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Topoly v kritickém stavu
O špatném stavu topolové aleje u Vlčavy naproti tenisovým
kurtům se ví již delší dobu. Uschlé a shnilé stromy totiž čas od
času padaly nebo se lámaly. Kritická situace vyvrcholila
v letošním roce, kdy nejprve dva nevydržely nápor vichřice
a další padl při silném větru 11. května. Poničil převlékárnu
a plot veřejného koupaliště. To donutilo město problém řešit.
Požádalo proto Agenturu ochrany přírody a krajiny o posouzení
stavu topolů. Ta doporučila celou alej pokácet a nahradit jinými. Odborná firma proto provedla likvidaci a po vyčistění terénu budou zasazeny nové stromy.

Posezení na Stráži
V květnovém čísle Březnických novin jste si mohli přečíst
o aktivitách dobrovolníků pod vedením Josefa Tomáška. Vyčistili nálety a křoví na Stráži, zasadili nové stromy. Tím jejich
činnost neskončila. Nově zde udělali příjemné posezení - dřevěný stůl s lavicemi. Zajděte se podívat!

Z rady města
O březnické pouti i před ní, kdy Náměstí obsazují kolotoče
a další atrakce, se zhoršují možnosti parkování v centru města.
Rada proto rozhodla, že v této době dovolí parkovat před kulturním domem. Kdo vlastní parkovací průkaz, může zadarmo
využít tuto plochu.
V domě s chráněnými byty za kulturním domem se uvolnilo
jedno místo. Sociální a bytová komise navrhla a rada města
schválila nového nájemce.

Z červnového jednání zastupitelstva
Na svém šestém zasedání v letošním roce zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2006. A to bez výhrad. Termín bez
výhrad je pro město velmi důležitý - může žádat o státní dotace.
Peněz se týkal i druhý bod programu. Rozpočtové opatření
číslo dvě řešilo proplacení akcí, jež nebyly zařazeny do rozpočtu, ale musí se letos realizovat. Jde o projektovou dokumentaci
k územnímu a stavebnímu řízení pro přístavbu 2. mateřské
školy, uhrazení nákladů na teplo v Mateřském centru Pampeliška, nákup materiálu na opravy toalet v kulturním domě,
zpracování dokumentace cest k rodinným domům Pod Stráží
a v Počapské ulici a nákup pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Výdaje budou pokryty z peněz,
které město získá ze skládkování na svém území.

Opět kasárna
Již v lednu rozhodovali zastupitelé o převodu kasáren
v Dobré Vodě na město. Před podpisem smlouvy však vichřice
poškodila některé části objektu a zastupitelstvo požadovalo jejich opravu. Střecha budovy i plot byly renovovány, ale
k výměně plechů na poškozené ocelokolně již nedošlo. Jde
o vyřazený majetek, na jehož opravu nemělo Ministerstvo obrany peníze. Město proto rozhodlo, že chce změnit darovací
smlouvu tak, aby v ní byl zaznamenán skutečný stav a všechna
poškození objektu. Zastupitelé s tímto postupem souhlasili
a dokument schválili.
V současné době se na radnici informovalo už několik zájemců o pronájem ocelokolny. Město však s nimi může smlouvu
uzavřít až bude mít majetek zapsaný na katastru.
(pokračování na str. 2)

Pohled do Židovského ghéta.

Foto Městská knihovna
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Hasičský návrat do Březnice
Po mnoha letech se do Březnice vrátila okresní soutěž
v požárním sportu. Po přípravě březnického stadionu, na které
se podíleli hlavně místní hasiči, se sem v sobotu 9. června sjelo
dvacet čtyři družstev: osmnáct mužských a šest ženských.

Zhruba dvě stě padesát dobrovolných hasičů soutěžilo ve třech
disciplinách – ve štafetě, v běhu na sto metrů překážek a v požárním útoku. Počasí, možná až moc slunečné, neovlivnilo jejich výkony. V kategorii mužů zvítězily Pňovice, druhý skončil
Bezděkov a třetí Zalužany. V ženách vyhrál tým z Prosenické
Lhoty, za nimi se umístily Líchovy a Petrovice. Poděkování
patří všem, kteří se na organizaci závodů podíleli.
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mapa zpracovaná. Důvod je jediný - jde o dokument, který stojí dost
peněz a ty v rozpočtu rozhodně nepřebývají. Byla vytvořena určitá
kriteria, kterými se zastupitelé řídí – tedy zde jde o parcely zasíované, vhodné pro komerční účely nebo jestli se nacházejí
v okolních obcích, ale tento systém není přesný. Proto zastupitelé
schválili vznik pracovní skupiny, která připraví zásady pro prodej
pozemků a také se bude zabývat koncepčním rozvojem města.
O prodej 14 534 metrů čtverečních požádala firma Metamax,
které by chtěla rozšířit svůj provoz a potřebuje k tomu vybudovat novou montážní halu. Přestože společnost požádala
o snížení částky na 30 korun za metr čtvereční, zastupitelé trvali na stokoruně a ze svého záměru neustoupili.
Za 150 korun za metr čtvereční zastupitelé prodali J. V. pozemek o rozměru 136 metrů vedle benzínové pumpy.
Dva žadatelé zjistili nesrovnalosti ohledně svých pozemků.
Liší se totiž zápis v katastrálních mapách se skutečně používanými parcelami. Proto požádali o dokoupení pěti, sedmi a deseti metrů čtverečních. Zastupitelé odsouhlasili záměr prodat
a stanovili cenu 55 korun za metr čtvereční.
Město se souhlasem zastupitelstva koupilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek o velikosti
615 metrů čtverečních za třicet tři tisíc korun. Původní záměr,
aby stát převedl prostor vedle bývalého lihovaru na obec zdarma, bohužel nevyšel. Město však parcelu potřebovalo, nebo
v této oblasti nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy.
Další nabídka, tentokrát od Pozemkového fondu České republiky, byla zamítnuta. Šlo o parcelu o výměře 471 metrů
v Martinicích. Důvod? Nachází se mezi obytnými domy, těžko ji
lze nějak využít a navíc ani nenavazuje na majetek města.
Zastupitelé také pověřili starostku jednat o převodu budovy po
finančním úřadu v Blatenské ulici na město. Upřednostňují variantu, kdy by získala Březnice objekt zdarma. Musí se však zase
prokázat, že bude sloužit pouze k veřejně prospěšným účelům.
Jana Krajmerová, starostka

Přeji všem příjemné prožití letní dovolené.

Proč není cenová mapa?
Široká debata se rozvinula okolo prodeje pozemků. Město nemá
cenovou mapu, proto je zcela na rozhodnutí zastupitelů, za jakou
částku parcely a nemovitosti prodají. Možná si říkáte proč není

■

NÁZORY ČTENÁŘŮ

■

BUDE NEBO NEBUDE
V Březnických novinách jsme si mohli přečíst zprávu o výsledcích
jedné ankety. Chci se vyjádřit k tomu, že tento způsob zjišování
názorů pro cokoliv a proti čemukoliv je mírně řečeno nešastný ba
přímo zavádějící. Taková anketa či dokonce referendum není dnes
v Čechách ničím výjimečným, zdá se jako by se s nimi rovnou roztrhl pytel. Občanovi se najednou dostává zdání příležitosti ovlivnit
běh věcí veřejných a občan náhle nabývá většího sebevědomí. To je
příjemné. Pokud se jedná o nějakou televizní soutěž, kde diváci hlasováním rozhodují o tom, kdo kam postupuje, nic proti tomu, to je
hra. Ale v případě jakékoli jiné záležitosti jsou tyto akce zrádné.
Nějaký výsledek přinesou a tak nějak by se k němu mělo přihlédnout. Ono to ale není jen tak provést sociologické šetření, aby skutečně přineslo nějaký směrodatný výsledek. V první řadě musí být
počet odpovídajících osob tak vysoký, aby mohl reprezentovat názor
celé cílové skupiny. Jestliže se např. v případě jedné ankety sejde zlomek odpovědí, pak tento počet vůbec nelze pokládat za reprezentativní. Tudíž celá akce je již z tohoto hlediska bezcenná.
Další důležitou součástí dobře prováděného šetření je i správná
formulace otázky. To vůbec není jednoduché. Konečně posledním
hlediskem je, aby oslovení měli o věci samé, k níž se mají vyjádřit,
nějaké kvalitní vědomosti. Může se sice říci, že základní věci zná
každý, ale to by bylo hrubým zjednodušením.
Soudím tudíž, že nejlepší by bylo nebrat vůbec žádný ohled na
získaná čísla. Pokud by kdy příště měly být obdobnou cestou zjišovány nějaké podklady pro rozhodnutí v jakékoli věci, pak by to mělo
být provedeno skutečně odborně a pokud by tato podmínka splněna
nebyla, bylo by lépe nic takového nedělat.
MUDr. Jiří Beran

Fotografie z cyklistického odpoledne z 19. května 2007, které
se konalo na březnickém stadionu.
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„BOZEŇ“ - SPOLEK SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL BŘEZNICE
Na počátku tohoto roku vzniklo občanské sdružení „Bozeň“ – Spolek rodáků
a přátel Březnice, které navazuje na někdejší Spolek, jehož činnost byla na počátku padesátých let ukončena. Setkání
rodáků a přátel pak po řadu let až do
současnosti byla pouze neformální záležitostí.
Nynější občanské sdružení na předchozí navazuje. Registrace řádně proběhla
na Ministerstvu vnitra ČR.
Občanské sdružení „Bozeň“ – Spolek
rodáků a přátel Březnice pořádá letos
další pravidelné setkání při příležitosti
poutě v Březnici, a to v sobotu dne 4. srpna. Program je bohatý a jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad březnických
občanů.
Ubytování si lze rezervovat v Hotelu
Vlčava (tel. 318 682 061) nebo v penzionu Na Zelené (tel. 721 210 305).
MUDr. Jiří Beran
za Občanské sdružení „Bozeň“

Program

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL BŘEZNICE
v sobotu 4. srpna 2007
9.00

Zastavení v kostele sv. Ignáce

9.30

Návštěva výstavy fotografií MUDr. Ladislava Velebného
v Městské knihovně a Infocentru na březnickém náměstí

10.30 – 12.30 Setkání v kapli sv. Rocha na hřbitově:
1. Zpráva o činnosti v období 2006 – 2007
2. Volby výboru sdružení
3. Projev starostky města paní Jany Krajmerové
4. Přednáška PhDr. Zdeňka Dragouna: Význam sídla
Bozeň v době její existence
5. Hudební vystoupení
13.00 Oběd v restauraci Městský pivovar
17.00 Vernisáž výstavy „Březnice a její okolí na starých
pohlednicích a fotografiích“ ve výstavní baště zámku
Výstava bude otevřena po celý den.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – PAVEL HRDLIČKA A SPOL.

O BŘEZNICKÉ SYNAGOZE

V červenci t. r. se koná ve výstavní baště březnického zámku a v přilehlém parku výstava fotografií a výtvarných objektů.

V sobotu 26. května 2007 uspořádala
správa zámku v Březnici další koncert
z řady zámecké hudební večery, který se
tentokrát konal v synagoze. Programová
nabídka byla lákavá a tak nebylo divu,
že synagoga byla zcela zaplněna. Přišli
nejen místní, ale i přespolní. Prostředí
velmi dobře odpovídalo předneseným sefardským písním v podání Jany Levitové
a Vladimíra Merty. Sefardské písně
vznikly v 15. století během putování
Židů vyhnaných roku 1492 ze Španělska
po Evropě. Prostředí synagogy a podvečerní hodina přispěla k neobyčejně intenzivnímu zážitku.
V této souvislosti se nabízí myšlenka,
proč synagoga, která byla v podstatě nedávno opravena, se ke kulturním účelům
nevyužívá víc. Jeden koncert za rok je velice málo. Návštěvníků by se jistě sešlo
dost. Nebýt iniciativy správy zámku ani
bychom opravený interiér neměli příležitost shlédnout. Zdá se, že Březnice si této
památky moc nevšímá. Synagoga sice
městu nepatří, ale jejímu kulturnímu využití (jak se zdá) nic zásadního nebrání.
Pořádání kulturních akcí v synagogách
a kostelech je dnes běžné. Ve Velké synagoze v Plzni byla v roce 2006 výstava fotografií Eduarda Ingriše, u nás celkem
neznámého hudebního skladatele a dirigenta, který žil v Jižní a Severní Americe.
Tamtéž byla počátkem roku 2006 uvedena Mozartova neznámá opera Faizé atd.
Zatímco jinde synagogy zanikly, březnická je ve stavu, který kulturnímu využití vyhovuje. Pokud by k němu ve větší
míře docházelo, pak výsledkem by bylo
nejen obohacení kulturního života města,
ale i zvýšení atraktivity zejména pro jeho
letní návštěvníky. MUDr. Jiří Beran

Autorem fotografií je březnický rodák
Pavel Hrdlička (1911 – 1994), kterého
jsem připomněl v č. 5/2006 Březnických
novin. P. Hrdlička absolvoval Státní grafickou školu v Praze. Působil jako fotograf v propagačním oddělení firmy Baa
ve Zlíně. Některé fotografie jsou z těchto
let. Další z cest do Francie, Holandska či
Německa a USA. Pavel Hrdlička působil
později ve Filmových ateliérech Baa
a dnes je připomínán spíše jako kameraman. Podílel se na 3 desítkách filmů.
Po válce byl zaměstnán v Krátkém filmu. Patří k výrazným osobnostem české
avantgardní fotografie.
Vystavené výtvarné objekty jsou dílem
současných umělců.
Naděžda Bilincová, výtvarnice, skladatelka, spisovatelka, překladatelka.
Ve výtvarné tvorbě se věnuje objektům
a site-specific instalacím. Pro své patafyzické asambláže používá různorodé
nalezené předměty a vlastnoručně vyrobené a vymodelované plastické materiály.
Žije a pracuje v Praze.
Igor Hlavinka, nar. 1959. Absolvent
Divadelní akademie múzických umění
Praha a Akademie výtvarných umění
Praha. Členem skupiny Tunel a S. V. U.
Mánes.
Martin Zet, nar. 1959, výtvarný umělec, performer, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 19861990 učil na SPŠK v Hořicích v Podkrkonoší.

Jiří Beran, nar. 1950, psychiatr. Výtvarné vzdělání získal u akademického
sochaře prof. Hrušky a souběžně se svým
civilním povoláním se už řadu let věnuje
umělecké činnosti. Představuje se objekty do venkovního prostředí.
Výstavu pořádá Národní památkový
ústav, správa st. zámku v Březnici a občanské sdružení „Bozeň“ – Spolek rodáků
a přátel Březnice ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
a Komunikačním prostorem Školská 28
v Praze.
Výstava bude otevřena od 1. do
29. července 2007 denně mimo pondělí od 10 do 17 hod.
MUDr. Jiří Beran

Z interiéru synagogy Foto Jiří Beran
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
Č E RV E NEC
1. 7. 1908
1. 7. 1951
2. 7. 1940

10. 7. 1965
15. 7. 1940
17. 7. 1928
23. 7. 1939
26. 7. 1904
27. 7. 1914

zahájil činnost telefonní úřad; měl sedm čísel
byl zrušen hostinec U Birhanzlů čp. 71 v Březnici
počal opravovat sochař Josef Vála na náklad Bozně, spolku rodáků
města Březnice v Praze sochy na mostě a pomník kolovratské
hrobky na hřbitově
došlo k úplné likvidaci březnického závodu n. p. Vitana a celý objekt převzal závod KOVO
všichni Židé byli soustředěni do Lokšan
městské zastupitelstvo zřídilo vodárenskou komisi pro realizaci
stavby vodovodu
odhalen pomník vlastenci a lidumilu Hanuši z Kolovrat
studenti pořádali na počest Aninek divadelní představení „Charlesova teta“
obecní zastupitelstvo zadalo stavbu nové radnice a spořitelny projektantu stavby a staviteli Františku Bierhanzlovi

SRPEN
2. 8. 1842
4. 8. 1909
6. 8. 1922
8. 8. 1935
13. 8. 1933
16. 8. 1932
17. 8. 1941

se v Březnici narodil Augustýn Geringer, česko-americký novinář
a nakladatel
přijela z Podruchlí do Březnice Arnošta Kopecká se svými loutkami
slavnostně otevřena místní sokolovna
byla opravena nejvyšší kopule věže nad zámeckou kaplí, kde byly
uloženy 2 listiny z roku 1850 a 1892
zahájena již druhá výstava obrazů L. Kuby na radnici
započato s vybíráním příspěvků na opravu hřbitovní kaple
vysvěcen nový hřbitov, k tomu vydán nový pamětní lístek

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst, Březnický zpravodaj
Redakce
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ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY
13. červenec – Zapláče-li Markéta, bude
dešů dosyta.
25. červenec – Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
26. červenec – Anenské chladné rosy,
ohlašují pěkné časy.
31. červenec – Při svatém Ignáci strniska
se obrací.
V červenci déš a slunečná pohoda – hojná
bude v příštím roce úroda.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zachvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.

SRPNOVÉ PRANOSTIKY
4. srpen - Potí-li se Dominik, bude ještě
Marek v kožiše.
10. srpen - Vavřinec ukazuje, jaký podzim
nastupuje.
16. srpen - Na svatýho Rocha přibude
brambor trocha.
24. srpen – Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takový bude i celý podzim.
28. srpen – Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho
pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají
z toho radost vosy.
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh
bohatá zima.
Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE • II
Lidská jména jsou zřejmě tak stará jako lidstvo samo. Lidé se potřebovali navzájem
nějak oslovovat a oslovený samozřejmě musel na zavolání slyšet. Jméno si každý nese
s sebou celým životem. Některá jména jsou oblíbená jiná méně a také podléhají módě.
V červenci a srpnu slaví své jmeniny například:

Cyril a Metoděj 5. červenec
Cyril je jméno řeckého původu, jeho původní tvar je Kyrios. Překládá se jako pán,
případně pánův. Někdy bývá toto jméno
odvozováno z perského Kuruš, což znamená slunce. Jeho ženskou obdobou je Cyrila.
Metoděj, nebo také Metod, je též jméno
řeckého původu vzniklé z Methodios, tedy
z přídavného jména methodos. Můžeme
ho vyložit jako zkoumání, bádání, poznání.
Z tohoto slova vychází také pojem metoda.
Metoděj a Cyril (Konstantin) byli byzantští učenci, dipolomaté a misionáři, kteří
na žádost knížete Rostislava přišli v roce
863 na Velkou Moravu. Vytvořili první slovanské písmo a zavedli na Moravě slovanskou liturgii. Metoděj byl také prvním arcibiskupem panonsko-moravským.
Jakub 25. červenec
Jméno Jakub vzniklo z hebrejského jména Jahaqóbh, což se zpravidla překládá
jako ten, kdo se drží za patu, ten, který
drží bratra za patu, v přeneseném významu pak jako druhorozený. Jeho latinská

podoba je Iacobus a Iacomus, anglická
Jacob nebo James, zkráceně pak Jim,
francouzská Jacques, ruská Jakov, italská
Giacomo a španělská nebo portugalská
Diego. Česká domácká podoba Kuba,
dala vzniknout řadě příjmení jako Kubík, Kubíček, Kouba nebo Kubeš. Ženským protějškem tohoto jména je Jakubka nebo Jakuba.

Anna 26. červenec
Jedná se o jméno hebrejského původu
odvozené od slova channáh, což znamená
milostná, milostiplná. Svatá Anna byla
matkou panny Marie, provdala se za Jáchyma, který měl v Nazaretu dům
a úspěšně se věnoval chovu ovcí. Každým
rokem Jáchym a Anna rozdělovali své
jmění na tři díly – první dávali do chrámu, druhý chudý a ze třetího žili sami.
Za to, že byli tak štědří, Bůh rozmnožoval Jáchymova stáda. Teprve po dvaceti
letech společného žití, se tehdy již čtyřiačtyřicetileté Anně, narodila 8. září dcera Marie, budoucí matka Ježíše.

Hana 15. srpen
Hana nebo také Hanka je ženské jméno
hebrejského původu, které stejně jako
Anna vzniklo ze základu channáh, což znamená milostiplná, milostná. Ale také to
může být něžná, či líbezná. V němčině je
Hanna někdy považována za zkráceninu
jména Johanna, odvozenou od mužského
jména rovněž hebrejského původu Johann,
tedy Jan, což znamená Bůh je milostivý.
Petra 17. srpen
Petra, Petruše či Petrana je jméno řeckého původu, které je ženskou obdobou
jména Petr, což znamená skála, či skálopevný. Jméno Petra se objevuje i jako
zkrácenina jména Petronela, které má
latinský původ a trochu jiný význam.
Pavlína 31. srpen
Pavlína nebo také Pavla je jméno latinského původu, které je ženským protějškem ke
jménu Pavel, resp. Pavlín. Vychází ze slova
Pulus a znamená malá, případně skromná,
nepatrná. Německá a anglická podoba tohoto jména je Paula, francouzská Paule nebo
Pauline, italská Paola či Paolina. Pavla slaví
svátek 22. 6. a Pavlína pak 31. 8.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová
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STAROČESKÉ POUTĚ
Obecně se pou stanoví podle církevního svátku zasvěcení místního kostela, v našem případě sv. Ignáci a sv. Františku Xaverskému.
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se lidé modlili
a prosili za vyslyšení proseb. U nás bývalo
takových míst na dvě stovky. Mezi nejznámější poutní místa patřila: Svatá Hora,
Stará Boleslav, Hostýn a Velehrad. Pou
bývala velikým svátkem pro všechny.
Shromaždiště a východisko poutě bylo
nejen pro březnické, ale i pro lidi
z jižních Čech, určeno z bydliště nejvýznačnějšího pána a iniciátora Přibíka Jeníška z Újezda na Březnici. Trasa z Březnice na Svatou Horu nebyla zvolena po
Zlaté stezce, ale kratší. Pou měla čtvrthodinové pochody se 16 krátkými zastávkami s modlitbou. Při cestě se zvláště přes vsi zpívalo. Na Svaté Hoře byla
sloužena děkovná bohoslužba za zachování peněz, šperků a jiného movitého
majetku, který byl uschován před švédskou armádou na pevném hradu Zvíkov.
V roce 1649 nechal Přibík Jeníšek postavit na postupových cílech 16 barokních
kapliček. Ty na březnickém panství byly
postaveny na náklady jeho panství.
Chodit na poutě bývalo dříve na venkově a malých obcích zvykem. Lidé mívali v paměti poutní neděle tak, jak šly
za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy i více dnů na cestě.
Po cestě přespávali v hostincích, ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se

na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví
nebo stáří nemohli poutě zúčastnit.
Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence, různé symboly jako olověné
prstýnky a jiné památky, které měly připomínat pou na svaté místo. Prodávaly
se i různé voskové napodobeniny lidských
údů. Pokud měl třeba někdo z rodiny nemocnou ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku a položil ji na oltář. Z
tohoto vosku se pak zhotovovaly svíce na
oltář.
Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce, kterému byl
kostel zasvěcen. Například Anenská pou,
pou Prokopská, naše Ignácká a další.
Jak plynula doba, měnila se i povaha a
smysl poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby poutí přispěla
i skutečnost, že šlo vždy o akci všelidovou, které se zúčastňovaly všechny společenské vrstvy.
Pouová neděle ve vsi byla ve znamení
stánků, houpaček, kolotočů, střelnic
a dalších atrakcí. Místy zavítal na pou
i potulný varietní umělec a kartářka či
planetářka. Pravý pouový ruch vypukl
teprve po nedělní (tzv.„hrubé“) mši
v místním kostele, při níž býval kostel
naplněn k prasknutí. Teprve po ukončení této mše bylo slyšet hudbu a střelbu

VZPOMÍNKA - 165. výročí narození Augusta Geringera
V srpnu uplyne
rovných 165 let
od narození nakladatele, lidumila a březnického rodáka Augusta Geringera. Augustin Geringer
byl mimořádný
muž, představitel generace, která si vlastní prací dokázala získat mimořádný majetek i společenské postavení.
August Geringer se narodil 2. srpna
1842 v Březnici do staré učitelské rodiny Václava a Amálie Geringerových. Otec
si přivydělával výukou hudby a knihařinou. Syna vedl nejen ke vzdělání, ale naučil jej rovněž vázat knihy, aby mu mohl
pomáhat. Když však měl nastoupit do
Prahy na reálku, raději přijal práci
v knihařství a studoval na večerní škole.
Po roce a půl odjel k příbuzným do Víd-

ně, kde se chtěl zdokonalit v řemesle a
také v jazyce. V roce 1869 se Geringer
oženil a téhož roku se vydal s manželkou
a dalšími příbuznými na cestu do Ameriky. Dorazili do Chicaga, kde si s pomocí
krajanů našli byt. Čechů bylo v té době
v Chicagu kolem 17.000. Ihned se rozneslo, že přijel mladý krajan a přivezl
množství knih, a tak Geringer brzy velmi výhodně prodal celou svou zásobu,
splatil dluhy a ještě si dal stranou finanční rezervu. Zřídil si vlastní knihkupectví a malou tiskárnu. V práci se mu
dařilo, brzy si otevřel větší tiskárnu, začal vydávat i učebnice angličtiny. Z chudého knihaře se vypracoval na milionáře
a svými novinami a knihami vzdělával a
bavil bohaté i chudé. V Americe se v oblasti vydavatelské a nakladatelské prosadilo několik Čechů, August Geringer byl
mezi nimi opravdovou hvězdou.
Připravila
Petra Bartoníčková

Zveme všechny občany města a zájemce na

den otevřených dveří v KONVENTU,
ve středu 1. srpna 2007.
Termíny prohlídek jsou v těchto hodinách 9.30, 10.30 a v 16.00.
Sraz všech zájemců bude vždy před vchodem do Konventu.
Po jezuitské koleji Vás s výkladem provede PhDr. Jaroslav Kozlík.

Barokní kaplička na poutní cestě z Březnice
na Svatou Horu
Foto Městská knihovna

ze střelnice. Všude vládl zvukový chaos,
do něhož zasahovaly ochraptělé hlasy vyvolávačů a komediantů, oblečených
v pestrých šatech, lákajících k návštěvě
a zhlédnutí jejich vystoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková
srdce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“.
Mládenci je kupovali bez ohledu na cenu.
Za ně totiž měli šanci získat jiné - srdce
děvčete. K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam mířila místní chasa
a kde se tancovalo zpravidla až do rána.
Připravila Martina Brettlová

HOUBAŘSKÉ
KURZY
Letní měsíce lákají do
lesa první houbaře. Někteří houby dobře znají, jiní vyráží za svými
úlovky se Smotlachovým Atlasem hub. Již
v červnu se objevily hříbky, na loukách
a zahradách špičky a žampióny. A už se
vracíme s plnými či poloprázdnými košíky,
v každém případě jsou procházky lesem příjemnou relaxací.
Jak jsem se dočetla ve Věstníku městské
spořitelny, od 24. července do 12. srpna
roku 1916, probíhaly v Blatné, Březnici
a v Rožmitále šestidenní houbařské kurzy.
Odborníkem na slovo vzaté byl bělčický učitel, výborný znalec hub a botanik pan Jindřich Kučera. Ve jmenovaných městech
byly uspořádány výstavy, konkrétně
v Březnici bylo vystaveno na 184 druhů
hub. Dopoledne od 9 do 12 hodin probíhaly
přednášky, na které odpoledne navazovaly
vycházky do okolních lesů. V rámci kurzů
se každému dostalo i několika ponaučení,
tak například: na sbírání hub si zvolte pěkné počasí, vezměte si košík, ne šátek, protože v něm se houby mačkají a hnijí, sbírej jen
houby mladé, nenič a netluč houby jiné,
popřej jim růstu, jez houby po skromnu,
atd. Na závěr prozradil pan Kučera i několik chutných receptů a každému účastníkovi bylo vystaveno kolkované vysvědčení.
Všude, kde se přednášky pana učitele Kučery konaly, se setkaly s velkým ohlasem.
Připravila Petra Bartoníčková
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Letošní jaro bylo velice příjemně nakloněno
k uskutečnění nejrůznějších činností a akcí
V naší mateřské škole se snažíme, aby
děti byly veselé a spokojené, naučily se
překonávat drobnější nezdary, naučily se
spolupráci a samostatnosti. Proto se při
výběru školních a mimoškolních aktivit
neřídíme kvantitou, ale snažíme se vždy
plánovanou akci s dětmi společně připravit – popovídat si o tom, co nás čeká, získat si zájem dětí a tím také předcházet
zbytečným obavám a nejistotám.
Během školního roku děti pravidelně
navštěvovaly filmová představení v kulturním domě, účastnily se divadelních
akcí. Jeden pohádkový příběh jsme měli
možnost zhlédnout na nádvoří březnického zámku. Připomněli jsme si velikonoční zvyky, společně zaseli obilí a zvolili netradiční techniku zdobení vajíček.
Čarodějnice k nám letos přiletěly o malinko dříve, ale všichni jsme se těšili na
prvního jarního buřtíka a nocování v mateřské škole. Maminky jsme v den jejich
svátku potěšili vlastnoručně vyrobeným
dárkem a za jejich starostlivost a lásku
poděkovali malou vtipnou písničkou. Velice rádi jsme také přijali pozvání mezi
naše kamarády do 1. tříd.
V letošním školním roce jsem úspěšně
zahájili výuku anglického jazyka. Děti se
naučily spoustu nových slovíček a jednoduchých vět, s pomocí CD nahrávek
zvládnou zazpívat i několik písniček
a dokáží se anglicky rozpočítat, výuka je
pestrá, plná obrázků, her a vlastních rukodělných aktivit.
Další akcí do neznáma byla návštěva
solné jeskyně v Příbrami. Velmi příjemně nás překvapila kouzelná atmosféra
tohoto prostředí, kde všude na podlaze a
stěnách je sůl, skrze solné kameny na
zdech prosvítá barevné tlumené světlo a
vše je doladěno příjemnou hudbou či vyprávěním.
To nejlepší jsme si nechali nakonec.
V rámci oslav Dne dětí připravujeme celý
týden splněných přání – na každý den

jednu akci. Letos jsme společně pro děti
vybrali:
RYTÍŘSKÉ HRY – dopoledne v zahradách březnického zámku
PĚŠÍ VÝLET DO MARTINIC – jízda na
koních
ŠKOLNÍ VÝLET PRAHA
– dětské zábavní centrum BECKILAND
– středověká vesnice ŘEPORA
ODPOLEDNÍ VÝLET DO VOLENIC –
kynologické centrum – výcvik psů
VÝLET NA KOLECH – Březnice –
Chrást

Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
Březnice, Tochovická 468
Tel. 318 682 031
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ČERVENEC – SRPEN 2007
Prázdninový dopolední provoz
aneb i v letních měsících
máme otevřeno:
Každou středu můžete využít hernu
s mini programem. Přij te se seznámit,
popovídat, pohrát si s dětmi nebo si vzít
míče, bábovičky, kyblíčky ven do dětského koutku v přilehlém parku. Můžete
také přijít s novým nápadem nebo se jen
nechat překvapit, co Vám a vašim dětem dopoledne strávené v MC přinese.

V MC je pro příchozí rodiče s dětmi
k dispozici bezplatný internet (financováno Sítí MC v ČR v rámci projektu Společnost přátelská rodině) a počítač pro
vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.
28. června jsme pozvali všechny rodiče,
prarodiče, sourozence a kamarády na
slavnostní rozloučení s našimi předškoláky, tentokrát tématicky pojaté jako zahradní slavnost. Trička s potiskem a barevné kšiltovky s logem MŠ coby dárek
na rozloučenou budoucím prvňáčkům
připomenou společné chvíle prožité
v mateřské škole.
Děti a zaměstnanci 1. MŠ Březnice zároveň děkují všem – institucím, firmám
i soukromým osobám a rodičům a prarodičům dětí za spolupráci a pomoc poskytnutou mateřské škole ve 2. pololetí
školního roku. Díky jejich zájmu je možné spoustu situací řešit snáze a rychleji.
Všem přejeme hezké prázdniny a hodně sluníčka.
Za kolektiv 1. MŠ Březnice
Martina Zárybnická, učitelka

OSLAVA MDD NA STRÁŽI
2. MŠ BŘEZNICE
Opět bych se s Vámi chtěla podělit o
hezký zážitek z naší školky. Paní učitelky
nás pozvaly na oslavu Mezinárodního dne
dětí, která se měla konat na Stráži. Sešli
jsme se na zahradě školky, dostali jsme
čísla a poté vyrazili na cestu. Šli jsme
městem a v počtu 50 jsme nebyli k přehlédnutí. Na Stráži na nás čekali pan Tomášek a pan Fürst, kteří pro nás připravili ohniště a paní učitelky několik soutěží, po kterých děti dostaly dárečky, za které děkujeme panu Hudečkovi, Fürstovi a
ostatním firemním sponzorům. Nakonec
jsme společně s našimi dětmi nakreslili
obrázky, opekli uzeninu a pohráli si
v příjemném prostředí na Stráži, která je
uklizena a osázena novými stromky.
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Tímto děkuji za SRPŠ paní učitelkám
za krásné odpoledne.
Petra Ottová
za SRPŠ při 2. MŠ Březnice

MC je otevřené všem!
středa od 9.00 do 12.00 hod. – tanečky či mini výtvarka
čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. cvičení a povídání pro těhotné s porodní
asistentkou Janou – info 777 690 441
změna programu možná – sledujte nástěnku u MC
od 23. 7. do 3. 8. je herna uzavřena
– probíhají zde dva turnusy III. ročníku Letní divadelní dílny – zveme
vás na dětské představení na zámeckém
nádvoří v neděli 29. 7. v 11.00 hodin
a 5. 8. v 18.30 hod. – pohádky zahrají
absolventi dílny

Mimořádné akce:
Přidejte se k nám a udělejte si
s námi prázdninový výlet:
čtvrtek 19. 7. – pořádáme výlet vlakem
do mateřského centra Kvítek v Písku,
odjezd v 8.00 hod., zpět 13.15 či 14.52 hod.
bude nám poskytnuté zázemí v MC po
celou dobu – bližší info v MC vždy ve
středu
srpen – stopovací hra za pokladem –
info. na nástěnce u MC
srpen – v herně MC Pampeliška se sejde
porota k vyhodnocení došlých návrhů na
získání certifikátu „Společnost přátelská
rodině“
Na září p ř i p r a v u j e m e :
• oslavu 7. narozenin našeho mateřského
centra s pestrým programem a slavnostním předáním certifikátu „Společnost
přátelská rodině“
• pokračování a nové kurzy hudební školy pro děti YAMAHA

Pampeliška vám přeje krásné
slunečné dny!
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ŠKOLNÍ ZÁJEZD
DO ANGLIE
V sobotu 28. dubna jsme s nadšením
čekali na autobus, který nás měl dovézt
až do Anglie. Autobus přijel ve čtvrt na
jednu a odvezl nás směr Calais. Odtud
nás trajekt převezl přes kanál La Manche
do anglického Doveru.
Druhý den nás čekala prohlídka Londýna. Navštívili jsme nejznámější muzeum
voskových figurín Madame Thoussand’s,
Buckinghamský palác, Big Ben a projeli
se na obřím kole London Eye s překrásným výhledem do 60 km. Večer jsme se
přemístili na jih Londýna, kde si nás vyzvedly rodiny, ve kterých jsme zůstali
ubytováni po zbytek našeho zájezdu.
Další den nás čekal celodenní výlet do
města Canterbury, kde jsme navštívili
Canterburskou katedrálu. Dalším cílem
v našem nabitém programu byl zámek
Leeds Castle. Po prohlídce tohoto venkovského sídla jsme se vydali na procházku rozsáhlými zahradami zámeckého parku. Zde nás čekalo nevšední překvapení v podobě přírodního bludiště.
Přestože to nejdříve vypadalo, že nás
bude v autobusu pár chybět, nakonec
jsme se všichni šastně z klikatých uliček
vymotali k cíli.
Čtvrtý den byla v plánu návštěva nejstarší prehistorické památky Stonehen-

ge, prohlídka městečka Salisbury a historicky významného města Winchester
s nejstarší katedrálou v Anglii.
Předposlední den na nás dýchla atmosféra studentské Cambridge. Městečko
jsme si prohlédli při projíž ce na lodičkách po řece Cam.
Poslední den v Anglii jsme zakončili
procházkou kolem řeky Temže, shlédli
jsme katedrálu sv. Pavla a posléze jsme
přes Tower Bridge zakončili putování

návštěvou hradu Tower včetně zhlédnutí
korunovačních klenotů. Poté jsme se vydali na plavbu lodí po řece Temži až do
Greenwichských doků, kde jsme se prošli
v Námořním muzeu a fotkou na nultém
poledníku jsme ukončili naši návštěvu
Anglie. Z parkoviště za Greenwichským
parkem nás autobusy odvezly zpátky
domů. Výlet se nám moc líbil a máme na
něj plno krásných vzpomínek.
Míša Převrátilová 8.a

STUDENTKY
SOŠ BŘEZNICE POMÁHALY
V BOJI PROTI RAKOVINĚ

BŘEZNIČTÍ STUDENTI MAJÍ PO MATURITÁCH
Absolventi středního stupně Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
v Březnici si užívají zasloužených prázdnin. Dokonce i ti, kterým se závěr studia
příliš nepovedl a po srpnových opravných
zkouškách mohou jít k maturitě až v září.
Ve třech třídách odmaturovalo úspěšně
55 studentů - z oboru Agropodnikání jich
bylo 12, na Výpočetní technice 16 a
v oboru Sociální péče zaměřeném na sociálně správní činnost 27 studentů.
5 studentů maturovalo s vyznamenáním.
Do prvního ročníku oborů Agropodnikání, Výpočetní technika a Sociální správa
se zaměřením na sociálně správní činnost jsme pro školní rok 2007/2008 přijali 102 studentů.
Březnická odborná škola současně vyvíjí aktivity v oblasti VOŠ, kde požádala
o akreditaci ministerstva školství pro

další obory denního i dálkového studia.
Žádáme o akreditaci nového oboru Veřejnosprávní činnost v rámci vzdělávacího
programu Sociálně správní činnost, kde
uvažujeme o denním i dálkovém studiu
a žádali jsme o stávající obor Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami. Zde by šlo o denní studium,
které však dostává jinou formu i obsah.
Naše škola, která si koncem minulého
roku připomněla 80 let svého trvání, vytváří další možnosti pro terciární vzdělávání. Při pořádání přednášek spolupracujeme především s agrární komorou,
ale angažujeme se i v podávání projektových záměrů pro čerpání prostředků
z fondů Evropské unie. V současné době
máme podaných šest takových projektů.
Zapsal: Ing. Jiří Bílek
ředitel školy

6 studentek 3. ročníku oboru sociální
péče – Eva Žáčková, Eliška Branžovská,
Jana Mastná, Kateřina Janská, Petra
Krejčová a Zlata Vlachová se rozhodly
zapojit do celorepublikové sbírkové
akce „Květinový den“, který byl
letos nově přejmenován na „Český
den proti rakovině“.
Studentky nabízely žluté kvítky měsíčku lékařského v minimální ceně
Kč 20,- a letáčky v Březnici a Mirovicích
těm, kdo chtěli přispět na dobrou věc.
Vyzkoušely si, jak získat finanční prostředky na sociální účely a hlavně nebýt
lhostejný k lidem, kteří potřebují pomoc
druhých.
Studentkám se podařilo prodat
522 kytiček a vybrat na boj proti
rakovině Kč 11 772,-.
Výtěžek sbírky je určen na onkologický výzkum, prevenci rakoviny,
zlepšení prostředí v léčebnách pro
onkologické pacienty.
Organizátorem sbírky je Liga proti rakovině Praha, která chtěla letošním sbírkovým dnem upozornit na prevenci
rakoviny v rodině – jednoduché
změny životního stylu rodiny mohou zabránit vzniku nádorových
onemocnění až o polovinu.
Za VOŠ a SOŠ Březnice
Mgr. Jana Horníková
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VISHAY
Electronic spol. s r.o.,
závod 25 Blatná – ESTA

p ř i j m e pracovníky
do vícesměnného provozu –
elektromontáže
výkonových kondenzátorů.
Nástup možný ihned.
Zaměstnanecké výhody
možnost zajištění stravování,
příplatek na dopravu
(popř. zajištění přepravy)
a stravování,
pracovní prostředí,
zázemí stabilního
mezinárodního koncernu
– jednoho z největších
světových výrobců
elektronických komponentů

Kontakt:
tel. 383 455 500
tel. 603 776 828
e-mail:
jaroslav.zelenka@vishay.com

AUTOŠKOLA

TETAUR a LUKOVICS

o z n a m u j e přestěhování provozovny od 1. 7. 2007
Nová adresa:

BŘEZNICE, Dolní Valy 207
PROVOZNÍ DOBA:

/panelový dům nad finančním úřadem/

středa 16.00 – 18.00

neděle 9.00 – 12.00

pro skupiny M, A, B, T, C, E
Zahájení skupiny B /osobní automobil/ možné okamžitě.
Nabízíme také kondiční jízdy.

Veškeré informace podá Karel Lukovics – tel. 721 882 063
Výuka a výcvik je možné provádět podle individuálního studijního plánu,
kdy se maximálně přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.
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Salon AMBROZIE

www.filmabudehur.cz

VILA

OBORA

Dvořákovo nábřeží 170, Příbram I
www.salonambrozie.cz

Do salonu v centru Příbrami (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, masáže, pedikúra, solárium)

přijmeme

KADEŘNIC I

Nejlépe se ŽL.
Tel. 777 285 967, 776 756 657 • e-mail: salonambrozie@seznam.cz

PSÍ SALON
Jana Němcová, BUBOVICE 63
Tel. 604 264 731

KOMPLETNÍ ÚPRAVA PSÙ A KOÈEK VŠECH RAS
Po dohodě možno i úpravy dlouhosrstých morčat a králíčků
(srst a drápky)
Z a m ě ř e n í n a : péči o srst, koupání, rozčesávání,
vyčesávání podsady, trimování, stříhání, čištění uší,
depilace ušních chloupků, stříhání drápků
a konečná úprava srsti
PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

ALLIANZ pojiš ovna a.s.,
o z n a m u j e přestěhování své kanceláře
z Březnice do Rožmitálu
Na Chmelnici 602
(150 m od autobusového nádraží, na konci parkoviště,
u rybníka – směr Plzeň, vpravo)

PRONÁJEM
Nebytové prostory v přízemí domu
na náměstí v Březnici

Platby všech pojištění bez poplatku

2 propojené místnosti
o celkové ploše 65 m2

tel./fax: 318 665 795, 602 144 095

vhodné pro obchod nebo kancelář

Pondělí a středa

9 - 12 13 - 16 hod.

Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.

Bohuslav Petráň, generální reprezentent

PØIJMEME
barmany, barmanky
do nové moderní provozovny

CINEMACAFEBAR
v Bøeznici
Kontakt

608 472 953

Informace na telefonním čísle 604 509
nebo večer na 318 682 657

691

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRODÁM garáž u Normy. Tel. 728 470 206
 PRODÁM štěňata Gordon setra. Tel. 605 986 037
 KOUPÍM domek nebo byt i ve špatném stavu.
Tel. 603 442 474.
 KOUPÍM byt 3+1 nebo malý domek v Březnici.
Tel. 608 326 799
 70,- Kč ODMĚNY nabízím tomu, kdo přečte v Březnici
nevidomému noviny, časopisy, knihu a podobně.
Tel. 602 124 563
 SEZNAMKA: Věrka Vočadlová 26 let hledá svobodného,
sympatického, pohledného kluka 26 – 30 let. Okolí Buková
u Rožmitálu, Březnice, Příbram. Tel. 607 593 526
 JUBILEUM : Dne 14. června oslavili Adolf a Amálie
Janouškovi diamantovou svatbu. Hodně štěstí a zdraví
přejí dcery s rodinami.
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ

SDH Počaply

Foto Karel Vilikovský

V sobotu 19. května se na stadionu v Březnici konala hasičská soutěž VIII. okrsku. Za krásného slunečného počasí se mezi
sebou utkali hasičské sbory z Březnice, Počapel, Boru a Martinic.
Soutěžilo se v klasických disciplinách požárního sportu.
A to v běhu na 100 m s překážkami a v požárním útoku.
Soutěž vyhrál SDH Martinice, druhý byl SDH Počaply a třetí
SDH Bor.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem divákům, zúčastněným a pořadatelům.
Zároveň Vás zveme na 4. ročník turnaje v nohejbalu
o pohár Martinic, který se koná 7. července v Martinicích.
Sbor dobrovolných hasičů Martinice

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Čas přelomu jara a léta, je obdobím zrození nového
života.
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin,
probíhající tok ptáků a kladení mlá at, to všechno jsou projevy,
které naplňují duši myslivce pocitem uspokojení nad tím, že
jeho práce pro přírodu není zbytečná. Vždy právě myslivci,
více než kdo jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky
civilizačních faktorů v přírodě. A proto všemi prostředky směrují svoji činnost na ochranu přírody a životního prostředí.
Myslivost totiž nebyla a není vždy jen pouhý lov zvěře, ale je to
především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního
prostředí zvěře. A právě v tomto období zaměřují svojí činnost
na ochranu nových životů, pečují o klid v přírodě, bojují proti
ztrátám na mladé zvěři a zlepšují životní prostředí. Musíme si
však uvědomit, že myslivost není sport, ale složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností ale i práv, jejichž
dodržování slouží k zachování volně žijících živočichů (nejen
zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně naší krajiny.
Koňasová Hana

Dne 16. června pořádalo Myslivecké sdružení „Bozeň“ Počaply
zábavně naučnou akci na téma Červen - měsíc myslivosti. Pro
děti bylo připraveno pestré odpoledne plné her, soutěží a vyprávění o přírodě.

INFORMACE PRO BŘEZNICKÉ SPOLKY, ORGANIZACE A SPORTOVNÍ KLUBY
Všem spolkům a sportovním klubům nabízíme bezplatnou propagaci v Březnických novinách
a aktualizaci webových stránek MěKZ Březnice.
Příspěvky zasílejte e-mailem na infobreznice@volny.cz, noste na disketě nebo CD do Redakce Březnických
novin v Městské knihovně a Infocentru.

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.
Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
Uzávěrka Březnických novin - Září - 20. 8. 2007 ve 12 hod.

Fotografie z jezdeckých závodů, ze dne 16. června 2007 na farmě Xaverov.
Foto: Petra Ottová

Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Vážení sportovní přátelé. Už delší dobu se v Březnických novinách objevují zprávy ze života a činnosti fotbalového oddílu SK 1918 Březnice jen sporadicky. Přislíbil jsem redakci BN, že se příspěvky budou dodávat
pravidelně a možná vznikne v našich novinách i tzv.
fotbalové okénko.
Máme tady závěr sezóny 2006/2007, a proto mi dovolte
abych Vás na pár řádcích informoval, co se nám ve fotbalovém
oddíle povedlo a co nikoliv. V našem fotbalovém oddíle jsou
v činnosti mužstva minižáků, žáků, dorostu, „A“ mužstva
mužů a „staré gardy“. Všechna zmiňovaná mužstva jsou účastníky Okresního přeboru Příbram.
MINIŽÁCI A PŘÍPRAVKA – začnu trošku z blízké historie
tohoto mužstva. Výbor SK byl po ukončení trenérské činnosti
„srdcaře“ pana Zdeňka Kočovského st. a pana Veselého postaven před nelehký úkol - najít vhodné kandidáty na post trenéra
a vedoucího mužstva. Pokud dojde k ukončení trenérské činnosti, je vždy těžké najít nového a schopného trenéra. Vázne spolupráce s bývalými hráči SK, u kterých se nesetkáváme právě
s ochotou zapojit se do činnosti oddílů. Nakonec se podařilo pro
práci s oddílem minižáků získat jako trenéra pana Palivce
a jako vedoucího mužstva pana Soukupa. K nim se pak v průběhu sezóny jako trenér přidal i pan Faith. Všem patří za práci
s mužstvem minižáků poděkování. Co se týče sportovních výsledků mužstva minižáků, myslím, že byli po celou sezónu na
uspokojivé úrovni. Největší problém dělala trenérům docházka. O neúčasti hráčů se většinou dozvěděli až těsně před utkáním. Chci proto i touto cestou poprosit rodiče, aby si uvědomili, že trenéři vynakládají nemalé úsilí na to, aby se kluci něco
naučili.

Naši nejmenší s trenéry
Zároveň s tréninky minižáku začal trénovat i „potěr“ březnického fotbalu - přípravka. Do té jsou zařazeny vesměs kluci
předškolního věku. Kluci i rodiče berou fotbal vážně a mně nezbývá, než vyzdvihnout jejich přístup. Na každém tréninku se
scházejí v hojném počtu i tatínkové a maminky. U mužstva přípravky se aktivně do tréninkového procesu jako trenéři zapojili
tatínkové pan Petráň, pan Tuháček, pan Klement a pan Hudeček. Za odvedenou práci a zájem jim patří poděkování. Pevně
věřím a doufám, že příští sezóna bude ještě lepší.
ŽÁCI – u mužstva žáků se na začátku sezóny musel také vyřešit problém s trenérem. Trenér žáků z minulé sezóny, pan
Chlapovič, přešel se svými svěřenci do kategorie dorostu. Nakonec se ujal místa trenéra pan Vlastimil Ševr, který si časem
jako vedoucího mužstva a svého asistenta přivedl Filipa Matouška. Oba „kluci“ dělají svoji práci se zápalem a dobře, a proto jim opět na tomto místě patří díky. Sportovní výsledky mužstva určitě nebyli v této sezóně na té úrovni, jak bychom si
všichni přáli. Velký počet hráčů z mužstva žáků přešel do dorostu. Tím měli oba trenéři trošku ztíženou pozici a jen těžko
doplňovali mužstvo hráči, kteří přišli s minižáků. To je asi úděl
každého mládežnického mužstva. V příští sezóně už budou
kluci o rok zkušenější a určitě po tvrdé tréninkové práci přijdou i dobré výsledky.

Minižáci s trenéry
DOROST – oddíl dorostu po několikaleté přestávce začal
opět fungovat v sezóně 2005/2006, kdy se podařilo dát dohromady kluky v dorosteneckém věku a začali hrát soutěž
v okresním přeboru. Mužstva se jako trenér ujal bývalý hráč
mužstva mužů Tonda Mašek. V této končící sezóně byl trenérem dorostu pan Chlapovič. U mužstva, které se v předešlé sezóně pohybovalo ve spodní části tabulky se hned projevila jeho
dobře odvedená práce. Mužstvo dorostu podávalo v této sezóně
kvalitní výkony a po celou sezónu bojovalo na špici tabulky.
A nebýt zbytečné prohry s nevýrazným Bohutínem na domácí
půdě, mohli naši dorostenci dosáhnout i na baráž o postup do
I. A třídy. Je škoda, že se to nepodařilo. Tady je namístě vytknout některým hráčům jejich někdy vlažný přístup ke kolektivu a k dosažení dobrých výsledků v zápasech. Děkuji panu
Chlapovičovi za dobře odvedenou práci a věřím, že tomu nebude jinak ani v sezóně nadcházející.
„A“ MUŽI – mužstvo asi nejvíce sledované a probírané Březnickou fotbalovou i nefotbalovou veřejností.
V první řadě je třeba napsat, že na město jakou Březnice je,
s její fotbalovou historií, stadionem, zázemím, lidmi, kteří se
o fotbal starají, je ostuda, že mužstvo mužů hraje „jen“ okresní
přebor. Je pravda, že už minimálně třetí sezónu je věnováno
hodně úsilí postupu do I. B třídy. To se nám už po třetí rok
nepodařilo a shodně jsme vždy obsadili druhé, nepostupové
místo. A marně se rok co rok hledají důvody neúspěchu. Druhé
místo v soutěži je hezké, ale podle mého subjektivního názoru,
je to málo. Na začátku této sezóny se mužstva jako hrající trenér ujal pan Jaroslav Mašek, který se však po určité době musel
místa trenéra vzdát a dál tedy působil jen jako hráč. Vše bylo
dáno tím, že pan Mašek zároveň trénoval i ligový dorost Marily Příbram a povinnosti u tohoto mužstva mu nedovolily naplno se věnovat i mužstvu Březnice. Místo po odcházejícím trenérovi převzal pan Němec, který vedl mužstvo po velikou část
podzimu. Odvedl kvalitní zimní přípravu a po začátku jarní
části sezóny musel také kvůli pracovnímu vytížení rezignovat
na post trenéra. V rozběhnuté sezóně se jen velmi těžko hledá
volný trenér, mužstva se ujali pan Piško a pan Chlapovič. Mužstvo mělo po podzimu pětibodovou ztrátu na vedoucí Petrovice, a proto i reálnou šanci bojovat o postup. Zlomový zápas
s naším největším soupeřem jsme sehráli na půdě Petrovic. Zápas jsme ostudně prohráli 4:2, a tím byly skoro všechny šance
na postup zmařeny. Po tomto zápase se u některých hráčů projevil nezájem o další dění a podle toho také vypadaly tréninky
a účast na zápasech po zbytku sezóny. Pravdou je i fakt, že nás
v závěru sezóny doprovázela i mnohá zranění a také disciplinární tresty jednotlivých hráčů, kteří svým chováním mužstvo
značně oslabili. Soutěž jsme regulérně dohrály jen díky tomu,
že jsme do mužstva zařadili 4 - 5 šikovných dorostenců, kteří
se šance chopili dobře a odvedli v mužstvu mužů kvalitní práci.
Za to jim chci poděkovat. Chtěl bych i touto cestou vyzvat
všechny hráče mužstva mužů, aby se každý sám nad sebou zamyslel a udělal si jasno, zda je pro fotbal schopen a ochoten
udělat vše. Minimálně tak, jak to dělají lidé kolem nich, kteří
se starají o chod mužstva, stadionu a všechny záležitosti k tomu
(pokračování na str. 13)
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
(dokončení ze str. 12)
patřící. To je myslím základní kámen úrazu Březnického snažení. Věřím, že se nám v letní přestávce mužstvo podaří doplnit vhodnými typy hráčů a mužstvo mužů bude v příští sezóně
opět bojovat o příčky nejvyšší. K tomu je však potřebná hlavně
chu, nasazení, bojovnost a schopnost sportovně se na hřišti
porvat o vítězství. Chu a nasazení lidí kolem a fanoušků
k tomu určitě nestačí. Je třeba poděkovat našim věrným fanouškům, kteří mají fotbal v „krvi“ a doprovázeli a povzbuzovali nás na všech zápasech hraných na hřištích soupeřů.
Na domácích zápasech je jejich přítomnost samozřejmostí.
STARÁ GARDA – to je mužstvo, které se skládá vesměs
z bývalých hráčů SK Březnice. Zapojilo se do ligy starých gard,
ve které si vedlo úspěšně. Ve svých zápasech se utkávali
s bývalými hráči Marily, Rožmitálu, Kantory Příbram a dalšími. Kluci nebrali žádné utkání na lehkou váhu a v každém odevzdali všechny síly. Po návrhu právě těchto hráčů se na příští
rok přihlásilo do soutěže i „B“ mužstvo mužů, které bude účinkovat ve IV. třídě. Mužstvo budou tvořit hráči staré gardy, doplnění o náhradníky z „A“ mužstva a dorostence.

Torzo „A“ mužstva doplěno dorostenci a veteránem před zápasem v Novém Kníně
Pár slov a vět na závěr. Fotbalové dění a vše, co se točí kolem
fotbalu, je v Březnici organizováno a zvládáno na dobré úrovni.
Budeme se všichni snažit, aby to bylo ještě lepší. Pokusíme se
našimi články informovat širší veřejnost o dění ve fotbalové
Březnici pravidelně. Chceme, aby i občané města, kteří jen těžko hledají cestu na stadión věděli, co se děje ve fotbale. Tento
článek je taková první vlaštovka. V závěru musím také poděkovat městu Březnice a všem sponzorům a příznivcům za pomoc
a podporu. Děkujeme.
Rád bych ještě podotkl, že při jakékoliv činnosti člověka se
objeví lidé, kteří jen kritizují a mají námitky. Ne jinak to je i ve
fotbalovém dění. Kritizuje se vedení, trenéři, hráči. Určitě uvítáme každou konstruktivní kritiku, která bude mít smysl
a povede k vyřešení určitého problému nebo situace. Všichni
k nám mají dveře otevřené a rádi mezi námi přivítáme každou
pomocnou ruku. Doufám a pevně věřím, že příští sezóna nám
všem „fotbalistům“ přinese více radostí a méně starostí.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.

Žáci s trenéry

Za SK Březnice Ing. Marián Piško

DALŠÍ ÚSPĚCH BŘEZNICKÉHO VOLEJBALU

TRENÉR AEROBIKU
SK Dřevospol – oddíl aerobiku

h l e d á trenéra, trenérku
pro vedení lekcí dětského aerobiku
v Březnici v sezóně 2007–08.

V sobotu 16. 6. 2007 se březničtí amatérští volejbalisté zúčastnili krajského kola ČASPV v Benešově. Postavili 2 družstva.
Družstvo mixů a družstvo mužů.
Družstvo mixů (4 muži a 2 ženy) zvítězilo nad soupeři
z Neratovic, Čisté, Nymburka, Kolína. Zaslouženě již po třetí
postoupili do republikového finále.
Družstvo mužů po pětisetové bitvě neuspělo nad družstvem
z Kralup nad Vltavou. O pouhé 2 míče skončili na druhém
místě a do finále nepostoupili.
Republikové finále se koná 7. – 9. 9. 2007 v Dřevěnicích.
Držte nám palce.
Amatérští volejbalisté z Březnice

B l i ž š í i n f o r m a c e : sk@drevospol.cz

oznamuje,
že provoz

bazénu v Březnici

bude od 1. července do 31. srpna 2007
10.00 – 19.00 hodin
Postupující družstvo mixů

BŘEZNICKÉ NOVINY

14

TYP NA VÝLET -

ZÁMEK ORLÍK NAD VLTAVOU
Vhodným letním výletem je bezpochyby nedaleká vodní nádrž Orlík, která je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954 – 1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenic na Příbramsku. Vodní hladinu
zvedla o 60 m. Orlická přehrada je v řetězu vltavských přehrad
největší, nejvyšší a nejmohutnější. Nese jméno zámku Orlík,
který kdysi vystupoval na skále nad hlubokým údolím Vltavy
a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Vodou Orlické přehrady je obklopován ze tří stran, stal se
téměř vodním zámkem. Jméno Orlík dostal zřejmě podle polohy, připomínající orlí hnízdo na vysoké strmé skále nad Vltavou. První konkrétní zmínky o původní stavbě na místě dnešního zámku jsou ze 13. století, z období vlády krále Václava II.
Ze strany ohrožení jej chránila válcová věž, obranná hradba a
hluboký příkop. Ve 14. století byl rozšířen o další stavby. V roce
1407 se majitelem hradu stal rod Zmrzlíků ze Svojšína. U Petra Zmrzlíka pobýval v roce 1422 Jan Žižka. Šest let po velkém
požáru (1508) Orlík koupil Kryštof ze Švamberka, rozšířil
a upravil jej na renesanční sídlo. Po bitvě na Bílé hoře se císařská vojska zmocnila hradu, roku 1623 se dostal do vlastnictví
Eggenberků, v roce 1717 odkazem na Schwarzenberky. Stal se
jen správním střediskem, postupně upadal. V roce 1802 vyhořel. Při obnově byl zvýšen o třetí patro. V letech 1849 - 1860
částečně přestavěn ve formách romantické gotiky podle návrhu
arch. B. Grubera. Tuto podobu má dodnes. V současné době jsou
umělecky nejcennější reprezentační sály v 1. patře.
Severozápadně od zámku byla v letech 1861 - 1864 postavena
novogotická rodinná hrobka Schwarzenberků k níž je po značené stezce příjemná procházka rozsáhlým anglickým parkem.
Zámek Orlík patří k dominantám zdejšího kraje. Jeho krásně opravenou fasádu spatříme z mnoha míst zdejší přehrady
a je rozpoznatelný i z rozhleden v okolí. Oblíbenost lokality, zejména českými turisty, mu také vytvořila mimořádné postavení mezi českými zámky, jistě stojí i za Vaši návštěvu.
Od 30. června 2007 do 31. srpna 2007 je v provozu lodní doprava, která spojuje Orlickou přehradu a zámek Orlík, dále pak
zámek Orlík s hradem Zvíkov.
Připravila Martina Brettlová
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Provoz lodní dopravy od 30. 6. do 31. 8. 2007
(od ÚTERÝ do NEDĚLE)
Odjezd směr - Velký vír, Radava, Podskalí,
Trhovky, Orlík - přehrada
Orlík - zámek

9:00

10:45

13:30

15:00

17:15

Velký vír

9:10

10:55

13:40

15:10

17:25

Radava

9:20

11:05

13:50

15:20

17:35

Podskalí

9:25

11:10

13:55

15:25

17:40

Trhovky

9:45

11:30

14:15

15:45

18:00

Orlík - přehrada 10:00

11:45

14:30

16:00

18:15

Odjezd směr - Trhovky, Podskalí, Radava,
Velký vír, Orlík - zámek
Orlík - přehrada 8:50

10:35

12:20

14:55

17:00

Trhovky

9:05

10:50

12:35

15:10

17:15

Podskalí

9:30

11:15

13:00

15:30

17:35

Radava

9:40

11:25

13:05

15:35

17:40

Velký vír
Orlík - zámek

9:50

11:35

13:15

15:45

17:50

10:00

11:45

13:25

15:55

18:00

!!! POUZE PONDĚLÍ !!!
Odjezd směr Orlík - přehrada
Orlík - zámek

11:00

16:00

Velký Vír

11:10

16:10

Radava

11:20

16:20

Podskalí

11:25

16:25

Trhovky

11:45

16:45

Orlík - přehrada

12:00

17:00

Odjezd směr Orlík - zámek
Orlík - přehrada

9:05

12:35

Trhovky

9:20

12:50

Podskalí

9:45

13:15

Radava

9:55

13:20

Velký vír

10:05

13:30

Orlík - zámek

10:15

13:40

CYKLOBUS Příbram - Trhovky (letní sezóna)
Autobusová linka 300999 od 23. 6. 2007 do 2. 9. 2007
Z a j i š  u j e : Connex Příbram, tel. 318 622 126, info: 318 621 964
Jezdí v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek

odjezd
směr Milešov
9.00
9.05
9.07
9.14
9.26
9.38
9.47
9.58
10.13
10.15
10.19

km

zastávka

0
1
3
7
17
25
32
41
54
55
57

Příbram, nádr.
PB, II. polikl.
PB, Drkolnov
Bohutín
Rožmitál p.Tř.
Březnice
Tochovice
Milín
Popelíky, přehr.
Hřebeny
Trhovky

odjezd
směr Příbram
18.04
17.59
17.57
17.50
17.38
17.26
17.17
17.06
16.51
16.49
16.45
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MALÁ PROCHÁZKA PTAČÍ ŘÍŠÍ
V minulé čísle Březnických novin jste
si mohli přečíst stránku o přírodě.
Do přírody patří také ptáci.
Ptáci fascinovali člověka odjakživa,
zvláště pak jejich schopnost létat. A právě létání je důvodem toho, že ptáci osídlili takřka všechna stanoviště a tím se
vyvinuli v mimořádně rozmanité druhy.
Různé druhy se liší stavbou těla i chováním a tím se liší od ostatních živočichů.
Všichni ptáci jsou opeření. To slouží
k regulaci tělesné teploty a ve spojení
s velice lehkými kostmi jim umožňuje
také létání. Stačí jen, když pozorujeme
ptáky v zahradě, parku nebo v lese, abychom si uvědomili, jaké mají rozmanité
tvary a barvy opeření. Nejdůležitější
funkcí zbarvení peří je maskování před
dravci i jinými nepřáteli a namlouvání
samiček. K namlouvání je velmi důležitý
také jejich zpěv. Ten slouží i k obraně
hnízdního teritoria. Dalším výrazným
znakem ptáků je zobák. Tvar zobáku jednotlivých druhů vždy souvisí s potravou.
Například na pěnkavu nám její silný zobák prozradí, že je zrnojed, zatímco tenké zobáčky se vyskytují spíše u hmyzožravých druhů. Častá jsou zcela speciální
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PŘÍRODA / VOLNÝ ČAS

přizpůsobení jako například dlouhé zobáky kolibříků vhodné k sání nektaru
nebo dlouhé zobáky plameňáků s rohovitými lamelami, jimiž si procezují drobné
korýše. Rozdíly jsou i ve stavbě nohou.
Například vodní ptactvo má plovací blány.
Všechny ptačí druhy snáší vejce, většinou pro ně staví hnízda a skoro ve všech
případech je zahřívají svým tělesným
teplem. Rozmnožování se může lišit počtem snesených vajec, hnízdním stanovištěm a chováním mlá at (zda v hnízdě
zůstávají nebo z něj utíkají). Někdy sedí
na vejcích pouze samička, jindy zase jen
samec anebo se střídají. Mnohé druhy
hnízdí ve velkých koloniích, kde mají
navíc různé společenské systémy a při
hnízdění si pomáhají navzájem.
Protože mohou ptáci létat, mohou se
vyhnout pravidelně se dostavujícím nepříznivým potravním podmínkám a trávit zejména chladné roční období
na slunném jihu. Rok co rok se miliony
ptáků vydávají na tah. Nejznámější tažné trasy vedou oběma směry mezi Evropou a Afrikou i mezi Severní a Jižní
Amerikou.
Připravila Kateřina Štěrbová

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Rybí pach - Metody odstranění
Rybí pach odstraníme, když ryby před
přípravou na několik hodin namočíme
do mléka. Můžeme také do trouby i mikrovlnky přidat sklenici vody s citrónovou šávou nebo octem.

Rybí maso lépe chutná
Rybí maso můžeme zlepšit ochucením
co nejčerstvějším máslem, do něhož podle libosti můžeme přidat nastrouhaný
křen nebo jemně nasekaný kopr, petrželku či pažitku, lahůdkové cibulky, strouhané nakládané okurky nebo další pikantní přísady.

Houby
Houby místo krájení nožem lze nastrouhat
na struhadle. Plátky mají stejnou šířku.
K získání houbového prášku ze sušených
hub se dobře hodí mlýnky na kávu.
Houbovou omáčku zahustíme nastrouhaným jablkem.
Barva žampiónů se zachová, pokapeme-li
je citrónovou šávou.

Kapr s houbami
Ingredience: na čtyři porce potřebujete
4 porce kapra, 2 lžíce sádla, citrón, cca
250 g čerstvých hub, asi 4 lžíce hladké
mouky, drcený kmín, mletý pepř, sůl

Kolibřík širokozobý

Sýkora koňadra

Postup: Porce kapra omyjeme a očistíme, osolíme, opepříme, okmínujeme
a pokapeme citrónovou šávou. Necháme
čtvrt hodiny odležet. Poté je obalíme
v mouce a na rozehřátém sádle dozlatova osmahneme. Vyjmeme a dáme na talíř. Na zbylém sádle osmahneme nakrájené houby, osolíme a přidáme k nim porce kapra. Pak trochu podlijeme vodou
a dusíme.
Redakce

OSMISMĚRKA
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crab (krab), district (okres), elevator (výtah), entry (vstup),
example (příklad), eye (oko), family (rodina), feast (slavnost), flower (květina), child (dítě), ice (zmrzlina), iodine
(jód), kitchen (kuchyně), law (zákon), language (jazyk),
map (mapa), mature (zralý), maybe (možná), meadow
(louka), nobility (šlechta), northern (severní), notice (oznámení), oil (olej, nafta), once (jednou), origin (původ,
vznik), ramble (toulka, tramp), relation (vztah), remark (poznámka), river (řeka), short (malý), specimen (ukázka),
summer (léto), sunrise (východ slunce), storm (bouře),
ticket (lístek, vztupenka), time (čas), towel (ručník), yacht
(jachta)
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Ta j e n k a : RELAX
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ BŘEZNICE

vyhlašuje soutěž

pro dívky ve věku 13 až 15 let
přihlášené do 30. září 2007
• Základní kolo celorepublikové soutěže pro dívky z Příbrami, Dobříše,
Blatné, Březnice, Mirovic, Rožmitálu pod Třemšínem, Čimelic, Hvožan a okolí…
• První tři dívky postupují do oblastního kola.
• Skvělé ceny a další možnosti uplatnění v modelingu…

Bližší podmínky účasti v soutěži:
www.kulturabreznice.cz • Tel. 723 506 602

PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Vyhlašovatel základního kola celorepublikové soutěže:

Městské kulturní zařízení Březnice
Podmínky: Soutěže se může zúčastnit dívka,
která do 3. 3. 2008 dosáhne věku 13 let a nesmí
do 31. 8. 2008 dosáhnout věku 16 let.
Přihlášku vyplňte hůlkovým písmem, vložte do obálky
a přiložte k ní 2 fotografie pohlednicového formátu
(1x postava a 1x portrét) na zadní straně podepsané.
Přihlašovací poplatek 150 Kč můžete odevzdat v kanceláři MěKZ,
nebo provete platbu poštovní poukázkou typu „C“.
Jako variabilní symbol uvete datum narození.

Kopii útržku, fotografie a přihlášku pak zašlete poštou do 31. 9.
2007 na adresu: MěKZ Březnice, Dolní Valy 63, 262 72 Březnice

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

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

Adresa trvalého bydliště:
Tel.:

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

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

Škola:

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

Zájmy:

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

V případě postupu - zvolená volná disciplína:

Třída:

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

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

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

Bereme na vědomí, že se naše dcera celé soutěže zúčastňuje na své
vlastní náklady. Podpisem přihlášky vyjadřujeme souhlas se zpracováním
uvedených osobních údajů pouze pro účely této celorepublikové soutěže.
...................................................................................

podpis rodiče
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MALOVÁNÍ SE VYDAŘILO
POKLAD ELFŮ
V dobách, kdy ještě světu vládla magie
a hrdinové bojovali proti stále silnějšímu
zlu, proslýchaly se světem zvěsti o mocném, krystalovém žezlu, které Elfové
ukryli v temném lese. Krystalové žezlo
prý v sobě skrývalo sílu, která by dokázala zničit celý svět. To samozřejmě
v případě, kdyby se dostalo na stranu
zla! Mnoho hrdinů se snažilo magický
předmět získat, ale žádný se nedostal
ani tak blízko, aby jen koutkem oka žezlo spatřil. Někteří se vydali špatným
směrem, jiní zase nedokázali překonat
nástrahy. Nakonec marné hledání ustávalo a žezlo zůstalo zapomenuto pod přívalem dalších legend a mýtů….
Takto začíná jedno z mála dobrodružství, která prožíváme na našich pravidelných schůzkách kroužku Orberis. Členové Družiny dobrodruhů, se na cestě
k elfskému pokladu již mnohému naučili. Cílem takových her je osvojení práce
s internetem a přehled o vyhledávání informací všeobecně. V terénu pak procvičení orientace a zručnosti.
Od 4. 4. 2007 se pravidelně scházíme
každou středu před kulturním domem
v Bubovicích od 17.00 do 19.00. Přijít
mohou děti ve věku mezi 10 – 13 lety,
pokud nespadají do věkové kategorie
a mají vážný zájem určitě se domluvíme.
Do náplně tohoto kroužku patří zejména:
– výuka základů práce na PC, práce s internetem
– týmové a individuální hry (v klubovně
i venku)
– deskové hry
– informace o keltské kultuře a fantasy
– výlety po okolí (turistika, cyklistika)
– účast na akcích spojených s fantasy
a středověkem
– v plánu jsou „bojové hry“ a víkendové akce

Pokud Vás výše zmiňované využití volného času zaujalo, určitě se přij te podívat, nebo k nám pošlete své děti. Rádi
přivítáme do družiny dobrodruhů Orberis nové tváře. Mnoho dalších informací
o našich aktivitách naleznete na stránkách http://orberis.wz.cz, nebo mne můžete kontaktovat na e-mail: f3rn@seznam.cz.
Roman Pausch

Tradiční malování na chodník u Kulturního domu v Březnici, jak už říká
nadpis, se vydařilo. Pořádalo ho Městským kulturním zařízení a realizátorem
akce bylo dětské oddělení Městské
knihovny. Podle původního plánu měly
děti malovat již 29. 5. 2007, ale protože
nám nepřálo počasí byla tato akce přeložena na 5. 6. 2007.
Tématem letošního malování byly pohádkové postavičky od Josefa Lady. Přišlo celkem 25 dětí, z toho 4 předškoláci
a úplně nejmladší účastnice (15 měsíců)
běhala statečně s křídou po chodníku a
tu a tam udělala nějakou tu „uměleckou“ kresbu. Školáky tvořila skupina
dětí od 1 do 6 třídy. Na chodníku se vel-

mi brzo objevila celá řada vodníků, draků, princezen, strašidel, čertů, kocour
Mikeš, kozel Bobeš, pašík i kocourek
Nácíček. Musím říci, že se jim to skutečně povedlo.
Tentokrát nám počasí přálo. Nepršelo
a ani nebylo moc horko. Letos nám naše
kresby nespláchl déš, a tak mohli chodci, kteří procházeli směrem k panelovým
domům, obdivovat šikovnost malých
umělců.
Za obrázky dostali všichni účastníci
malou odměnu a diplomy. Akce se dětem
líbila, a tak jsme si všichni slíbili, že se
sejdeme příští rok znovu.
Za MěK dětské oddělení
Hedvika Fořtová

Foto MěKZ

7-8/2007

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
čer venec
■ 2. 7. – 31. 7. – výstava „Milé drobnosti“ – prodejní výstava ručních prací
■
■

slečny Mileny Kučerové
Prodej upomínkových předmětů, map, pohlednic, regionální literatury aj.
výstavka knih Na dovolenou s dobrou knihou

srpen
■ 2. 8. – 31. 8. – výstava fotografií MUDr. Ladislava Velebného „Březnice
■

a ještě něco navíc . . . Vernisáž k výstavě proběhne v sobotu 4. 8. v 10 hod.
4. 8. v 9.30 hod. – Setkání rodáků a přátel města Březnice

■

2. 8. – 31. 8. – prodejní výstava keramiky MUDr. Zdeňky Havrlíkové

■

Prodej upomínkových předmětů, map, pohlednic, regionální literatury aj.
výstavka knih Na dovolenou s dobrou knihou

■

Městská knihovna a Infocentrum otevřené od června do září
také v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
V červenci a srpnu bude oddělení dětské knihovny na ZŠ
otevřeno vždy v pondělí od 8.00 do 12.00 hodin.

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

výstavu fotografií

MUDr. Ladislava Velebného

BŘEZNICE A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC . . .
V prostorách Městské knihovny a Infocentra
od 2. 8. do 31. 8. 2007
VERNISÁŽ výstavy proběhne v sobotu 4. 8. 2007 v 10 hod. dopoledne.

GALERIE LUDVÍKA KUBY
na Státním zámku Březnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý –
květen, září
9 – 12
červen, červenec, srpen 9 – 12

neděle
13 – 16
13 – 17
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Šumava – Pláně, Vimpersko, Lipensko,
Prachaticko, Železnorudsko – 3x podrobný turistický průvodce
Iveta Toušlová – Toulavá kamera 4 –
pokračování knižního zpracování oblíbeného televizního pořadu
Joăo Guimarăes Rosa – Velká divočina:
cesty – dramatický román z brazilského
vnitrozemí
Klára Janečková – Ďábelská tvář – historický román druhé pol. 16. století
Richard Russo – Zánik Empire Falls –
tragikomický příběh ze zapadlého průmyslového městečka Empire Falls, které postihl
krach místního dřevařského impéria
Bulat Okudžava – Zrušené divadlo –
román s typickým okudžavovským zdrženlivým humorem
Francine Pascalová – Neohrožená 1,
Neohrožená – Sam 2, Neohrožená – Závod 3, Neohrožená – Zrůda 4 – dívčí romány
Ilia Trojanow – Moje Afrika – Mýty
a všední realita – cestopis o přírodě, městech
a obyvatelých východní rovníkové Afriky
Francice Riversová – Polykač hříchů –
fiktivní příběh úspěšné americké autorky
Juan Braun – Zebří zahrada – dva příběhy,
které jsou úplně jiné, protikladné – jeden se
odehrává tady a dnes, druhý daleko a dávno
Miloš Urban – Hastrman – Zelený román – pohádka pro lid držený pod krkem
svou vlastní politickou reprezentací
Darko Macner – Na křídlech nevyhnutelnosti – příběh českého autora žijícího
v Paříži
Juli Zeh – Orli a andělé – prvotina německé autorky představuje generační výpově o stavu současného světa
Jeanette Wintersonová – Vášeň – historický román zasazený do doby Napoleona
o nekonvenčních milostných vztazích a nenaplněných láskách
Jeanette Wintersonová – Na světě nejsou jen pomeranče – z části autobiografická kniha, vypráví příběh dospívající dívky

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na prodejní výstavu

MILÉ DROBNOSTI
MILENY KUČEROVÉ

VSTUPNÉ:
dospělí
30 Kč
důchodci, děti (6 – 16), studenti 10 Kč

Od 2. 7. do 31. 7. 2007
v prostorách
Městské knihovny a Infocentra
si můžete její výrobky nejen
prohlédnout, ale i zakoupit

Březnická galerie zahrnuje malířskou tvorbu Ludvíka Kuby od roku 1895
do roku 1945. Stálá expozice je vytvořena tématicky a je rozdělena do čtyř
místností. Většina obrazů je majetkem města, své místo zde mají také dlouhodobé zápůjčky.
1. místnost – motivy z Březnice
2. místnost – žánrové obrazy a krajinomalby
3. místnost – portrétní a figurální malby
4. místnost – jihočeské motivy

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na prodejní výstavu

Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice
Rezervace vstupenek na tel. čísle 318 682 153

KERAMIKY
MUDr. ZDEŇKY HAVRLÍKOVÉ
v Městské knihovně a Infocentru
od 2. 8. do 31. 8. 2007

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

KINOKAVÁRNA BŘEZNICE
ČERVENEC

SRPEN

1. 7. neděle v 18 hodin

1. 8. středa v 18 hodin

PRÁZDNINY PANA BEANA

KRVAVÝ DIAMANT

„Katastrofa dostala svůj vlastní pas…“
Pan Bean (Rowan Atkinson) se vydává na
prázdniny vybaven amatérskou videokamerou.
Způsobí rozruch na jihofrancouzském venkově
a skončí na filmovém festivalu v Cannes.
Tentokrát si jej užijí Francouzi…

Americké válečné politické drama. „Kvůli nadvládě nad diamantovými poli zuří v zemi občanská válka. Tisíce lidí zemřely a miliony byly vyhnány z domovů. Nikdo z nich žádný diamant
nikdy neviděl…“ L. DiCaprio v roli polepšeného
žoldáka a překupníka.

Vstupné 42 Kč

Q

90 minut

Přístupno

Q

Vstupné 53 Kč

Q

144 minut

Doporučeno od 12 let

Q

4. 7. středa v 18 hodin

8. 8. středa v 18 hodin

SAW 3

TERKEL MÁ PROBLÉM

Americký psychothriller. „Budete omdlévat hrůzou…“ Další díl tzv. Skládačkového vraha, který
nic nemění na své vášni pro hru o život. Pohrává
si se svými oběmi hůře než kočka s myší a drsnými metodami je učí vážit si života…

Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma
zakážou…“ Animovaná teenegorovská černá komedie o tajné lásce, kanapi, „psychovrahovi“
a přátelství na zkoušku…

Vstupné 42 Kč

12. 8. neděle v 18 hodin

Q

109 minut

Doporučeno od 18 let

Q

Vstupné 35 Kč

Q

75 minut

Q

Doporučeno od 15 let

8. 7. neděle v 18 hodin

PŘÍBĚH ZROZENÍ

ROBINSONOVI

Americký biblický příběh – jeden z největších
příběhů lidstva… Natáčelo se v italské Mateře
a v Maroku. Poprvé v historii kinematografie se
premiéra filmu konala ve Vatikánu…

„Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsonovi!“ Nejnovější animovaný rodinný film plný nezapomenutelných postav,
chytrých vynálezů, klasických padouchů, dech
beroucích rošáren, víry v rodinu a nadějnou
budoucnost…
Vstupné 35 Kč

Q

109 minut

Přístupno

Q

11. 7. středa v 18 hodin

SUNSHINE
Padesát let v budoucnosti naše Slunce začíná
vyhasínat a tím ohrožuje samotnou existenci života na Zemi. Proto se k naší hvězdě vydává
kosmická lo s osmičlennou posádkou… Film
vznikl ve spolupráci s odborníky NASA a Centra
pro evropský jaderný výzkum.
Vstupné 39 Kč

Q

107 minut

Doporučeno od 12 let

Q

15. 7. neděle v 18 hodin

NEZNÁMÝ SVŮDCE
Čím blíže se dostáváme k pravdě, tím více se
ukazuje, kam až jsou lidé ochotni zajít, aby nevyšla najevo… „Jak daleko jste schopni zajít,
abyste udrželi tajemství?“
Hrají: Bruce Willis, Halle Berry…
Vstupné 39 Kč

Q

109 minut

Doporučeno od 12 let

Q

18. 7. středa v 18 hodin

BAREVNÝ ZÁVOJ
„Nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci…“
Film vypráví milostný příběh natočený podle
románu W. Somerseta Maughama.
Vstupné 42 Kč

Q

125 minut

Doporučeno od 12 let

Q

22. 7. neděle v 18 hodin

BESTIÁŘ
Nový český film režisérky Ireny Pavláskové na
motivy bestselleru Báry Nesvadbové. Danica
Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut v hlavních
rolích romantické komedie o vztazích…
Vstupné 44 Kč

Q

113 minut

Doporučeno od 15 let

Q

25. 7. středa v 18 hodin

ODSOUZENI ZEMŘÍT
Film natočený podle skutečné události. Víkendový výlet na luxusní jachtě se pro skupinu kamarádů mění na děsivou plavbu. Šampaňské
teče, slunce pálí a účastníci plavby se vrhnou do
chladivé, průzračné vody. Nikdo nespustil záchranný žebřík… Paluba je přímo nad jejich hlavami, ale trup lodi je příliš vysoký a kluzký…
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Q

Doporučeno od 15 let

29. 7. neděle v 18 hodin

SMRTÍCÍ NENÁVIST
Americký horor – pokračování celosvětového kinohitu… „Ti, kteří narazí na místo prokletí, stanou se obětmi jeho zuřivosti…“
Vstupné 39 Kč

Q

105 minut

Q

Doporučeno od 12 let

Vstupné 39 Kč

Q

102 minut

Doporučeno od 12 let

Q

15. 8. středa v 18 hodin

ROMING
Česká komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem
Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu.
Film o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou,
nabízí lákavý mix aktivní situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.
Vstupné 42 Kč

Q

105 minut

Přístupno

Q

19. 8. neděle v 18 hodin
Animovaná rodinná komedie, ve které je hlavním hrdinou mladý tučňák císařský Mambo, odlišující se od svého druhu tím, že místo zpěvu se
vyjadřuje tancem…
Q

110 minut

Přístupno

Q

22. 8. středa v 18 hodin

PUSINKY
„Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál“.
Česká smutná komedie, která poprvé v české
hrané tvorbě otevřeně pojednává o lesbické orientaci…
Vstupné 44 Kč

Q

90 minut

Q

Doporučeno od 15 let

26. 8. neděle v 18 hodin

DIVOČÁCI
Americká dobrodružná komedie je příběhem
čtyř předních hollywoodských hvězd. Čtyřicítka
je pro chlapa podle všeho dost mizerný věk.
Mládí je pryč, život se stal rutinou a do důchodu
je ještě příliš dlouhá doba. Vytržením z nudy je
silný motocykl, na kterém se hrdinové vydají na
pravý motorkářský výlet…
Vstupné 39 Kč

Q

99 minut

Přístupno

Q

29. 8. středa v 18 hodin

EDITH PIAF
„Přivítejte nesmrtelnou osobnost…“ Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její
magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své
doby jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu
celého světa. Snímek o světoznámé šansoniérce
zahájil letošní prestižní filmový festival Berlinale, kde sklidil obrovské ovace…
Vstupné 44 Kč

Q

140 minut

ČERVENEC
15. 7. Schůzka filatelistů
KD – salónek Q 9 – 11 hodin
SRPEN
4. 8. POUŤOVÁ ZÁBAVA MĚSTA
BŘEZNICE
KD Q 21 hodin
Hraje hudební skupina GONG
9. 8. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek Q 17 hodin
30. 8. Zájezd do Jihočeského divadla
Otáčivé hlediště Český Krumlov
KRÁSKA A ZVÍŘE

VÝSTAVY

- MěK a Infocentrum

ČERVENEC
2. 7. – 31. 7. – výstava
„Milé drobnosti“ – prodejní výstava
ručních prací slečny Mileny Kučerové
SRPEN
2. 8. – 31. 8. – výstava fotografií
MUDr. Ladislava Velebného „Březnice
a ještě něco navíc…“
Vernisáž k výstavě proběhne v sobotu
4. 8. v 10 hodin
2. 8. – 31. 8. – prodejní výstava keramiky
MUDr. Zdeňky Havrlíkové

ZÁMEK BŘEZNICE
ČERVENC - SRPEN 2007

HAPPY FEET

Vstupné 35 Kč

7-8/2007

KULTURA

Q

Doporučeno od 15 let

P Ř I P R AV UJ E M E :
SPIDER-MAN 3,
KVASKA, PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI
SVĚTA…
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.

Kavárna u bylinné zahrádky: bude
v měsíci červenci a srpnu otevřena od 10.00
do 18.00 hod. (zavírací den – pondělí)
Kulturní akce:
1. 7. – 29. 7. výstava: PAVEL HRDLIČKA a spol.
Fotografie P. Hrdličky a objekty J. Berana,
instalace N. Bilincové, socha I. Hlavinky
a pohlednice M. Zeta • výstavní bašta zámku Březnice a přilehlá parkánová zahrada
4. 8. – 2. 9. výstava: Březnice a okolí na
starých pohlednicích a fotografiích
výstavní bašta zámku Březnice
v sobotu 7. 7. ve 20.00 hod. na nádvoří
koncert skupiny TRABAND
J. Svoboda – harmonium, kytara, cimbál,
J. Modráčková – kytara, trumpeta, harmonium
V. Pohl – bicí, beatbox
24., 26., 28.7. od 16 h., 29. 7. od 11 h.,
31. 7. a 2. 8. od 16 h., 5. 8. od 18.30 h.
Hudební divadlo KAPSA Andělská
Hora – „Pohádky ze zahrádky“
(letos naposledy) - divadelní představení pro děti
v neděli 29. 7. od 11.00 h. a v neděli 5. 8.
od 18.30 h. – divadelní pohádka účastníků
III. ročníku letní divadelní dílny
v sobotu 4. 8. a v neděli 5. 8. připravila
správa st. zámku v Březnici pro své návštěvníky
OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU
účinkují: šermířská společnost EXULIS Brno,
Hudební divadlo KAPSA Andělská Hora
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179 E-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz
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