
Poslední společné jednání.
Ve čtvrtek 12. března se sešel výbor Společnosti občanů

a přátel Březových Hor ke svému pravidelnému  měsíčnímu
jednání. V té době ještě nikdo nemohl vědět, jak dramaticky
se  situace  v  našem  státě  v  průběhu  několik  málo  hodin
změní. 

Výbor jednal o přípravě již ohlášené větší společenské
akce,  kterou  ve  spolupráci  s  celou  řadou  dalších
březohorských  společenských  organizací,  pořádá  Klub
vojenské  historie  Příbram,  jako  připomínku  květnových
událostí roku 1945. v našem městě a okolí. Každé vystoupení
Klubu vojenské historie  se těší velkému zájmu veřejnosti  a
přiláká na Březové Hory  množství diváků.

V  tomto  roce   připravoval  a  sliboval   Klub  vojenské
historie  nejen  vystoupení  těžké  vojenské  techniky,  ale  i
ukázku leteckého útoku na pozemní cíle. Připomínáme, že k
takovému útoku skutečně na Březových Horách došlo – na

vlečce k dolu Vojtěch byla  letadlem napadena a zničená  parní lokomotiva.  Bombový útok byl veden na továrnu
na výrobu drátěných lan, bomby dopadly na budovu technického inspektorátu a další dopadly, ale neexplodovaly u
soukromého domu.  

Účastníci  jednání  v  této  chvíli  si  uvědomovali,  že  situace  s  rozšiřující  se  virovou  nákazou  přinese  řadu
možných problémů. Proto bylo dohodnuto, že proběhnou pouze  potřebná jednání s úřady, aby v případě zlepšení
situace bylo možné slíbenou akci uskutečnit.- i když ne v takovém rozsahu, jak bylo původně slibováno. O dalších
akcích spojených s výročím obnovení „Společnosti“ v roce 1990, bylo dohodnuto jednat na dubnové schůzi výboru.
Za několik hodin byl vyhlášen vládou stav nouze a zavedena mimořádná  bezpečnostní opatření. Fotografie, která
měla být ukázkou dobré nálady se tak stala fotografii, která bude patrně na delší dobu  minulostí.

     
   Mimořádná vládní opatření mají předběžně trvat do 4. dubna t.r. Způsob, jakým se provádí v současné době

distribuce naších Střípků do domácností, by do jisté míry odporovala přijatým vládním opatřením. Využijeme toho,
že Osadní výbor Březových Hor má vlastní internetovou stránku, na které vloží naše dubnové Střípky. 

  .  

Knihovna – program pro děti na měsíc duben.

● 1.4. středa: Hrací odpoledne                                  ●17.4. pátek: Výtvarné odpoledne – JARNÍ KVÍTÍ  
● 3.4. pátek: Výtvarné odpoledne - VELIKONOCE.  ●20.4. pondělí: Zábavné odpoledne               
● 6.4. pondělí: Zábavné odpoledne                           ●21.4. úterý: Logické hry
● 7.4. úterý: Logické hry                                            ●22.4. středa: Hrací odpoledne
● 8.4. středa: Hrací odpoledne                                  ●24.4. pátek: Výtvarné odpoledne - MOTÝL
●10.4.pátek: ZAVŘENO                                             ●27.4. pondělí: Zábavné odpoledne
●13.4. pondělí: ZAVŘENO                                         ●28.4. úterý: Logické hry
●14.4. úterý: Logické hry                                            ●29.4. středa: Hrací odpoledne
●15.4. středa: hrací odpoledne

----------------------------------------------------------------------------------

Klub seniorů – program duben 2020

● 6.4. v pondělí od 14,00 hod.: Arménie – chudý  kraj,  lidé  pohostinní.  Cestopisná  přednáška 
         paní Kristýny Válkové. 
●9.4. ve čtvrtek od 13,00 hod.: Velikonoce  v hornickém  domku.  Návštěva  Hornického  muzea
         na Březových Horách.
●20.4. v pondělí od 14,00 hod.: Posezení u kávy a čaje. Plán akcí na květen.
●27.4. v pondělí od 14,00 hod.: Zdravý životní styl a stravování. Přednáška paní Petry Sklenářové.

Sejdeme se v pondělí 4. května 2020 ve 14,00 hod. v Klubu na Březových Horách
Krásné a veselé velikonoční svátky přeje všem seniorům Vlasta Rjabičová, vedoucí Klubu seniorů

         Březohorské střípky č.4 

                        duben 2020 

                    Informační měsíčník pro občany

                        Březových Hor
                  Vydává Společnost občanů a přátel Březových Hor
                              Tiskne: Pbtisk a.s. Dělostřelecká 344, Příbram 1                                 letos jen vzpomínka   



Jak šel čas na Březových Horách v roce 1866.
Rok 1866 je v českých zemích rokem války a přízraku cholerové epidemie. Pruská armáda vtrhla do  české

země. Porazila a prakticky zničila rakouskou armádu S válkou ale přišel i přízrak černé smrti. Cholera zachvátila
českou zem. V srpnu toho roku přišla četa pruských vojáků s jedním důstojníkem na Březové Hory – byli tu asi dva
týdny a odešli. Vojáci odešli, ale cholerová nákaza tu zůstala. Podle zachovalého a podrobného zápisu, zemřelo od
konce září  do konce ledna následujícího roku touto nemocí 181 lidí. Na Horách  v té době stálo 249 domů ( v

seznamu jsou i  domy a provozovny  horního  závodu).  Koncem roku  1865  tu  žilo   2.246 obyvatel.  Ve  starém rukopisu  je
poznámka: „..v tom roce 1866 zemřelo 330 lidí..“  

.. 
Staré hornické hospody na Březových Horách.

V Březnovém vydání  našich  „Střípků“  jsme se  na  dožádání  některých  čtenářů  vysvětlovali,  jak  to  bylo  s  původním
hostincem čp.128, U Horkých, který ale zanikl brzy po té velké prusko-rakouské válce v roce 1866. Minule jsme řekli, jak na
malém kousku mezi  dnešní Heyrovského ulicí a krajem náměstí Hynka Kličky v Rožmitálské ulici se během jednoho století
vystřídalo 5 hospod, mimo celou řadu jiných živností jako prodej lihovin, obchod s potravinami  řeznictví i výroba „hrobních
věnců“ a stála tu i první benzinová čerpací stanice na Březových Horách.

          čp.128                                         čp.129                                      čp.131                                       čp.132
V minulém čísle jsme vám vyprávěli, jak Matěj a Anna Horkých koupili v roce 1849 dům  od Matěje Jokla  Matěj Horký

dostal hostinskou koncesi  s datem 26.10.1850 a otevřel  ve svém domě hospodu.  Jenže Matěj Horký nebyl jen hostinským –
byl  zároveň  mistrem řeznickým.   Byl  to  přesně  takový  mistr  řeznický,  jak  to  vyprávějí  staré   kroniky  –  s  řeznickými  psi
zapřaženými  do  řeznického  vozíku  objížděl  vesnice  a  kupoval  dobytek,  který  potom porážel  a  ve svém  masném krámu
prodával.   V polovině 19. stol. už ale existovaly určité hygienické předpisy. 

V roce 1854, podle tehdejších nařízení muselo město postavit úředně schválenou a podle předpisů, porážku dobytka.
Městská rada tehdy  koupila pozemek na stavbu  v prostoru  mezi dnešní severní stranou kostela sv. Vojtěcha a  pozdější
radnicí – dnes je jednopatrová budova částí  školních budov v Prokopské ulici. Součástí porážky bylo i deset masných krámů.
Náklady na stavbu se rozdělily na deset dílů. Devět dílů bylo prodáno devíti řezníkům,  jeden podíl si ponechalo město. Objekt
dostal čp. 283. V roce 1871 byla porážka a krámy přestavěná na první faru (ta byla zbouraná při zahájení stavby kostela.).
Jedním z těchto majitelů podílu  byl i mistr řeznický Matěj Horký, současně i hostinský  a majitel čp.128. Řezník, který měl i
hospodu, se snažil získat i povolení vyvařovat – tedy prodávat hotové jídlo. Tak byl zaručen i prodej masa z porážky a jistota
výdělku..Proto se setkáváme s celou řadou jmen hostinských, kteří  byli zároveň i řezníky. Tohle spojení dvou živností bylo
typické pro celou druhou polovinu 19. století v našem městě.

Vrátíme se ještě k hostinci čp.128. V roce 1868 je  jako majitel
domu  zapsán Josef Jelínek, horník. Nikde se nenalezl  žádný úřední
zápis o prodeji  domu. Je zachován pouze  zápis z roku 1870,  kdy
Marie Jelínková, vdova po hostinském v domě čp.128 žádá o povolení
koncese 22.3.1870. Obec potvrzuje  (5.4.1870) – hospoda tam vždy
byla, pouze na čas v důsledku úpadku majitele byla uzavřená. A v roce
1871  prodává  dům  čp.128  Anna  a  Matěj  Horký  bohatému
příbramskému sládkovi, Šebastiánu Kličkovi. Tak jak to vlastně bylo?

Budeme muset hledat příčinu v událostech roku 1866, kdy začala
prusko-rakouská válka a do Čech s armádami přišla i  smrtelná nemoc
– cholera. Obchod, živnosti, doprava – vše se zastavilo. Mnoho lidí, a
byly to právě živnostníci, kteří se dostali do finančních potíží a museli
ohlásit  úpadek  Náš  Matěj  Horký  ztratil  asi  hospodu,  ale  řeznická
živnost mu pomohla přežít tu zlou dobu. Můžeme se pouze domýšlet,
že zápis  o  Jelínkovi  jako  majiteli  domu je  chybný,  že  Jelínek   byl
pouze nájemcem hostince – dům zůstal   Horkému a ten ho prodal
Šebastiánu  Kličkovi.  Důvod?  Hostinec   nebyl  zrovna  na  správném

Pohled na starou faru – nákres je částí stavebního  plánu                 místě, aby do něho našli hosté cestu. Směrem od náměstí tu byly dvě
hospody bratří Pauzerových (tehdy čp.81a a 81b) a čp.132 Haserova hospoda.  Jak jsme už psali, ani bohatý Klička tu s
hospodou neuspěl. Nebyl to totiž hostinec, s oprávněním vyvařovat a prodávat hotová jídla, ale pouhý výčep piva. .

Čtenáře bude možná zajímat Joklův dům čp.129 -   první nalezený zápis  má datum 1.10.1727.se jménem Antonín Jokl,
který  dům  zdědil  po   Václavu  Joklovi.  A  ještě  jedna  zajímavá  zpráva  s  datem  1755,  kdy  Antonín  Jokl  vyčepoval  o
svatoprokopské pouti   skoro celý sud piva a zaplatil  za to daň 2 krejcary.  Kdo se zajímal o historii dolování na Horách, ví, že
na Mučednické žíle byla  Joklova šachta – ale to už je dávno,  za časů  císaře Rudolfa II.  Šachta byla jen kousek od  Joklova
domu.  A také mu patřily velké pozemky kolem. K domu patřil i podíl na těžbě horního závodu – nebyl ale zase tak veliký, aby
rodinu uživil a tak rodina postupně   majetek rozprodávala. Nejdříve to byl dům a pozemky kolem domu čp.128, další dům
čp.130 byl prodán v roce 1849. Poslední dům čp.131 prodal Josef Jokl v roce 1856 a jméno Jokl se  vytrácí z historie Březových
Hor. Snad ještě za zmínku stojí, že v domě čp. 129 byl jeden čas i výčep kořalky  Františka Buliny (záznam z r.1883) Jinak se tu
vystřídala řada živností jako byl Glückův obchod smíšeným zbožím, byl tu klempíř a šily se tu rukavice. Vedlejší dům, čp.131
nebyl v ničem pro čtenáře zajímavý. Snad jen za zmínku stojí, že před tímto domem byla postavena první benzinová pumpa na
Horách v roce1928.


