavský benediktinský klášter
slovanské liturgie provozoval školu, ve které se učilo nejen písemnictví, ale i výtvarné umění. Opatem
byl dvacet let do roku 1053. Stal se
prvním českým světcem, kterého
Řím roku 1204 oficiálně uznal.
K Prokopovi se váže několik legend a ta nejznámější je, jak ho
lidé viděli orat s čertem zapřaženým do pluhu. Svatý Prokop byl
patron horníků a v minulosti se
slavily oblíbené prokopské poutě.
Okázalý ráz měly i v Příbrami a jejich sláva se opět několik let vrací.
„Svatý Prokop
kořen nakop.“
„Déšť na Prokopa,
zmokne každá kopa.“
13. červenec
Jméno Markéta se rozšířilo prostřednictvím latiny, ale jeho základ je orientální - íránský a znamená „perla“.
Svatá Markéta se narodila ve třetím století v Malé Asii, tajně se
stala křesťankou. Když to zjistil
otec, zavrhl ji. Ukrývala se v horách, kde pásla dobytek, ale tam
jí objevil vladař Olibrius. Markéta odmítala všechny jeho návrhy,
byla mučena, ale rány se jí vždy
zacelily. Nakonec byla popravena
mečem.
Je patronkou těhotných žen - pod-

le legendy ji ve vězení spolkl ďábel
převtělený do podoby draka, ale
puklo mu břicho a světice tak byla
osvobozena. Při těžkých porodech
a velkých bolestech se obětovala
sv. Markétě svíčka a pokud hořela, byla rodící žena pod její ochranou.

a vzpomněl si na sv. Annu, pomohla mu věc najít.
Anenská poutní místa nalezneme
v Čechách, na Moravě i po celé Evropě. Scházela se k nim procesí
a konaly se tu slavné poutě, při
kterých nechyběly trhy, tancovačky a muziky.
„Zvětšují-li na sv. Annu
mravenci mraveniště,
lze očekávat tuhou zimu.“
„O svaté Anně sedlák si žita nažne.“

Svatá Markéta
Dále je patronkou rolníků a pastýřů. V tento den zpravidla v Čechách začínaly žně.
„Svatá Markéta
hodila srp do žita.“
„Na Markétu-li prší,
ořechy ze stromu srší.“
26. červenec
Anna je jméno hebrejského původu a znamená „milostná, milostiplná“, také „líbezná, milá“.
Svatá Anna slaví v tento den svátek společně se svým manželem
svatým Jáchymem. Jsou to rodiče
Panny Marie, kteří žili v Jeruzalémě. Největší obliby se sv. Anna těšila v 15. a v 16. století, kdy jí byly
zasvěcovány kostely, konaly se na
její svátek velké poutě a různé zábavy.
Stala se patronkou významných měst - Florencie, Neapole, ochránkyní manželství a žen,
ochrannou ruku drží nad horníky, truhláři a dalšími řemeslníky,
zvláštní úkol má jako přímluvkyně při hledání ztracených předmětů. Pokud někdo něco ztratil

10. srpen
Jméno Vavřinec je převzaté z latiny, kde má podobu Laurentius.
Původní význam slova „laurus“
je „vavřín“, přeneseně „vavřínem
ověnčený = vítězný“.
Svatý Vavřinec patří k oblíbeným
světcům, má pod palcem mnoho patronátů. Je patronem knihovníků, archivářů, hostinských,
cukrářů, sklářů i vinařů. Pro svou
smrt na rožni je patronem všech
povolání, která měla co dočinění
s ohněm - hasičů, platnéřů, uhlířů. Pomáhá proti různým chorobám a nebezpečím, hlavně požárům.
Podle legendy žil ve 3. století a ze
Španělska se vydal do Říma, kde
se stal arcijáhnem papeže. Při
pronásledování byl zajat, mučen
a odsouzen na smrt.
„Vavřincovy slzy“ se nazývají hvězdy - létavice, které padají
o nocích kolem jeho svátku.
„Vavřincův chléb“ byl ten, který
v kostele požehnal kněz ve svátek
světce a rozdával se chudákům
a dobytku.
„Vavřincova bylina = vavřín“ byla
považována za léčivou.
„Na svatého Vavřince
jdou oříšky do věnce.“
„Když o svatém Vavřinci slunce svítí,
budem dobré víno míti.“
Čerpáno z knih Kalendárium - Daniela Dvořáková a Pavel Dvořák, České
zvyky a obyčeje Alena Vondrušková,
Církevní rok a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška.
Alena Heverová
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SOKOLSKÉ REBELIE
Hostinský v hotelu Srp pokládá na dřevěné sto- a zaznamenány jsou případy, kdy železné náčily sklenice březnického piva, posbírá prázdné ní přimrzalo k rukám cvičenců. Další nevýhodou
a zavírá dveře do sálu hotelu s přišpendleným ná- sálu byl nízký strop, který zejména cvičencům na
pisem uzavřená společnost. Všech 45 hostů 15. bradlech znemožňoval provedení mnoha cviků.
srpna roku 1880 pozorně poslouchá v čele stojící- S příchodem válečných útrap byla tělocvična zabaho drobného řečníka. Sám zakladatel sokolského vena a v prostorách zřízen lazaret pro raněné. Nad
hnutí Miroslav Tyrš ve své řeči zdůraznil význam vchodem visel nápis Ošetřovna raněných v Březa národní důležitost sokolských jednot a následně nici. České znění nápisu bylo trnem v oku mnoha
všem přítomným ze srdce pogratuloval k založení inspekcím, ale snad zázrakem nikdy nebylo vyTělocvičné jednoty Sokol v Březnici. Ještě tento ve- měněno za německé, a místní byli na tuto malou
čer byly schváleny stanovy jednoty a 30. září téhož rebelii náležitě hrdí. Správcem lazaretu byl člen
roku se konala ustavující valná hromada, v níž byl sokola Jan Leberer, který též vedl správu majetku
zvolen prvním starostou jednoty František Sochů- a financí. S nepříznivým vývojem války bylo v roce
rek, místostarostou Jan Ryjáček a náčelníkem Vác- 1917 rozhodnuto, že všechny finanční prostředky
lav Skřivánek. Sokolská jednota v Březnici začínala lazaretů budou redukovány a přebytky postoupes nulovým jměním, ale snad o to více byla znatel- ny pro potřeby armády. O porážce monarchie již
ná soudržnost,
nikdo nepochyochota a nadšeSokolská jednota v Březnici začínala s nulovým jměním, boval. Na nání všech členů.
městí v restauale snad o to více byla znatelná soudržnost,
Cvičební nářadí
raci U koníčka
ochota a nadšení.
sehnali členotak
proběhla
vé již značně
v březnu 1917
použité nebo si je vyráběli nadšeně sami. Se cvi- tajná schůze představitelů místního Sokola. Zde
čením se započalo hned v říjnu roku 1880 v býva- bylo dohodnuto, že Jan Leberer začne za našetřelém městském pivovaře v obytných místnostech né císařské peníze lazaret okamžitě „opravovat“,
starosty Františka Sochůrka. Nábytek se odnesl tak aby jednou mohl sloužit jako nová Sokolovdo vedlejších místností, přinesly se žíněnky, činky na. Přijíždějící vojenské zdravotní komise kroua další nářadí. Paní Sochůrková uvařila silnou kávu tily hlavou, proč se infekční oddělení staví o dva
a cvičení mohlo začít. Po tréninku se vše vrátilo do metry vyšší než lazaretní sál a ještě je odděleno
původního stavu a většinou se odešlo do některé zděnou příčkou. Vysvětlení připravil Sokol MUDr.
z místních hospod. Cvičební místnost se pak růz- Karel Hrdlička, který vždy ochotně poskytl eruně přesouvala. Většinou se cvičilo u jednotlivých dovanou přednášku o nepropustnosti zdi před inčlenů, kteří měli v bytě nebo domě větší místnosti. fekcí a vysoké stropy zdůvodnil potřebou většího
Na čas se jednota přestěhovala též do sálu hotelu rozptýlení infikovaného vzduchu. Inspektoři tak
Srp a restaurace Na Zelené. Krátce před vypuknu- odjížděli spokojeni a Sokolové se těšili, že jednou
tím první světové války se cvičilo i v tanečním sále budou moci cvičit na hrazdách, kruzích a dalším
letní restaurace Na ohradě. Oblíbený cíl letních nářadí, které se dosud do tanečního sálu pro nízké
procházek obyvatel Březnice stával na místě dneš- stropy nevešlo. Doktor Hrdlička a správce Leberer
ní Sokolovny a jednalo se o restauraci s proskle- byli za dostavbu a modernizaci lazaretu počátkem
ným tanečním sálem. Mnohé tabule byly rozbité roku 1918 vyznamenáni. S nechtěným přispěním
a v zimě sál nebylo možné vytopit. I tak sokolo- rakouského císařství tak vznikly dva nižší trakty
vé pravidelně cvičili i v těch největších mrazech tvořící základ budoucí Sokolovny.
Milan Kocík

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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KONCERT V CUKRÁRNĚ
Díky šťastné shodě okolností se dne 29. 5. 2022
uskutečnil v cukrárně Zlatý časy klavírní koncert
ukrajinské umělkyně Marie Oleseyuk (1995), která
momentálně pobývá v Drahenicích u Březnice.
Umělkyně získala hudební vzdělání nejen v Kyjevě,
ale i mimo Ukrajinu, je laureátkou mezinárodních
interpretačních soutěží (např. hudební soutěž Bedřicha Smetany v Plzni). Potěší, že Bedřichu Smetanovi věnovala svoji magisterskou práci pod názvem
České tance v kontextu evropské hudby (2018).
Program koncertu tvořily z větší části skladby světového repertoáru (J. S. Bach, F. Chopin, C. Debussy,
F. Schubert - F. Liszt a Vilenskij-Rimskij-Korsakov).
Zazněly však i skladby současných ukrajinských
skladatelů V. Silvestrova a M. Skornika.
Prostředí cukrárny sice není pro tento druh hudebních pořadů optimální, ale umělkyně svým dokonale profesionálním přednesem posluchače zcela
nadchla. Dokázala to za poněkud náročnějších podmínek, vezmeme-li v úvahu, že její repertoár je určen pro dokonalá koncertní křídla a velké koncertní
sály. Pianino v cukrárně má však hezký zvuk a je
dobře udržované, takže skladby vyzněly velice příjemně.
Koncert dokládá, že kultura ukrajinského národa
žije i v této době – byť za hranicemi vlasti.
MUDr. Jiří Beran

KULTURA
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POJĎTE DO KINA
Amélie z Montmartru
Dvacet let stará filmová perla se
vrací v upravené podobě do českých kin. Příběh o nesmělé pařížské dívce s laskavým srdcem
patří k těm filmům, po kterých
vycházíte ze sálu do jiného světa,
než ze kterého jste přišli. Zvláštní poetika a rytmus, ve kterém
vyprávění o drobných radostech
obyčejného života běží, vám zůstanou v hlavě ještě dlouho po
skončení závěrečných titulků.
Film posbíral řadu cen a ani po
dvaceti letech neztratil nic ze
svého šarmu.

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno
dostala Amélie nápad. Musí najít dávného majitele krabičky
vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě, a poklad mu
vrátit. Jestli to ocení, je rozhodnuto. Amélie začne zasahovat
jiným lidem do života. Jestli ne,

tak nic.
Romantická komedie, Francie,
Německo 2001, české titulky
Režie: Jean-Pierre Jeunet
Hrají: Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Rufus, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Yolande Moreau a další
Vstupné 80 Kč • 117 minut • Přístupno
neděle 24. 7. v 19.00 hodin
Kinokavárna v Březnici

o vybrané téma, které poodkrývá v nových a často překvapivých souvislostech. Prostřednictvím svých filmů usiluje
o boření kulturních i společenských stereotypů. Intenzivně se
věnuje problematice životního
prostředí.

O poutníku Odorikovi
a králi Přemyslu II.
Otakarovi
První zářijovou neděli uvedeme
v březnickém kině nový český
dokument Jana E. Svatoše „Až
zařve lev“. Příběh českého krále
Přemysla II. Otakara a zapomenutého poutníka Odorika, který
jako první Evropan spatřil Tibet. Originální středověká road
movie jde až za hranice jednoho
lidského života.
Režisér a fotograf. MgA. Jan Svatoš (1984) je absolventem katedry fotografie na FAMU, FSV Univerzity Karlovy a FAMO v Písku.
Je držitelem řady prestižních
ocenění z celého světa.
Jeho filmy se vyznačují hlubokým a dlouhodobým zájmem

neděle 4. 9. v 18.00 hodin
AŽ ZAŘVE LEV
Historický dokument, Česko
2022, v českém znění
Režie: Jan E. Svatoš
Hrají: František Němec, Igor Bareš, Daniela Kolářová
Vstupné 90 Kč • 100 minut • Přístupno
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Edita Keglerová cembalo
Hana Fleková viola da gamba
Odbor kultury
města Březnice zve na

BHV 2022

KONCERT
čtvrtek 11. srpna 2022
od 19 hodin
jezuitská kolej
Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby Březnice

Program
Marais
Couperin
Corelli
Dolle
Froberger
Marais
Změna programu vyhrazena.
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Odbor kultury města Březnice zve na

LOUTKY
V KOLEJI

SOBOTA 20. SRPNA 2022
nádvoří bývalé jezuitské koleje

od 14 do 17 hodin
divadlo - řemesla - zábava - občersvení

15.00 a 16.00
Divadlo JÁ TO JSEM Víti Marčíka ml.

V ST UP NÉ:
DOSPĚLÍ 70 KČ , DĚTI 50 KČ, R ODI N NÉ V S T U PNÉ 1 5 0 K Č
ZMĚNA PROG RA M U VY HRA ZE NA.
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KNIHOVNA

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

Otevírací doba oddělení
pro dospělé čtenáře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

7-8/2022

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

Otevírací doba oddělení
pro dětské čtenáře v době prázdnin
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.30 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

vždy pondělí:
8.00 – 11.00

11.30 – 15.00

červenec – 11. 7., 18. 7.
srpen – 1. 8., 8. 8., 22. 8., 29. 8. – 31. 8.

Doporučujeme z dětské knihovny
VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ I NEMÁ
Šárka Fenyková

BARVA KOUZEL
Terry Pratchett

Velkoformáto vá úžasná kniha
o létání. Že se
tohle
vzdušné umění daří
ptákům
nebo
motýlům, to je
věc nad slunce jasná. Čekali
byste to ale od
ryby nebo od gibona? Podívejte se sami, kdo
a co létá jako ptáček a taky jak.
Zábavná knížka
plná modré oblohy a sem tam nějakého mráčku je připravena
k prozkoumání.

Ve světě, který leží na
krunýři obrovské želvy, se vydává na cestu
rozverná,
temperamentní a neuvěřitelně výstřední výprava.
Setkáte se s lakomým
a naprosto neschopným čarodějem Mrakoplašem,
naivním
turistou Dvoukvíkem,
jehož Zavazadlo za
ním běhá jako pes na
stovce malých nožiček, s draky, kteří
existují, pokud na ně
opravdu věříte, a samozřejmě dojdete až na okraj
této podivné planety. Knížka ze série Úžasná Zeměplocha.
připravila Martina Rejzlová

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ČERVENEC

70. výročí úmrtí

1. 7. 1952 zemřel
FRÁŇA ŠRÁMEK
(narozen 19. 1. 1877), český
básník, prozaik, dramatik.
Jeho tvorba byla ovlivněna
impresionismem, antimilitaristickými až pacifistickými
postoji.

115. výročí narození

6. 7. 1907 se narodil
JAROSLAV FOGLAR
(zemřel 23. 1. 1999), populární český spisovatel literatury pro mládež, významná
osobnost českého skautského
hnutí a redaktor několika dětských časopisů.
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Zajímavé knižní tituly

v Městské knihovně v Březnici
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Oddělení
pro dospělé čtenáře

LÉTO S KNIHOU

Připravili jsme pro vás malou letní nabídku novinek z fondu městské knihovny.
Řídíme se heslem „pro každého něco“ a doufáme, že v uvedených titulech najdete tu pravou.

PRO MILOVNÍKY
PSYCHOLOGIE

PRO VÁŠNIVÉ HISTORIKY

Pobřežní cesta
Raynor Winnová
Kniha je otevřená a optimistická výpověď o tom, jak těžké je
vyrovnat se se zármutkem a jak
ozdravnou moc může mít příroda. Především je to však kniha
o domově, který můžeme ztratit,
znovu vybudovat nebo nečekaně
objevit.

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie
Karin Lednická
Autorka oživuje tragický příběh
obce Životice. Kombinuje přepis vyprávění pamětníků a dokumentární část, při níž čerpá
z pečlivých rešerší. Text doprovází bohatá obrazová příloha, která
podtrhuje autentičnost zaznamenaného.

vždy vítězí nad smrtí. A že zázraky se dějí!

PRO VĚČNÉ OPTIMISTY
Tři jablka spadlá z nebe
Narine Abgarjanová
Podmanivý příběh o lásce a smrti se odehrává vysoko v horách
ve starobylé kamenné vesnici
Maran, kterou s vnějším světem
spojuje pouze zastaralý telegraf
a strmá cesta. V chátrajících domcích zůstává jen třináct stařen
a osm starců, kteří nechtěli opustit hroby svých blízkých a odejít
do nížiny. Jejich životy se odvíjejí
v souladu s přírodou a prastarými
tradicemi. Své místo tu mají sny,
věštby, zázraky i prokletí. Arménská autorka vypráví s jemným humorem a nesmírnou něhou univerzální příběh o tom, že láska

Robinsoni a donkichoti
Aleš Palán
Neopakovatelné osobnosti nežijí jen v šumavské divočině. Jsou
nám mnohem blíž, potkáváme je
na ulicích, v autobusech, kdekoliv. Co spojuje sedm lidí, jejichž
příběhy byly shromážděny v této
pokračování na str. 22
knize?

KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – SRPEN

170. výročí úmrtí

5. 8. 1852 zemřel
FRANTIŠEK LADISLAV
ČELAKOVSKÝ
(narozen 7. 3. 1799), český
básník národního obrození,
jazykovědec, folklorista, kritik a překladatel.

75. výročí narození

24. 8. 1947 se narodil
PAULO COELHO
brazilský romanopisec, dramatik, textař a novinář. V roce
1996 byl jmenován zvláštním
poradcem programu UNESCO
pro duchovní sbližování a dialog mezi kulturami.
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pokračování ze str. 21

Všichni si vytvořili malý osobní
svět, fascinující vesmír, kde platí
jejich vlastní pravidla. Jsou na dosah ostatním, a přesto tak daleko.

PRO MILOVNÍKY HÁDANEK
Šeherezádiny hádanky a další
podivuhodné úlohy
Raymond M. Smullyan
Aby moudrá Šeherezáda nepřišla
o hlavu, vypráví králi každou noc
jednu, a jemu se tak líbí, že hned
jak jednu vyluští, chce vždy slyšet
další. Celkem je tak v knize nabídnuto 225 hádanek různé úrovně
obtížnosti. Všechny ale rozvíjejí logické myšlení, někdy vyžadují trochu matematiky, vždy ale postřeh
a vtip.
Jak se jmenuje tahle knížka?
Raymond M. Smullyan
V novém, upraveném vydání vychází tato slavná kniha amerického matematika. Autor nám představuje 271 hádanek, chytáků či
logických paradoxů a pro kontrolu samozřejmě nabízí i jejich
podrobná řešení. Hravou a vtipnou formou nás uvádí například

KNIHOVNA

do světa výrokové logiky a teorie
množin. Úlohy jsou vhodné pro
všechny milovníky záhad a logiky.

PRO MILOVNÍKY NAPĚTÍ
Poslední Mona Lisa
Jonathan Santlofer
Poutavý román o tajemství krádeže z roku 1911 a o temném podhoubí dnešního sběratelského
světa, příběh romantický, napínavý i děsivý. Příběh, který rezonuje
s naší nekonečnou fascinací dílem Leonarda da Vinciho.
Smrt přichází na prohlídku
Nilsson Mans
Anders de la Motte
Věhlasný stockholmský inspektor
Peter Vinston je vtažen do vyšetřování smrti realitní makléřky.
Úvodní díl nové švédské detektivní série v nestárnoucím stylu klasické krimi Agathy Christie.

PRO NADŠENÉ
CESTOVATELE
Nespoutaný Balkán a okolí
Jiřka a Rosťa Gregorovi
Kniha zavede čtenáře do oblasti

7-8/2022

Balkánu a Podkarpatské Rusi. Autoři putují v sedlech kol, velice nalehko a kladou důraz na příhody
prožité mezi obyvateli, kteří rozhodně nepatří mezi společenskou
smetánku. Cestopis se čte jedním
dechem, vedle černého humoru
zaujme čtenáře popisem poznaných krajin a vyprávěním o životě
lidí žijících na pokraji balkánské
společnosti.

PRO ŠIKOVNÉ KUCHAŘKY
Květinová kuchařka
Jana Vlková
Kniha Jany Vlkové vám poradí,
kam a kdy se na lov kvítí vydat,
čím se vyzbrojit nebo jakým místům a rostlinám se naopak vyhnout. Obsahuje 99 rostlinných
druhů (přičemž barevně znázorněnou část využíváme v kuchyni),
zajímavé informace i tipy a také
recepty na výtečné polévky, saláty, hlavní jídla či sladkosti. Sbírání
a následné zpracování darů přírody, to není jen radost z neotřelých
pokrmů, ale i cesta k vnitřnímu
klidu, pohodě a vyrovnanosti.
Přejeme vám krásné léto s dobrou
knihou.
připravila Petra Bartoníčková

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA SE SPISOVATELKOU DANIELOU KROLUPPEROVOU
Ve středu 25. května jsme se sešli se spisovatelkou, dětmi a rodiči na zahrádce Kavárny v Koleji,
abychom se vydali po stopách hrdinů knihy Společenstvo klíčníků. Děj je umístěn do Březnice,
Rožmitálu a blízkého okolí.
Na začátku vycházky jsme venku na zahrádce vyplnili kvíz o klíčích, který měla pro děti paní Krolupperová připravený. Děti byly šikovné, a za své
znalosti všechny získaly odměnu. Poté jsme vyrazili k zámku. Bylinková zahrádka byla místem,
kde se Společenstvo klíčníků scházelo. Výprava
pokračovala do parku, kde nám autorka knihy povídala zajímavosti ze života stromů.
Naši literární vycházku jsme zakončili v kostele
sv. Rocha, kde se děti pokoušely najít úkryt schovaného pokladu.
Počasí nám přálo, putování za příběhem bylo zajímavé a děti odcházaly spokojené.
za knihovnu
Martina Rejzlová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Závěrečné slovo ředitele školy
Školní rok dohrál svou derniéru, hodnotí se jednotlivé výkony účinkujících a vyučující
rozdávají povinné autogramy.
Před zatahující se oponou probíhají malé děkovačky, gratulace za nejúspěšnější vystoupení,
dochází i na tradiční předávání
pestrobarevných květin. Reprízy
odehrané v posledních měsících
na jevišti před školní tabulí přinesly řadu napínavých okamžiků, nečekaných zvratů, a ačkoliv
ne všechny příběhy skončily happy endem, v programu naštěstí
nezbyl prostor pro tragédie. Na-

opak, v době přestávek a zejména během hlavního dějství vznikaly zcela nové příběhy, často
na pokračování. Hlavní aktéři
nabízeli celé série humorných
okamžiků, pravidelné dávky
nefalšované zábavy a přirozeně
nezbytné porce vzdělanosti.
Jako každá divadelní scéna, ani
naše by se neobešla bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných. Proto zatímco zaměstnanci balí a ukládají školní kulisy,
třídy a šatny upadají do nezvyklého ticha a osamění, je mou milou povinností poděkovat všem

žákům, rodičům a pracovníkům
za vzájemnou spolupráci. Slova
díků však patří také zřizovateli,
sdružení rodičů a přátel školy
a všem jejím partnerům. Bez jejich podpory a účasti by scénáře
byly o mnoho chudší a smutnější.
Výše uvedeným i všem čtenářům přeji slunné letní měsíce
prokládané úsměvem a zaslouženou dovolenou i prázdninové
okamžiky naplněné ryzí letní atmosférou a radostí.
				
Miroslav Bělka

lenkou Evou Braunovou, když
celý svět procházel hrůzami
2. světové války?
Další místo, ke kterému směřovala naše cesta, bylo jezero
Königssee, kde jsme se projeli
lodí s elektromotorem a tím se
doplavili na poloostrov sv. Bartoloměje, kde jsme měli čas se
porozhlédnout po místním okolí
a Národním Parku Berchtesgaden. Plavbu lodí nám zpříjemnila hra na trumpetu, která se
krásně rozléhala po celém jezeře. Zasloužil se o ni jeden z kapitánů lodi, kteří s námi pluli.
Po prohlédnutí poloostrova
jsme vyrazili navštívit nejznámější salzburgské památky,
jako např.: Katedrálu sv. Ruperta
a Virgila, kde byl pokřtěn významný skladatel Wolfgang
Amadeus Mozart.
Ve svém dětství Mozart koncertoval po celé Evropě. Poté, co
opustil pozici dvorního skladatele v Salzburgu, nenalezl již
přes svou proslulost stálé placené místo pro zajištění existence své rodiny. Často cestoval
a byl neustále v dluzích. Nechtěl
sloužit jako lokaj aristokratické

společnosti a přál si zůstat svobodným umělcem. Mezi jeho
nejproslulejší díla se řadí opery
Figarova svatba nebo Don Giovanni.

Zájezd do Salzburgu
Naše výprava začala 24. května
velmi brzy ráno. Abychom náš
jednodenní výlet stihli, museli
jsme se před Základní Školou
Březnice sejít již ve 3.45 hodin
ráno. Poté mohl náš výlet začít.
Od naší školy jsme vyjeli ve
4 hodiny ráno. Přibližně po
5 hodinách cesty autobusem
jsme dorazili k hotelu Landzeit,
kde jsme si udělali krátkou přestávku, s krásným výhledem na
jezero Mondsee.
Po 20 minutové přestávce jsme
vyrazili směrem k Orlímu hnízdu, které sloužilo Adolfu Hitlerovi jako horské útočiště. Orlí
hnízdo se nachází v horské oblasti Obersalzberg poblíž bavorského města Berchtesgaden. Na
vrchol Orlího hnízda jsme se dostali místními autobusy a poté
pokračovali chodbou ve skále,
která vedla k pozlacenému výtahu, který nás vyvezl na vrchol.
Z vrcholu Orlího hnízda jsme
shlíželi dolů do údolí přes mraky. Místní ptactvo jsme nakrmili
řízky od našich maminek. Jestlipak tyto legrační ptáčky, kteří
vypadali jako přerostlí kosi, pozoroval i Adolf Hitler s jeho mi-

Poslední zastávkou byl Mozartův
rodný dům, kde jsme si mohli
koupit pravé Mozartovy koule.
V tuto chvíli bylo naše cestování
u konce a my jsme zamířili zpět
do Březnice. Troufáme si říct, že
z výletu jsme se všichni vrátili
nadšeni a s novými zážitky z poznávání cizí země a její kultury.
Celou cestu nás doprovázela
cestovní kancelář PRO TRAVEL.
Diana Kotrbatá
a Kateřina Bělková
žákyně 8.A ZŠ Březnice
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Exploze kreativity na základní škole
V pátek 3. června proběhl na naší
březnické základní škole projekt
nevídaných rozměrů. Jednalo se
o akci s názvem No backpack
day neboli Bez batohu do školy.
Myšlenka celého projektu spočívala v tom, že si žáci i učitelé
vzali do školy všechny potřebné
pomůcky k výuce v jakémkoli
jiném možném zavazadle než
v aktovce či školním batohu. Celý
den byl úžasnou akcí nejen pro
všechny členy našeho vzdělávacího ústavu, ale také byl určitě
zážitkem pro všechny přihlížející. Spousta maminek a tatínků
jistě měla o zábavu postaráno
i ve čtvrtek večer, když pomáhali svým dítkám vymyslet co
nejoriginálnější nápad. Lákavou
cenou byly medaile a nejzajímavější zavazadlo jak v kategorii
1. stupeň, tak i 2. stupeň získalo
originální pohár. Pobaveníhodný pohled se také naskytl všem
náhodným kolemjdoucím, kteří
viděli zástupy dětí mířících do
školy i ze školy s nákupními vozíky, hrnci, kýbly, koši a sušáky
na prádlo, klecemi pro křečky,
popelnicemi, basami na pivo,
či dokonce s mikrovlnkou. Vážení rodiče, omlouváme se, pokud se vaše domácnost musela na jedno dopoledne potýkat
s nevypraným prádlem, nespo-

kojeným křečkem nebo neuvařeným obědem. Dětská kreativita naštěstí nezná mezí. Po celý
den byla pro děti připravena
módní přehlídka těch nejlepších nápadů, při které se všichni
mohli projít po skutečném červeném koberci anebo se vyfotit
ve foto koutku. Z některých klenotů vyhrabaných na půdě či
v kumbálu často přecházel zrak.
Já sama jsem měla tu možnost si do školy přinést pomalu
až středověký, skrznaskrz zrezivělý přístroj, sloužící k rozhazování drobných semen po poli.
Jak se tento přístroj jmenuje,
si nejspíše již nikdo nepamatuje a všechny mé pokusy vygooglovat si tento fakt dopadly
neúspěšně. Nejúspěšnějším na
prvním stupni byl zvolen Matěj

Wagner, který přišel do školy
s modernizovanou verzí honzovského ranečku. Na druhém

stupni jednoznačně kraloval
Leoš Voronin, jehož přední dveře z Peugeotu 206 na zádech neměly konkurenci.

Za dokumentaci našeho projektu bych chtěla poděkovat panu
Slaníkovi a panu Mokrému. Vytvořili nám na památku úžasné fotografie. Děkuji dále všem
učitelkám a učitelům za účast
v projektu i v odborné porotě.
Největší dík však patří jiné osobě – panu řediteli Miroslavu
Bělkovi. Najít takto skvělého ředitele, nakloněného každé komunikaci a ochotného podpořit
a zaštítit nápady, které nejen náš
školní parlament vyplodil, to se
podaří snad jednou za život.
Přeji dalším našim nástupcům
v parlamentu, aby nikdy neměli
pocit, že by snad některý nápad
byl neuskutečnitelný.
Adina Kazdová, zpravodajka
parlamentu ZŠ Březnice

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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„Kdopak by se bál, když se řekne opera, či muzikál.“
Dne 20. května 2022 jsme v kulturním domě v Březnici navštívili kulturní projekt sólistky Národního divadla
Andrey Tögel Kalivodové. Měla pro nás připravený krásný program. Žáci si mohli vyzkoušet zpívat na podiu,
vyprávěla nám o Národním divadle, opeře a muzikálu. Paní Kalivodová nám také zazpívala několik árií, jako
např. Hanaberu z opery Carmen nebo árii Čarodějnice z Dvořákovy Rusalky.
Paní Kalivodovou jsem požádala
o krátký rozhovor a bylo to velmi
milé setkání:
Co Vás motivovalo k tomu stát se
operní pěvkyní?
No, tak já jsem vždycky chtěla zpívat. Nesmírně mě bavilo poslouchat krásnou hudbu,
věnovat se hudbě a vlastně mě
zajímalo i herectví. Chtěla jsem
umět vyjádřit emoce a v patnácti letech jsem si poslechla v Hudební knihovně Jiřího Mahena
v Brně Hanabenu z opery Carmen, a to hodně rozhodlo.
Kdo Vás k tomu vedl?
Maminka. Maminka mě vedla
k hudbě. Ona se v tom hodně viděla. (smích)
Jaký je Váš pěvecký vzor?
Agnes Baltsa, úžasná řecká
operní pěvkyně.
Kde jste studovala střední a vysokou školu?
Na Konzervatoři v Brně a poté
na HAMU v Praze.
Jaký byl Váš první významný pěvecký úspěch?
No, významný a první, když
jsem vyhrála soutěž konzervatoří v Pardubicích v 6. ročníku
konzervatoře a byla absolutní
vítězkou této soutěže.
To je hezké. Studovala jste zpěv
v zahraničí?
Ano, byla jsem na stáži ve Vídni
na Hochschule, Universität für
Musik und darstellende Kunst
Wien a byla jsem tam celý jeden
rok.
Myslíte si, že je přínosné účastnit
se mezinárodních mistrovských
kurzů a zda to člověka posouvá dopředu?
Ano, určitě a je to důležité pořád
na sobě pracovat, neustále hledat cesty, zvídavě jít tou cestou

a tím způsobem, aby člověk nikdy neustrnul a aby si nezvykl
na ty svoje zlozvyky, které každý
zpěvák občas má. Vždy je důležité, aby vás někdo kontroloval,
abyste měla kontrolu v hledišti,
aby s vámi někdo konzultoval
repertoár. Mistrovské kurzy jsou
fajn i z toho důvodu, že se tam
vytvoří parta lidí se společným
zájmem.

Ještě se zeptám, jestli je lepší učitele a lektory vůbec nestřídat?
Jak kdo. Někdo má pedagoga
celý život, ale pak se může stát,
že si ten pedagog už zvykne na
nějaké ty zlozvyky. Někdo potřebuje mít dominantního pedagoga, někdo klidnějšího, jiný
má zase jiného pedagoga na starou hudbu nebo na klasiku. Je
to opravdu velmi individuální.
Takže já si myslím, že každý má
tu svou cestu a každý má to svoje, myslím tím ten svůj způsob,
aby se stal lepším a lepším.
Kdy jste se poprvé dostala na pódium Státní opery nebo Národního
divadla?
No, to mi bylo 25 let, takže je to
už 20 let. Strašně to utíká, opravdu. (smích)
Baví Vás stále zpívat a živit se tím?
Moc mě to baví. Čím dál tím
víc mě to baví a také vymýšlení

těchto projektů, které děláme
s mým týmem, s mou produkcí.
To mě baví moc a je to skvělé.
Na jaké úrovni je dle vašeho názoru česká operní scéna?
Hm, no. Česká národní scéna, myslím si, je pořád na lepší
a lepší úrovni a velká divadla
jako Brno, Ostrava, Praha tam
mají vynikající zpěváky a režiséry. Někdy spíš bojují s kritikou
toho, co se děje okolo, protože
jak se říká, když něco neumím,
tak o tom aspoň píšu. Takže
někdy česká kritika a čeští kritici hodně právě například operu Národního divadla shazují.
Mám ale pocit, že tam jsou výborní zpěváci a výborná parta
lidí, takže věřím tomu, že opera
bude stále vzkvétat a půjde tou
správnou cestou.
A poslední moje otázka je, co pro
Vás hudba znamená?
Zázrak, radost, emoci, příslib do
dnů příštích a uzdravení.

Moc Vám děkuji za rozhovor
a přeji hodně úspěchů jak v profesním, tak v rodinném životě.
Tea Ottová, žákyně 9.B
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Romitálská 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 2. kolo přijímacího řízení do 19. 8. 2022, přijímací pohovor 26. 8. 2022.

Školní rok 2021/2022 je za námi…
Konec června je doba, na kterou se všichni žáci i učitelé těší. Před koncem školního roku probíhá
zkoušení, maturity, absolutoria, které jsou zakončeny předáním závěrečných vysvědčení.
Tak tomu bylo i na VOŠ a SOŠ
v Březnici. V letošním roce zakončilo studium 32 maturantů
a 28 studentů vyšší odborné
školy.
Již
koncem
dubna
došlo
k prvnímu „zúčtování“. Maturanti skládali praktické maturitní zkoušky z odborných
předmětů, psali písemné práce
z českého a anglického jazyka
a začátkem května absolvovali
didaktické testy z obou jazyků.
V průběhu května složili ústní maturitní zkoušky z českého
a anglického jazyka a odborných
předmětů.
V červnu nastoupili k závěrečným zkouškám – absolutoriu studenti denního a kombinovaného studia vyšší odborné školy.
Z 28 studentů jich polovina prospěla s vyznamenáním a pouze
dvě studentky budou opravovat
jednu část absolutoria z důvodu
neúspěchu v září.
V pátek 3. června jsme slavnostně předali maturitní vysvědčení
ve společenském sále naší školy.
Někteří žáci oboru informační
technologie si zároveň převzali
certifikát Autodesk Akademia.
Absolventka oboru agropodni-

kání Lenka Štochlová získala
cenu Agrární komory, kterou
jí spolu s finanční odměnou
tisíc korun předala ředitelka
AK Příbram Bc. Petra Novotná.
Slavnostní převzetí diplomů
a vysvědčení absolventy VOŠ
proběhlo ve čtvrtek 23. června. Děkujeme starostovi města
Březnice, panu Ing. Procházkovi, který našim absolventům poblahopřál a předal pamětní list
města Březnice. Obě odpoledne,
jak předání vysvědčení matu-

rantům, tak diplomů absolventům vyšší odborné školy, všem
přítomným zpříjemnili žáci
a učitelé místní ZUŠ – smyčcové
trio paní učitelky Ivety Balkové
a žesťový soubor pod vedením
pana učitele Bláhy.
Přejeme všem našim letošním
absolventům mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě,
případně v dalším studiu.
Marie Fiřtíková, ředitelka
VOŠ a SOŠ Březnice
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• Na všechny obory střední i vyšší odborné školy lze ještě podat přihlášku

ke studiu pro školní rok 2022/23. Podrobnosti najdete na www.sbrez.cz

• Pro žáky z Ukrajiny (14 – 18 let) budou o prázdninách probíhat kurzy
českého jazyka.
• Od září přijmeme UČITELE/UČITELKU ČESKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA,
DÁLE UČITELE MATEMATIKY A FYZIKY.

VOŠ a SOŠ Březnice
v Domu NATURA

Za co děkuji
Nadačnímu fondu pro Březnici

V rámci předmětu základy přírodních věd jsme se s panem
učitelem Pivoňkou vydali v pátek 10. 6. 2022 na exkurzi do
příbramského Domu NATURA.
U vstupu do „muzea“ se nás ujal
průvodce, který nás provedl celou expozicí a rovněž nám předal zajímavé informace spojené
s CHKO Brdy.

Před třemi měsíci jsem se stejně jako ostatní snažila vyrovnat s
faktem, že kousek od nás je válka, že před ní utíkají lidé a že jim
chci pomoci. Začala jsem jako dobrovolnice v registračním centru na pozici tlumočnice. Jsem nicméně učitelka, a tak se ze mě
téměř přes noc stala učitelka češtiny pro cizince. Začala jsem
učit, pomáhat a snažit se integrovat „naše“ Ukrajince, tedy ty, kteří se shodou náhod ocitli v Březnici. Stejně, jako pomáhají mnozí
z vás. Jak víte, uprchlíků je tu asi 150, z různých měst, různých
profesí a různého vzdělání. Ti, kteří se učí český jazyk, jsou velmi motivovaní, pilní a svědomití. Věřím, že znalost češtiny je
pro ně prostředkem pro lepší integraci, možnost získání práce
a lepších podmínek v mimořádné a náročné situaci.
Děkuji Petru Chotívkovi a Terezce Bílkové za asistenci při kurzech
češtiny.
A především děkuji Nadačnímu fondu pro Březnici za příspěvek,
který mi umožnil pokračovat s kurzy češtiny až do konce školního
roku se sníženou cenou pro studenty z Ukrajiny.
Jitka Bartáková

Po přednášce jsme měly možnost prohlédnout si celý areál
samy. Se zaujetím jsme zhlédly
jak různá zvířata, tak výstavu
obrazů umístěnou ve třetím patře. Kolem poledne jsme se rozloučily a každá z nás se vydala
k domovu.
Exkurze se nám moc líbila a náležitě jsme si ji užily.
žákyně 1. BS
obor sociální činnost
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Čtení pro mladé a mladší
Mladším generacím by mohlo připadat jako divné, že poměrně brzy - ve čtvrté třídě - jsme se začali ve škole učit ruskému jazyku. Výuka trvala
do konce povinné školní docházky, kdo šel dál na
střední školu, měl ruštinu i tam, a nakonec na vysoké byla povinná zkouška z ruštiny. Učili jsme se
jí tedy docela dlouho. Zda jsme ji začali nějak lépe
ovládat, nedokážu posoudit. S rodilým mluvčím
jsem se za celou dobu školní docházky nesetkal,
a tak jsem neměl možnost si svoji ruštinu vyzkoušet. V učebnicích byly texty idealizující sovětské
školáky a vůbec veškerý sovětský lid, k němuž
nás měla poutat ryzí bratrská láska. Navenek to
tak mělo působit, uvnitř si každý myslel, co chtěl.
Třídu zdobila nástěnka s výstřižky z novin popisujícími budovatelské úspěchy Sovětského svazu
a neustálý boj za mír (přesněji Svaz sovětských
socialistických republik, SSSR). O nástěnku pečoval třídní nástěnkář. Měl dbát na to, aby výstřižky
byly aktualizovány. V hodinách zpěvu jsme se učili
v ruštině mnohé sovětské písně jako např. „Široká
strana maja radnája“ opěvující krásy země sovětů
a blahý život všech obyvatel této země. Byli jsme
prostě soustavně indoktrinováni komunistickou
ideologií. Naším světem měl být Sovětský svaz
a zbytek světa byli zlí imperialisté, zejména USA.
Nevzpomínám si, že bychom se ve škole cokoli dozvěděli o hladomoru na Ukrajině v letech 1932-33,
který měl miliony obětí. Ani se přesněji neví, kolik
miliónů lidí tam na hladomor zemřelo. Odhaduje

se, že to mohlo být 5 miliónů lidí. O hladomoru na
Ukrajině jsem se dozvěděl mnohem později. Nebylo mi jasné, jak k tomu mohlo v zemi, nazývané
„obilnicí Evropy“, dojít. V rámci násilné kolektivizace zemědělské půdy Josef Vizarionovič Stalin,
po mnoho let nejvyšší představitel SSSR, nařídil
z Ukrajiny vyvézt veškerou úrodu obilí, osivo na
příští rok, také hospodářská zvířata a jiné zemědělské produkty. Mezi obyvatelstvem nastal krutý
hlad.
To je třeba mít na paměti.
MUDr. Jiří Beran

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ SLAVÍ
101 let – Anna Paulová, Březnice
89 let – Anežka Kortišová,
Březnice - Bor
75 let – Zdeněk Dubský, Březnice
75 let – Josef Tomášek, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Březnici
Upozorňujeme
Poradna pro sluchově hendikepované spoluobčany
se koná 7. září 2022 od 10.45 do 12.30 v domečku
na náměstí.
Kultura STP Březnice pro červenec a srpen
9. 7. 2022 odjíždíme z Březnice, přes Železnou
Rudu do Německa.
Navštívíme: Velké Javorské jezero, vyjedeme lanovkou na vrchol hory Silberberg (podle počasí), navštívíme stříbrné doly nebo Sklárny Joska
v Bodenmais a návštěvnické centrum NP Bavorský
les.
Odjezd: cca v 6.00 hodin z Březnice
Cena: 800 Kč (včetně vstupů a jednodenního pojištění)
Návrat: cca ve 20.00 hodin
Přesnější informace a pokyny budou vyvěšeny na
písemných plakátcích, nebo na tel. Ludmila Feitová
721 603 455.

Nezapomenout platné cestovní doklady - OP nebo
pas. Těsně před odjezdem upřesníme trasu a čas
odjezdu. Vyhrazujeme si změnu platby dle kurzu
měny a ceny nafty. Děkujeme za pochopení.
20. 7. 2022 odjíždíme do Týna nad Vltavou do otáčivého divadla. Tradiční akce letos nabízí premiéru
hry „Rozmarné léto“.
Odjezd v 17.30 z autobusového nádraží Březnice,
trasa bude dle zájemců upřesněna i časově
Cena: 400 Kč a 450 Kč (včetně vstupenek a cesty).
Začátek v 21.30 hodin
Předpokládaný návrat: 24.00 - 00.30 hodin
V srpnu bychom měli navštívit povrchový hnědouhelný důl v Mostě. Prohlídka bude probíhat formou průjezdu našeho autobusu s průvodcem. Pro
splnění požadovaných podmínek je třeba, aby vaše
účast byla co největší. Měli bychom navštívit i kostel a muzeum ve městě Most. Informace dodáme zájemcům včas.
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27. 8. 2022 se po dvou letech uskuteční hradozámecká noc. Po domluvě s panem kastelánem
budou určeny dva časy. Předpokládáme ve 20.00
a ve 22.00 hodin pro prohlídky. Počítejte s možností
výběru v omezeném počtu a včas se přihlaste, abychom mohli udělat skupiny dle možností organizátora.
Cena: 150 Kč a 200 Kč
Na 11. - 16. 9. 2022 chystáme rekondiční pobyt ve
školícím středisku Nesuchyně.
Cena bude ve výši 6 000 Kč včetně cesty, ubytování a plné penze. Během pobytu se uskuteční dva
výlety. Na zámek Krásný dvůr s nejkrásnějším anglickým parkem v Čechách a krásný zámek Stekník v Žatci. Závaznou přihlášku dostanou zájemci
u paní Konvicové, která bude také vybírat peníze
v měsíci červenci. V místě je každodenní neomezený vstup do bazénu, možnost domluvy masáží
a místních služeb. K dispozici je zapůjčení
županů. Místo pro klidný a nerušený odpočinek. Navštívit můžete také kavárnu a restauraci. Délka cesty 80 km směr Rakovník. Další po-
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drobnosti budou vytištěny v BN v září. Můžete se
též informovat u paní L. Feitové v lékárně či na
tel. 721 603 455.
STP České republiky informuje
Desatero o bezpečí pacienta 1. a 2. díl
Na stránkách Aktivní život vyšel 1. díl a 2. díl informací o bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních. V článcích najdete informace, jak můžete sami
ovlivnit své bezpečí ve zdravotnickém zařízení.
První článek najdete na stránkách www.aktivnizivot.cz/2022/05/30/desatero-o-bezpeci-pacienta-1-dil/, druhý článek najdete na stránkách www.
aktivnizivot.cz/2022/06/02/desatero-o-bezpeci-pacienta-2-dil/. Zdroj: Aktivní život
Za Svaz tělesně postižených v Březnici přejeme
všem našim členům, hezké a ničím nenarušené
prožití prázdninových měsíců a těšíme se na další
setkání.
za MO STP
Fořtová Hedvika a Ludmila Feitová

Zprávy z Březnického klubu seniorů – Dobročinný spolek
Sv. Máří Magdalény z.s.
Vážení čtenáři,
v červnu jsme byli obdarováni první úrodou z našich dvou
pivovarských záhonků, o které
s láskou pečujeme. Domov jsme
provoněli i vůní bezu, který jsme
dle osvědčených receptur proměnili v léčivý lektvar pro časy
budoucí.
Velkorysostí našeho kamaráda
jsme zpestřili pečení buřtů parádní grilovačkou, zazpívali si,
popovídali, užili spoustu legrace.
O doktorské besedě na téma Sexuální život rostlin nemohu podat více informací, protože se
konala až po uzávěrce prázdninového čísla novin.
Kromě dobrot z darů země, jsme
sklidili i pár lahůdek méně vybraných – někteří z nás se opět
projeli sanitkou, některých se
neduhy drží pevně jak víra. Ale
jak (nám) dobře známo, co nás
nezabije, to nás posílí a toho se
tedy ráčíme držet.
Prázdninový program se houpe
na vlnách improvizace, nápadů

máme spoustu, ladíme termíny,
hlasy i hudební nástroje. Informace budou včas ve výloze klubu na náměstí.
V rámci spolkových aktivit pokračujeme v pomoci lidem, kteří
museli utéci před válkou.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhají, fandí a jsou s námi rádi.
Miroslav Horníček řekl, že klukovství není spojeno s léty. Nemusí končit v určitém věku nebo
po jistých zkušenostech. Je to
schopnost, dar. Může být pašováno životem až do pozdních let,
nemusí nás opustit, pokud jej
neopustíme, nezradíme sami.
Když se za něj nezačneme stydět
– před svým okolím či sami před
sebou. A já si myslím, že u nás
v klubu tomu tak je.
Všeho je snad tak akorát a věřím, že křehkost bytí je dobře
vyvážena pevností vzájemného
přátelství.
Stále platí, že knihy, které chcete vrátit nebo si potřebujete vypůjčit jsou, po předchozí telefo-

nické 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.
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na 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
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Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.

nabízí pomoc ukrajinským
uprchlíkům

Nabízíme:
• pomoc s dopravou od polských a slovenských
státních hranic
• zajištění prvotního krátkodobého ubytování
po příjezdu do České republiky
• pomoc s orientací v novém prostředí, řešení
situace po příjezdu do České republiky
• základní balíček hygienických potřeb
• základní balíček věcí pro děti
• malou finanční pomoc pro matku s dítětem
• zprostředkování kontaktu na další pomáhající
organizace
• tlumočníka
• telefonickou intervenci
• pomoc s kontaktem na rodinné příslušníky
a přátele v České republice
• výuku českého jazyka
• aktuální informace aj.
Kontaktní osoba:
Petra Michvocíková, tel. 731 554 974
„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme
dělat jen malé věci s velkou láskou.“
Matka Tereza
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PARASKA

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

ZDARMA

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

JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Po dvouletém „covidovém“ výpadku se naše MO Českého rybářského svazu vrátila k tradičním
a oblíbeným jarním rybářským závodům na rybníku Hluboký v Dobré Vodě u Březnice.
V sobotu 28. května to byly závody pro dospělé.
Přihlásilo se 50 soutěžících, z toho bylo 26 členů
naší MO a 24 z jiných organizací z celých Čech.
Vítězem se stal Jiří Dostálek, který nalovil ryby
o celkové hmotnosti 8,96 kg, místo druhé získal
Roman Kadlec s 8,81 kg ulovených ryb a na místě třetím se umístil náš březnický člen Vojtěch
Jančar s hodnotou 8,12 kg.
V neděli 29. května se pak konaly velmi oblíbené
dětské rybářské závody. Sešlo se 40 dětí ve věku
do 15 let. Zvítězil Lukáš Leiterman, který nalovil
ryby o celkové délce 194 cm, na místě druhém byl
Leonardo Pavlíček se 173 cm a třetím se stal Lukáš Vlasatý s úlovkem v hodnotě 143 cm.
Nejen vítězové, ale všechny děti získaly velmi hezké ceny.
Dobrovolné startovné soutěžících z dětských závodů ve výši 2 600 Kč, věnovala naše MO březnické 2. MŠ ve formě sponzorského daru.

MO tímto děkuje i městu Březnici za finanční podporu při konání závodů.
Viktor Rejzl – jednatel MO ČRS
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VYDAŘENÉ BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ
První červnovou sobotu se krátce po obědě začala Březnicí linout vůně cibulky. Neklamné
znamení toho, že Gulášování
právě začalo.

s cibulkou z Rožmitálu, S.P.A.S.
Pňovice, Buřti z Březnice, Sousedi z Pod Stráže, Ježi-báby

z Jablonné, Vousáči z Počápel,
Milánek a Pepíček, Knedlíci
z Chrástu.
Jejich jediným cílem bylo uvařit
dobrý guláš!
Naše porota složená z místních
gastronomických
odborníků
rozhodla, že nejlepší guláš letos uvařili Knedlíci z Chrástu,
na druhém místě se umístili kuchařští mistři z S.P.A.S. Pňovice
a bronz si odnesli Tři medvědi
s cibulkou.
I guláše ostatních týmů byly výborné. Snědli jste jim to úplně
všechno, a tak to má být!
Těšíme se na další ročník.

Na pomyslnou startovní čáru
se postavilo 8 amatérských kuchařských týmů – Tři medvědi

Kulturní Gang Březnice, z.s.

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Ohlédnutí za uplynulým ročníkem
V sobotu 18. 6. jsme ukončili soutěžní ročník 2021/22. Po
dvouleté pauze, kdy ročníky
2019/20 a 2020/21 se nedohráli z důvodu COVID 19, se podařil
odehrát kompletní ročník. Pozitivem je, že i přes dvouletou
pauzu většina hráčů na fotbal
nezanevřela a vrátila se k nejhezčí hře jménem fotbal. Co víc,
u nejmladší generace je patrný
nárůst zájmu o tuto hru.
Teď k jednotlivým oddílům:
Se stručným hodnocením začnu u těch nejmladších, tedy
u hráčů mladší přípravky ročník narození 2013–2015, kterou
vede Adam Záruba za vydatné
pomoci Adama Nusla. Kluci za
celou sezónu odehráli 18 zápasů
se střídavými výsledky. Na úterních a čtvrtečních trénincích se
pravidelně scházelo 15–20 budoucích fotbalistů tohoto věku.
Druhým nejmladším oddílem
jsou kluci starší přípravky ročník narození 2011–2012, kterou vede Honza Liebner. Kluci

odehráli 18 zápasů. U některých
zápasů se výsledkově nedařilo,
ale bylo patrné, že ke konci soutěžního roku bylo znát zlepšení.
Tréninků se účastnilo cca patnáct hráčů.
Dalším oddílem jsou mladší žáci ročník narození 2009–
2010. Oddíl vede Venca Harant,
asistent Robin Krůta. Kluci,
a v tomto případě i 3 dívky, v soutěžním ročníku obsadili 1. místo
a stali se tak přeborníky Okresního přeboru. Odehráli 24 utkání, 23 výher, 0 remíz a 1 prohru
69 bodů, skóre 201:59.
Velký dík všem hráčům a trenérům za tento úspěch.
Poslední z mládežnických oddílů jsou starší žáci ročník narození 2007–2008. Kluky vede
Martin Brňák. V soutěži odehráli 26 utkání z toho 15 vítězných,
2 remízy a 9 proher, s počtem
47 bodů obsadili 4.–5. místo.
U této věkové kategorie je nutno
poděkovat nejen trenérovi za trpělivost při skládání mužstva ke

každému utkání, ale i hráčům z
mladších žáků, kteří pravidelně
nastupovali i k zápasům za starší žáky.
Posledním z oddílů v soutěžním
ročníku 2021/22 je mužstvo dospělých, kteří překvapili snad
nejvíce. Po odehrání 26 utkání
18 vítězství, 3 remízy a 5 proher.
Obsadili skvělé 2. místo v Okresním přeboru. Trenér a vedoucí
mužstva v jedné osobě Tomáš
Vaněček dal dohromady skvělou partu, kde se skloubila zkušenost starších hráčů a mládí
hráčů kolem 20–25 let. Do mužstva přivedl i hráče, kteří delší
dobu nehráli jako Jakub Barek
a Ondra Váně. Po delší době se
podařilo obsadit i post maséra
Tomášem Mokrým. Všem hráčům a trenérovi chci poděkovat
za vzornou reprezentaci oddílu
a města Březnice.
Závěrem mi dovolte ještě poděkovat správci areálu Jardovi
Eichalmanovi za skvěle odváděnou práci.
Roman Teska
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SK Březnice 1918 - výsledky utkání jaro 2022
Datum Den

„A“ MUŽSTVO

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

6. 4.

ST		

9. 4.

SO

10. 4.

NE					

16. 4.

SO

17. 4.

NE			

19. 4.

ÚT					

20. 4.

ST

21. 4.

ČT					

Bř - Sedlčany 1:19

23. 4.

SO

Petrovice - Bř 9:3

24. 4.

NE					

28. 4.

ČT					

30. 4.

SO Bř - Trh. Dušníky 0:1 po PK 3:4

1. 5.

NE			

N. Knín/N. Ves - Bř 3:2		

3. 5.

ÚT			

		

7. 5.

SO Bř - Rosovice 0:1 po PK 3:4

8. 5.

NE					

11. 5.

ST						

14. 5.

SO

15. 5.

NE

21. 5.

SO Bř - Počepice 3:0 kontumace

22. 5.

NE

28. 5.

SO

29. 5.

NE

4. 6.

SO

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
Bř - Spartak PB B 0:3
Rožmitál - Bř 5:3

Bř - Nečín 1:0

Bř - Petrovice 7:0

Jince - Bř 0:2

volno

Prostř. Lh. - Bř 7:6

volno		

Spartak PB - Bř 12:5

Dal.Dušniky - Bř 2:5
Tochovice - Bř 4:6
Bř - Bohut./Podl. 8:5		

Spartak Pb B - Bř 1:2		

Bř - Sedlčany C 2:1

Bř - Jesenice 0:2		
Bř - Dobříš 4:3		

Bř - Spartak Pb B 15:8
Jesenice - Bř 4:7

volno

volno

volno

volno

Bř - Nová Ves 11:6

Bř - Prostř. Lhota 19:0		
Bř - Rožmitál 2:0		

Bř - Nový Knín 14:11

Třebsko - Bř 1:2				

Nová Ves - Bř 11:3
Bř - N. Ves/N. Knín 8:3
Pičín - Bř

Spartak PB B - Bř 10:18

1:7

Bř - Krásná Hora 18:1

Bř - Prostř. Lhota 5:5

D. Hbity/Višňová - Bř 3:1
Bř - Bohutín

Bř - Prostř. Lh. 4:16

Tochovice - Bř 1:4

Bř - Sedlčany 4:4

hosté nepřijeli			

Jesenice - Bř 13:5
Rožmitál - Bř 4:2

Podlesí/Boh. - Bř 2:2

Dublovice - Bř 0:2

Sedlčany - Bř 25:3

3:2		

Dal. Dušníky - Bř 9:10
Bř - Jesenice B 14:0

Nový Knín - Bř 5:2				

Bř - Spartak PB A 5:24

St. Huť - Bř

5:11

Sedlčany - Bř 22:6

Dal. Dušníky - Bř 10:10

Bř - Petrovice 3:7

Bř. - Sedlčany 6:12

Bř - Kamýk 7:0		

Bř - Kosova Hora 6:1

Bř - Višňová 10:2		

Spartak PB B - Bř 2:5		

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BŘEZNICE
SK Březnice 1918, z. s. děkuje Městu Březnice za finanční podporu
na činnost klubu a provoz areálu stadionu. Díky podpoře může klub
zajišťovat činnost mládežnických družstev (mladší a starší přípravky,
mladších a starších žáků). Jedním z hlavních cílů klubu je rozvoj mládežnické kopané.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.
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KONEČNÉ TABULKY
Okresní přebor dospělí

1
2

Z

V

RV

RP

P

body

skóre

+/-

1

SK Jince 1921

26

19

1

3

3

62

86:29

17

2

SK Březnice 1918

26

18

0

3

5

57

61:32

17

3

Sokol Trhové Dušníky

26

15

4

0

7

53

70:45

9

4

TJ Tatran Sedlčany C

26

13

4

3

6

50

69:40

8

5

SK Nový Knín

body

2

skóre

+/-

62

86:29

17

8

46

59:47

6

9

44

99:56

-4

6

SK Jince 1921

SK Litavan
SK Březnice
1918

Z

V

RV

26

19

1

18

0

15

Bohutín
26

26RP 13P
3

3

3

263

357

61:32

17

4

260

125

2

910

42

84:63

-1

263

106

150

69:40

8

46

59:47

9

38

63:68

-11

2
99:56

6

11
-4

37

43:46

-1

3

7

4

8

TJ Tatran Sedlčany C

26

13

4

9

SK Nový Knín

TJ Sokol
SK Litavan
BohutínNečín

26

13

2

26

12

3

262

119

444

26 B
11
Příbram

4

261

810

442

84:63
3

-1
11

35

57:64

-5

26

10

9

0

38

63:68

-11

37

43:46

13

33

70:75

-13

4
57:64

-1

15
-5

21

35:74

-15

5
6

710

Sokol Sokol
Trhové Dušníky
Dublovice 26

FK Sparta Luhy

Sokol SK
Dublovice
Spartak

3

117
8

453

70:45
1

6

8

FK Sparta Luhy

26

10

1

9

TJ Sokol Nečín

26

11

4

8

4

263

511

135

10

0

263

313

433

70:75
2

-13
17

19

45:117 -19

26

1

4

15

21

35:74

-15

19

45:117 -19

9

34:119 -19

9

34:119 -19

11

1012
1113
12

SK Třebsko, z.s.

TJ Sokol
Počepice
SK Spartak
Příbram
B
26
SK Třebsko,
z.s.
TJ Sokol

26
Rosovice

13

Sokol Kosova Hora

5

TJ Sokol Rosovice

26

3

4

14

Sokol Kosova Hora

26

1

3

14

TJ Sokol Počepice

6
2

26

2

11

1

0

17
22

3

3

0

22

Okresní
přebor
Okresní přebor mladší žáci
Okresní přebor starší žáci
starší žáci
Okresní
přebor starší žáci
Družstvo
Rk.Rk.
Družstvo

á

+

0

+ Body
0
-áSkóre

1

Jesenice
1 Jesenice

26 25

0

126153:9
25 750

2

Rožmitál p.Třemš.

26 22

0

4 171:34 66

3

Podlesí/Bohutín

26 19

2

5 142:36 59

4

3 Podlesí/Bohutín
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Horní řada z leva: trenér Václav Harant, zástupce OFS Příbram p. Souček, Karolína Zobalová, Nela Petráňová, Helene Spendra, Adam Novák, Patrik Hrach, Petr Motejzík, Petr Král, Josef Pech, Matěj Zemek, Štěpán Zemek, asistent trenéra Robin
Krůta.
Dolní řada z leva: Petr Hora, Tobias Janoušek, Adam Sedláček, Matyáš Benda, David Vítek, Dominik Krůta, Martin Čedík,
Lukáš Mařík, Jaromír Čedík, ležící z leva: Vojtěch Pekárek, František Mikeš.

BRDSKÁ LIGA
11. a 12. 6. 2022 se na louce U černého kříže konala dvě kola Brdské ligy v požárním útoku. Pořadatelem těchto kol bylo SDH Březnice. Akce se u nás
konala po třech letech.
Pro širší veřejnost bychom nejdříve chtěli objasnit, co vlastně Brdská liga je. Oba dva dny se konají soutěže týmů v požárním útoku. Jsou dvě kategorie - muži a ženy. Nejdříve běží všechny týmy
základní kolo, a poté podle dosažených časů postupují do play off. Podle počtu týmů se dělá buď
velké play off - v kategorii mužů postup 10 týmů,
v kategorii žen postup 6 týmů, nebo malé play off
- v kategorii mužů postup 8 týmů, v kategorii žen
postup 4 týmů. Kromě požárního útoku se konají
doplňkové soutěže. Zde jsou 4 kategorie - nejrychlejší proudař, proudařka a náběr vody mužů i žen.
U nás se pořádalo 3. a 4. kolo Brdské ligy. Ženy
měly obě dvě kola velké Play Off, zatímco muži
pouze malé. Třetího kola se zúčastnilo 25 týmů
- 11 týmů žen a 14 mužů. Na čtvrtém kole bylo
o jeden tým méně, a to v kategorii žen. Týmy přijeli z různých koutů např. Vranovice, Zalužany, Horní Měcholupy, Nalžovice, Jesenice atd…
Během celého dvoukola jsme měli velice vyvedené počasí. Oba dny svítilo sluníčko tak, že se
i spousta z nás spálila. Naštěstí jsme měli skvělé občerstvení, které se o všechny po celá dvě
kola neskutečně staralo. Hlídali náš pitný režim,
a také dohlíželi, abychom měli vydatnou a chutnou stravu. Tímto bychom chtěli poděkovat Jose-

fu Ovsíkovi, Haně Ovsíkové, Jaroslavu Slavíkovi,
Františku Pavlíkovi, Miroslavě Koňasové. Dále bychom chtěli zmínit firmy a poděkovat všem, kteří
ochotně přispěli svými sponzorskými dary. Autodoprava Koutenský Vojtěch, Komaxit, Josef Mázdra, Autodíly Viktora, Restaurace Špejchar, Rumpold-P, Maso Musil s.r.o Tábor, Autoservis Hrádek
Chalupecký, Motejzík, Papírnictví-tabák Nuslová,
MPC, Toyota, pivovar Herold a Bova.

Ze všeho nejvíc děkujeme městu Březnice
a technickým službám za velkou podporu a ochotu s námi spolupracovat.
Za SDH Březnice chceme spolu s Vámi sdílet naše
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úspěchy a neúspěchy zároveň. Jelikož tyto dvě
kola jsme předvedli obojí. Tým Březnických žen
sice tento víkend neměl nejlepší výsledky, ale
přeci jen se v sobotu dostal do play off. V celkovém hodnocení ročníku 2022 se stále drží na
krásném třetím místě. Muži měli o poznání lepší výsledky, v sobotu se stejně jako ženy dostali
do play off. Skvělé výkony předvedli až v neděli,
kdy se umístili na 3. místě. V celkovém hodnocení jsou na místě druhém spolu s ČHJ Nalžovice
a SDH Jesenice.
Nutno dodat, že krom požárního útoku jsme předvedli skvělé výkony i v doplňkových soutěžích.
2. místo za nejrychlejšího proudaře vyhrál Matěj
Koňas. 1. místo za nejrychlejší náběr vody žen
vyhrály Marika Šípová a Tereza Plavcová. Taktéž
1. místo za nejrychlejší náběr vody, tentokrát kategorie mužů vyhráli Zdeněk Hrušovský a Prostě
Aleš.
Avšak nejsme jediní, kdo se umístil. V sobotu ve
3. kole se v kategorii mužů na 3. místě umístilo
SDH Jesenice, 2. místo obsadilo SDH Nahoruby
a celkovým vítězem bylo SDH Vranovice. V kategorii žen na 3. místě SDH Broumy, 2. místo získalo SDH Kňovice-Hořetice a celkovým vítězem bylo
SDH Křížkový Újezdec. Ve 4. kole se někteří vítězové opakovali, nicméně ne na stejných pozicích.
V kategorii mužů 3. místo SDH Březnice, 2. místo

Závěr Plamene 2021-2022
V sobotu 28. 5. 2022 proběhlo na Březnickém
stadionu závěrečné okresní kolo jubilejního padesátého ročníku celorepublikové hry Plamen.
Na stadionu se sešlo 12 družstev starších dětí
a 13 družstev mladších dětí. Mladí hasiči z Březnice měli zastoupení jen v mladší kategorii, kde
v požárním útoku obsadili sedmé místo a v požárním útoků CTIF místo osmé. V celkovém hodnocení po třech částech hry Plamen 2021-2022 obsadili krásné osmé místo.
Soutěž proběhla za převážně slunného počasí
s malou přeháňkou, která však nikomu nevadila,
vždyť jsme hasiči a vodu máme rádi.
Závěr soutěže patřil ohodnocení a ocenění všech
družstev za celoroční činnost. Všechna družstva
si odnesla nějakou maličkost do své hasičské klubovny. Ceny se nakoupily za finančního přispění
OSH Příbram, SDH Březnice a příspěvek jsme obdrželi také z fondu starosty města Březnice.
Děkujeme.
za SDH Březnice Svatopluk Koňas
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SDH Jesenice a 1. místo ČHJ Radíč. V kategorii žen
3. místo SDH Zalužany, 2. místo SDH Střezimíř
a 1. místo SDH Kňovice-Hořetice.

Doufáme, že si všichni zúčastnění akci užili a my
se už teď těšíme na další kolo Brdské ligy, které se
bude konat 25. 6. v Zalužanech a 26. 6. ve Vranovicích.
za SDH Březnice
Veronika Vaňáčová
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CENÍK INZERCE

V BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
• strana A4 2 400 Kč
• 1/2 strany 1 200 Kč
• 1/4 strany 600 Kč
• 1/8 strany 300 Kč
Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
• Drobná řádková inzerce
pro občany:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).
• Osobní inzerce
(blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč.
PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin
Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00
ÚT, ČT, PÁ 8.00 – 16.00
tel. 318 682 453, 739 641 922,
e-mail: noviny@breznice.cz

INZERCE

VINÁRNA

7-8/2022

rodinné oslavy • firemní akce • soukromé party
Sál s padesáti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům Březnice – tel. 318 682 153, 731 456 761.
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UZÁVĚRKA
zářijového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN
ve středu 17. srpna 2022
ve 12 hodin

INZERCE

7-8/2022

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nevidomý podnikatel hledá asistentku.
Práce na dohodu cca 40 hodin/měsíc, odměna
100 Kč/hod. Uživatelská znalost práce na PC.
Pracoviště Březnice, pracovní doba dohodou.
Vhodné pro důchodkyně. Tel. 602 124 563.

PRONÁJEM
PRACOVNÍ PLOŠINY
MULTICAR M25 MP10

VÝŠKA 10 M, DOSAH 5 M
tel. 606 466 750

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

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

Tel.: 721 658 232
www.jenplant.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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INZERCE

Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha, s.p.,

Mgr. Jitka Bartáková

přijme kolegu/kolegyni
na pozici

ANGLIČTINA
PRO DOSPĚLÉ V SRPNU

Laborant/ka v oboru zkoušení
výrobků dřevařského průmyslu

intenzivní kurz angličtiny
v termínu 8. 8. 2022 – 12. 8. 2022
termín přihlášek prodloužen
do 15. 7. 2022

Pracovní náplň:

- odborná práce v akreditované laboratoři Dřevařského
ústavu
- provádění a posuzování chemických, biologických
mechnických zkoušek
- tvorba protokolů z výsledků zkoušek
- komunikace s dalšími specialisty v laboratoři

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Požadavky:

V ČERVENCI A SRPNU

- vzdělání v technických oborech výhodou
- pečlivost a spolehlivost, ochota učit se novým věcem
- základní znalost práce na PC (Word, Excel)
- praxe v laboratoři výhodou
- znalost angličtiny výhodou

курси чеської мови для іноземців

Podmínky zaměstnání:

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PRIHLÁŠKY:

- místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)

- možnost plného i zkráceného úvazku
- zaměstnanecké benefity

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

Kontakt: Veronika Miltnerová, miltnerova@vvud.cz,
www.drevarskyustav.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/dělnice
Referent-/ka logistiky
Účetní

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






100 %

JISTOTA

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

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs
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Akce platí od 6. 6. do 17. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob.
Nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Sleva je platná při nákupu kompletních brýlí s určenými skly
HOYA a lze ji využít na vybrané a označené obruby.
Více informací na prodejnách Axis Optik.

55% SLEVA
NA OBRUBY
Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00, Pá: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání), www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči

BŘEZNICKÉ NOVINY

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

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

7-8/2022

INZERCE

ráj pro vaše mazlíèky

f
Jája

f
Úprava srsti

Støihání, trimování, koupání

Støihání drápkù,
a depilace oušek
Služby až domu
(po domluvì)

ŘE
TEV NO

2.5.

733 518 004

Borská 473, Březnice
tel. 774 417 238

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

HLEDÁ SE

OPERATIONAL PURCHASER
BENEFITY:
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾
⇾

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

POŽADUJEME:

znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni

zkušenosti z pozice v nákupním oddělení
chuť učit se novým věcem

KONTAKT:

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

OD

Zubní hygiena

O
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KULTURA
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KINO BŘEZNICE
3. 7. neděle v 19.00 hodin

PROMLČENO

Thriller, Česko 2022, české znění
Radek se po mnoha letech vrací do
rodného města, hledá jistou ženu
a chce se definitivně vyrovnat s minulostí. Ambiciozní mladá rozhlasová reportérka Eva dostane jeho příběh do živého vysílání, a tím začíná
napínavý boj o čas a spravedlnost.
Opravdu je již vše nenávratně promlčeno?
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Karel Roden, Igor Bareš,
Barbora Bočková, Vilma Cibulková
a další
Vstupné 100 Kč • 95 minut • Přístupno
od 12 let

6. 7. středa v 19.00 hodin

POSLEDNÍ
PŘEDSTAVENÍ

Drama, Indie, Francie 2021, české titulky
Od chvíle, kdy se devítiletý Samay
zamiluje do filmu, nevynechá ani
jeden den, aby se tajně nevplížil do
kina. S kamarády se pokusí sestrojit
svůj vlastní promítací stroj, což se
ale nelíbí jeho otci, majiteli malého
stánku s čajem na místním nádraží.
Pojďte s námi navštívit kino na indickém venkově, kde jsou skandující
a tleskající diváci aktivními účastníky každé projekce.
Režie: Pan Nalin
Hrají: Bhavin Rabari, Vikas Bata,
Bhavesh Shrimali a další
Vstupné 80 Kč • 87 minut • Přístupno

10. 7. neděle v 19.00 hodin

ZAHÁDA
V SAINT-TROPEZ

Komedie, Francie 2021, český dabing
Každé léto pořádá miliardář Tranchant a jeho žena na svém luxusním
sídle v jižní Francii párty pro celebrity z celého světa. Když se vila stane
předmětem sabotáže zločinců spojené s výhružnými dopisy, což způsobí škody a vyvolá chaos, vydá se
Tranchant hledat nejlepšího agenta,
který by tuto nepříjemnost vyřešil.
K dispozici je ale uprostřed horkého
léta pouze agent Boullin!
Režie: Nicolas Benamou

Hrají: Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme
Commandeur a další
Vstupné 80 Kč • 89 minut • Přístupno

13. 7. středa v 18.00 hodin

VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD

Rodinný film, USA 2021, český dabing
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně.
Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro
tři metry. V malém městském bytě je
takový pes hodně nepraktický. Jenže
Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu
se ho nevzdá.
Režie: Walt Becker
Hrají: Darby Camp, Jack Whitehall,
Izaac Wang, John Cleese, Sienna Guillory a další
Vstupné 70 Kč • 96 minut • Přístupno

15. 7. pátek ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Komedie, Česko 2022, v českém znění
Jak byste se chovali ve vlaku, který nikdo neřídí? Velmi nesourodá
skupina lidí, kterou na chvíli svede
dohromady jízda vlakem, má jeden
společný cíl, ve zdraví tuhle jízdu
přežít!
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Václav Kopta a další
Vstupné 100 Kč • 102 minut • Přístupno
od 12 let

16. 7. sobota ve 21.30 hodin
Filmovar na kluzišti

SRDCE NA DLANI

Komedie, Česko 2022, v českém znění
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Režie: Martin Horský
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka a další
Vstupné 100 Kč • 95 minut • Přístupno

KINO
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červenec 2022
20. 7. středa v 19.00 hodin

BENÁTKY –
NEKONEČNĚ
AVANTGARDNÍ

Dokument, Itálie 2022, české titulky
Magické město učarovalo za staletí
své existence řadě umělců, myslitelů i obyčejných lidí. Dokumentární
snímek zkoumá jedinečnou identitu
tohoto místa romantických uliček
a vodních kanálů.
Režie: Michele Mally
Vstupné 80 Kč • 92 minut • Přístupno

24. 7. neděle v 19.00 hodin

AMÉLIE
Z MONTMARTRU

Romantická komedie, Francie, Německo
2001, české titulky
31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie nápad. Musí najít dávného majitele krabičky vzpomínek,
kterou náhodou našla ve svém bytě,
a poklad mu vrátit. Kultovní komedie o nesmělé Pařížance s laskavým
srdcem. Film posbíral řadu cen a ani
po dvaceti letech neztratil nic ze svého šarmu.
Režie: Jean-Pierre Jeunet
Hrají: Audrey Tautou, Mathie Kassovitz, Rufus, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Yolande Moreau a další
Vstupné 80 Kč • 117 minut • Přístupno

27. 7. středa v 19.00 hodin

BATMAN

Thriller, USA 2022, české titulky
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům,
zavedly Bruce Waynea hluboko do
stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků
a vysoce postavených osobností má
osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců.
Režie: Matt Reeves
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter
Sarsgaard, John Turturro a další
Vstupné 90 Kč • 176 minut • Přístupno
od 12 let
Změna programu vyhrazena.

44

BŘEZNICKÉ NOVINY

KINO BŘEZNICE
3. 8. středa v 19.00 hodin

SPENCER

Romantické drama, Velká Británie, USA
2021, české titulky
Sandringham, sídlo britské královské
rodiny. Blíží se Vánoce, mladá Diana se
potýká s duševními problémy, zvěsti
o aférách a rozvodu se množí. Nicméně
o Vánocích se mlčí, všichni předstírají
rodinnou idylu. Diana tu hru zná, ale letos to bude jinak.
Režie: Pablo Larraín
Hrají: Kristen Stewart, Sally Hawkins,
Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris a další
Vstupné 90 Kč • 117 minut • Přístupno
od 15 let

7. 8. neděle v 19.00 hodin

TRALALA

Muzikál, Francie 2021, české titulky
Čtyřicátník Tralala se živí jako pouliční
zpěvák v Paříži. Jednou potká mladou
ženu, která mu, než opět zmizí, zanechá jen jediné poselství: „Hlavně nebuďte sám sebou.“ Zdálo se mu to, nebo
vše skutečně prožil? Opouští Paříž a až
v Lurdech nakonec najde novou rodinu
a sám sebe.
Režie: Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Hrají: Maïwenn, Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Josiane Balasko a další
Vstupné 90 Kč • 120 minut • Přístupno

10. 8. středa v 18.00 hodin

UŠÁK CHICKY
A ZLOKŘEČEK

Animovaný film, Belgie, Francie 2022, český
dabing
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Narodil se napůl jako kuře a napůl zajíc. Měl
štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh.
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co
každý, zapadnout mezi ostatní a mít
kamarády. To, že je pořádný nešika, pro
něj není žádná překážka. Totiž nechybí
odvaha a nadšení.
Režie: Ben Stassen
Vstupné 70 Kč • 92 minut • Přístupno

12. 8. pátek ve 21. 00 hodin
Filmovar na kluzišti

KDYBY RADŠI HOŘELO

Komedie, Česko 2022, v českém znění
Komedie o hasičích, kteří nemají co hasit. Příběh členů hasičského sboru malé
obce, kde čas plyne poklidně, bez vzruchu, až do prapodivné nehody, která by
mohla být teroristickým útokem.
Režie: Adam Koloman Rybanský
Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot,
Anna Polívková a další
Vstupné 120 Kč • 87 minut • Přístupno
od 12 let

13. 8. sobota ve 21.00 hodin
Filmovar na kluzišti

KOUŘ

Muzikál, Československo 1990, v českém
znění
Kultovní snímek s podtitulem „muzikál
totalitního věku“ vypráví příběh mladého inženýra Mirka, který přichází na
své nové působiště se zcela bizarním
a nepochopitelným výstřelkem – že
chce pilně a poctivě pracovat.
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Jan Slovák, Lucie Zsdníčková,
David Vávra, Jaroslav Dušek a další
Vstupné 90 Kč • 89 minut • Přístupno

17. 8. středa v 19.00 hodin

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA

Komedie, Francie 2021, české titulky
Abel a Marianne jednoho dne zjistí, že
jejich třináctiletý syn Joseph tajně prodal nejcennější rodinný majetek. Joseph není jediný, kdo se různými způsoby
snaží financovat záhadný projekt. Jde
o stovky dětí z celého světa.
Jejich posláním je zachránit planetu.
Režie: Louis Garrel
Hrají: Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel, Sokhna Diallo a další
Vstupné 90 Kč • 67 minut • Přístupno

21. 8. neděle v 19.00 hodin

438 DNÍ

Drama, Švédsko 2019, české titulky
Skutečný příběh novinářů Martina
Schibbyeho a Johana Perssona, kteří
riskovali své životy přechodem přes
hranice mezi Somálskem a Etiopií, aby
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srpen 2022
podali zprávu o tom, jak honba za ropou ovlivňuje obyvatelstvo v regionu
Ogaden.
Režie: Jesper Ganslandt
Hrají: Gustaf Skarsgård, Matias Varela,
Faysal Ahmed, Jesper Ganslandt a další
Vstupné 90 Kč • 124 minut • Přístupno
od 12 let

24. 8. středa v 19.00 hodin

VEM SI MĚ

Romantická komedie, USA 2022, české titulky
Ona je slavná popová zpěvačka, on je
obyčejný učitel matematiky. Vzali se,
aniž se předtím znali, a za hodně bizarních okolností. Zbrusu nová romantická komedie klasického střihu.
Režie: Kat Coiro
Hrají: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, Chloe Coleman a další
Vstupné 90 Kč • 113 minut • Přístupno
od 12 let

28. 8. neděle v 19.00 hodin

JAN KOLLER: PŘÍBĚH
OBYČEJNÉHO KLUKA

Dokument, Česko 2022, v českém znění
Celý svět zná pohádku o Českém Honzovi. Příběh kluka, který dává góly ve
vísce o 300 obyvatelích, a nikoho by
rozhodně nenapadlo, že z něj jednou
bude postrach celého fotbalového světa.
Režie: Petr Větrovský
Vstupné 100 Kč • 111 minut • Přístupno

31. 8. středa v 18.00 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Fantasy, USA 2022, české titulky
Profesor Albus Brumbál ví, že temný
kouzelník Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem.
Protože není schopen zastavit ho sám,
proto pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým na
nebezpečné misi.
Režie: David Yates
Hrají: Mads Mikkelsen, Jude Law, Ezra
Miller, Eddie Redmayne a další
Vstupné 90 Kč • 143 minut • Přístupno
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