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Vážení občané,
prázdninové měsíce jsou již u konce. Březnická pou tentokrát
proběhla bez větších problémů, vydařilo se i tradiční setkání
rodáků a přátel města Březnice.
Zastupitelé se 9. srpna sešli na dalším jednání, které se
uskutečnilo vedle velkého sálu kulturního domu, protože v suterénu probíhala rekonstrukce sociálního zařízení.
A o čem rozhodovali? Například o financování přístavby
2. mateřské školy, o dalším osudu kasáren v Dobré Vodě, či za
jakou cenu se budou prodávat pozemky v Březnici.

Stavební úpravy 2. mateřské školy

Fota MUDr. Jiří Beran

Fotografie ze srpnové prohlídky konventu.

Budova, kde dnes sídlí 2. mateřská škola, pochází z roku
1951. Pamětníci vědí, že zde nejdříve byly jesle a po jejich zrušení objekt slouží jako školka.
Dvě třídy se rozšířily ještě o takzvané malé oddělení, které
vzniklo z bytu domovníka. Kapacita se tak zvýšila na padesát
sedm míst.
Po změně norem a po kontrolách hygieny dostalo město upozornění, že musí provést úpravy kuchyně a stravování, aby odpovídaly vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Pokud to neudělá do konce roku 2007, hrozí i uzavření předškolního zařízení.
Nové zastupitelstvo proto řešilo, co bude s oběma školkami
dále. Po zhodnocení různých variant, výsledků výběrového řízení na projektanta a orientačních rozpočtů se rozhodlo, že se
v obou upraví kuchyně a ještě dojde k přístavbě té druhé, aby
se zvětšila kapacita. Míst je v současné době málo a děti musí
být odmítány.
Příprava na přestavbu školky trvala zhruba čtyři měsíce –
nejdříve se zpracoval projekt pro územní řízení, následovalo
stavební povolení a závěrečné výběrové řízení na dodavatele
stavby. V průběhu těchto činností se zjistilo, jak už to u starších objektů bývá, že stavební zásahy musí být rozsáhlejší, než
se předpokládalo. Budova totiž prošla větší rekonstrukcí naposledy v roce 1984 a od té doby zde probíhaly pouze udržovací
práce. Ve školce se tedy přistaví nová třída, nový vstup a šatny,
upraví se chodby, dojde ke stavební úpravě kuchyně včetně zázemí a nového technologického vybavení, vybuduje se vodovodní a kanalizační přípojka a provedou nové vnitřní rozvody vody,
kanalizace, topení a elektřiny.
Rozsahu prací odpovídá i cena – 12,3 milionů korun. Z toho
pět milionů pokryje dotace Ministerstva financí. Tyto peníze
získala obec díky přispění poslance za ČSSD Josefa Řiháka.
Zbytek musí zaplatit ze svého rozpočtu.
Stavbu provede firma Šindler, která vyhrála výběrové řízení
a nyní má nelehký úkol. Vše musí zvládnout do konce listopadu. V prosinci by se děti měly vrátit do své školky. Do té doby
budou využívat jednu místnost na základní škole. Ředitel Václav Sedláček vyšel městu vstříc a nabídl právě tyto prostory.
Stavební úpravy však v budově neskončí. Celá akce je naplánovaná do třech etap. Ještě by měla pokračovat rekonstrukce
následujících dvou tříd, aby odpovídaly potřebám dvaceti sedmi dětí. Úpravy potřebuje i hygienické zařízení.
Termín realizace je závislý na získání dalších finančních
prostředků.
(pokračování na str. 2)
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Nová úřední deska

Kasárna v Dobré Vodě

Městský úřad musí zveřejňovat stále více dokumentů na úřední desce a kapacita té původní už nestačila. Nápad využít prázdnou výlohu vedle železářství se neosvědčil. Dokumenty se zde
vlhkem znehodnotily a nebyly k přečtení. Radnice uvažovala
tedy o nové a větší úřední desce. Firma Metamax vyrábí hliníkové vitríny, které jsou kvalitní a pro tyto účely ideální. Cenová
nabídka přes sto tisíc korun však převyšovala možnosti radnice,
a tak jí firma vyšla vstříc a cenu snížila zhruba na třetinu.

Na začátku července předalo Ministerstvo obrany městu
bývalá kasárna v Dobré Vodě. Po zápisu na katastrálním úřadě
už objekt patří Březnici. Město tak získalo zdarma majetek
v účetní hodnotě třináct milionů korun, ale podle znaleckého
posudku, který se právě zpracovává, je jejich cena podstatně
vyšší – kolem dvaceti milionů.
Zastupitelé na srpnovém zasedání rozhodovali, jak s areálem naložit – prodat, pronajmout nebo za pomoci dotací objekt
zprovoznit. Už během převodu budov se objevilo několik zájemců, kteří zde chtěli vybudovat například domov pro vojenské veterány, kliniku alternativní medicíny, domov důchodců,
velkokapacitní letní tábor pro děti a podobně. Po prohlídce
kasáren však od svých záměrů ustoupili. To svědčí o tom, že
nebude lehké najít toho pravého kupce či nájemce podle našich
představ.
Vážný zájem mají podnikatelé i firmy o ocelovou kolnu. Ale
právě za ní se nachází zdroj pitné vody pro celý komplex. Pokud by se prodala, mohlo by později dojít ke komplikacím
v zásobování vodou. Zastupitelé se proto rozhodli, že zveřejní
záměr prodeje celého areálu, tedy všech budov, ocelokolny
i okolních pozemků.
V současnosti je prázdný objekt hlídán psy, aby nedošlo
k jeho devastaci a rozkrádání.

Penny market
Společnost Penny market projevila zájem o lokalitu u autobusového nádraží. Stalo se to poté, kdy investiční a obchodní
společnosti BEZK, s. r. o., oznámila městu, že nechce v Březnici
postavit obchod Lidl.
Penny market požádal o prodej pozemkům, na kterých by
postavil svoji velkoprodejnu a dále nabídl, že upraví celou lokalitu autobusového nádraží. Zrekonstruuje zastávky pro autobusy, upraví chodníky i přilehlou silnici. Předpokládaná investice převyšuje čtyřicet milionů korun.
Hlasování zastupitelů bylo poměrně těsné, ale nakonec schválili záměr vybudovat prodejnu Penny marketu a také zveřejnit záměr prodeje pozemků v této lokalitě. Jde o 5 791 metrů čtverečních. Prodejem tak město může získat i potřebné finance na další
akce, na které se kvůli rekonstrukci mateřské školy nedostává.

Nová pravidla pro prodej pozemků
Na červnovém zasedání zastupitelé schválili vznik pracovní
skupiny, která připravila zásady pro prodej městských pozemků.
Ve spolupráci se zaměstnati úřadu a na základě zkušeností
jiných obcí vznikl dokument, který zastupitelstvo odsouhlasilo.
Prodeje pozemků, zveřejněné před schválením nových zásad,
zůstávají nezměněny. To se týká i společností Opama a Bova,
které chtějí rozšiřovat svoje areály. První požádala o 6 300, druhá o 2 200 metrů čtverečních. Zveřejněný záměr určoval cenu
100 korun za metr čtvereční.
Firmy sice požadovaly nižší částku s tím, že by přikoupily
i zbytek parcely, ale tento návrh zastupitelstvo neakceptovalo.
Trvalo na stokoruně za každý metr čtvereční.

Stížnost kvůli penězům
Zastupitelé se připojili k ústavní stížnosti, kterou podává
předseda pracovní skupiny obcí II. typu a starosta města Chlumec nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Dokument poukazuje na
nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy
mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi s přeneseným
výkonem státní správy.
Těm prvním, což je například Příbram, hradí stát devadesát
procent nákladů na jejich činnost. Druhá skupina obcí, do které
patří i Březnice, dostává jen šedesát procent. Proto třeba činnost stavebního úřadu či matriky, jejichž provozování musí
ze zákona zajistit, dotuje město z peněz, které by jinak mohly
být použity na opravy, rekonstrukce a další akce.

Městská policie se přestěhuje
Uvolněnou kancelář po Správě nemovitostí města Březnice
v kotelně K 16 bude využívat Městská policie. Radní s přestěhováním souhlasili. Nové místo je výhodnější, nebo prostor
ve dvoře radnice nevyhovoval. Strážníci budou sídlit téměř
ve středu města, dohlédnou tak lépe například na pořádek kolem kulturního domu. V přízemí objektu se nachází i garáž pro
parkování služebního vozidla. Věřím, že tuto změnu kladně
přivítají i občané.

Zásady pro prodej pozemků
v majetku města Březnice k. ú. Březnice, Bor,
Martinice a Přední Poříčí.
1. Zásady pro prodej pozemků slouží pro výchozí ocenění jednotlivých pozemků v majetku města Březnice v katastrálním
území Březnice, Bor, Martinice a Přední Poříčí jako podklad
v řízeních o prodeji.
2. Zásady vycházejí z jednotné základní ceny všech pozemků,
která je následně ovlivněna danými ukazateli a kritérii platnými v době prodeje pozemku, jejichž uplatnění se využije
dle povahy a umístění pozemku.
3. Výši jednotné základní ceny stanoví zastupitelstvo města
vždy pro každý kalendářní rok se zohledněním cen realit.
4. Cena pozemků určených a připravených pro výstavbu, u kterých se město Březnice počínaje dnem 1. 9. 2007 finančně podílelo na přivedení inženýrských sítí, se stanoví jako suma: ceny
základního ocenění dle postupu těchto zásad bez započtení
veličin IsV, IsK, IsE, IsP, a podíl nákladů vynaložených městem
na přivedení inženýrských sítí. Náklady vynaložené městem na
přivedení inženýrských sítí lze finančně vypořádat i nepřímo
bez navýšení ceny za 1 m2 pozemku prostřednictvím „Zřízení
předkupního práva k pozemku“. Výše podílu vynaložených nákladů bude stanovena rozhodnutím zastupitelstva města.
5. Pokud se o jeden pozemek bude ucházet více než jeden zájemce, automaticky rozhoduje o jeho prodeji obálková metoda s min. cenou stanovenou dle těchto zásad, pokud zastupitelstvo města nestanoví jinak.
6. Minimální cena prodávaných pozemků bez ohledu na výpočet dle těchto Zásad se stanovuje ve výši 100,-Kč/ m2.
7. Veškeré náklady vzniklé s prodejem pozemku hradí kupující
strana.
8. a) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích (zájem obce), upravit cenu za 1 m2 vypočtenou dle
těchto zásad a stanovit individuální podmínky prodeje.
b) Zastupitelstvo města může v případě prokazatelně ztížených podmínek užívání pozemku, na základě doporučení
rady města a správy majetku města Březnice rozhodnout
o snížení kupní ceny a to max. o 30% z ceny pozemku vypočteného dle těchto zásad.
c) Zastupitelstvo města součastně vyhlašuje stop stav prodeje lesních pozemků v majetku města Březnice s termínem
od 1. 9. 2007.
9. Upřesnění některých ukazatelů.
a) „Lsm“ lokalita střed města:
je definován ulicemi: Dolní Valy, Horní Valy, Bubovická,
Za Sokolovnou, Hlubyňská, Rožmitálská, 9. května, Ludvíka Kuby, Počapská – viz grafická příloha
b) IsV, IsK, IsE, IsP – Inženýrské sítě:
Inženýrské sítě se do ceny pozemku započítávají při jejich
dostupnosti do 30 m od hranice pozemku
(pokračování na str. 3)
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Stanovení ceny

Základní cena stanovená ZM
pro rok:

Značka

Cena za m2

2007 - 2008

100,- Kč

Veličina

Základní cena
Kč/m2

Koeficient

Zc

základní cena pozemku

Lsm

lokalita – střed města

3

Sp

stavební parcela

2

IsV

inženýrské sítě – vodovod

25

IsK

inženýrské sítě – kanalizace

25

IsE

inženýrské sítě – elektřina

40

IsP

inženýrské sítě – plynovod

40

K

komunikace – dostupnost
k pozemku

20

Bp

bonita půdy

P

podnikání – komerční využití

100

Popis obou fotografií na první straně dvojčísla Březnických novin
„Pohled do Židovského ghéta“ nepokládám za šastný. Vždycky se tato
čtvr nazývala Lokšany. Například Ludvík Fürst v brožurce Březnice z
roku 1965 na str. 24 v popisu kresby Aloise Moravce, která zobrazuje
to, co je na horní fotografii, uvádí „Synagoga v Lokšanech“.
Též prospekt asi z 90. let o městu Březnici uvádí u snímku, který
je skoro shodný s dolní fotografií, popis: „Opravený dům v Lokšanech“ a u jiného snímku: „Sluneční hodiny v Lokšanech“.
Konečně poslední prospekt z roku 2002: Město Březnice uvádí
u snímku domu z dolní fotografie popis: „Lokšany“. Nikde se nepoužívá pro tuto část Březnice označení „Židovské ghetto“. V popisu
je použito počeštělého tvaru „ghéto“, který se v této podobě nepoužívá a mělo by se zůstat u „ghetta“.
Konečně „Židovské ghetto“ nezní v dnešní době moc dobře, nebo si lze při něm vybavit terezínské nebo varšavské ghetto za 2. světové války. Nevím též, zda dnešní obyvatelé této části Březnice hovoří o svém bydlišti jako o ghettu, nebo význam tohoto slova se
v dnešní době posouvá také k trochu méně příznivému významu.
Za mého dětství a mládí se tam říkalo „V Lokšanech“. Přimlouval
bych se za to, aby to tak zůstalo.
MUDr. Jiří Beran

Cena dle KN

Město Březnice
v y p i s u j e výběrové řízení na pozici

50

VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

Vzorec pro výpočet ceny prodávaného pozemku:

CENA za 1 m2 = Zc x Lsm x Sp + IsV
+ IsK + IsE + IsP + K + Bp + P
Vzorec obsahuje všechny veličiny, v případě, že se uvedená veličina k prodávanému pozemku nevztahuje, má její koeficient
v případě násobku velikost 1 a v ostatních případech velikost 0.

Grafická příloha – střed města

■

K BŘEZNICKÉMU MÍSTOPISU

Kritéria pro výpočet ceny prodávaného pozemku:
Rok

NÁZORY ČTENÁŘŮ

3

❖
❖
❖
❖

Požadavky:
VŠ vzdělání ekonomického směru
znalost práce na počítači (Word, Excel)
lustrační osvědčení
bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů)
Nástup ihned
Podrobné údaje o výběrovém řízení včetně formuláře
najdete na www.breznice.cz – úřední deska

Formulář přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zašlete

na podatelnu MěÚ Březnice, Náměstí 11,
262 72 Březnice do 27. 9. 2007, 12.00 hodin
a to v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – finanční odbor“
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL BŘEZNICE 4. 8. 2007
Každoroční setkání rodáků a přátel Březnice bylo v letošním
roce nejen výjimečné tím, že se jednalo o první, které pořádalo
nově ustanovené občanské sdružení „Bozeň“ – spolek rodáků a
přátel Březnice, ale bylo též pozoruhodné svým bohatým programem.
Začalo v 9 hod. tradičním krátkým zastavením v kostele sv.
Ignáce a pokračovalo návštěvou Městské knihovny a Infocentra,
kde právě probíhala výstava fotografií MUDr. Ladislava Velebného: Březnice a něco navíc, jejichž autor byl přítomen, a tak
se hned u panelů vzpomínalo. Zájemci též mohli v Infocentru
získat různé materiály o městě a okolí.
Hlavním bodem dopoledního programu bylo setkání v kapli
sv. Rocha, která se k tomuto účelu osvědčila již v minulém roce.
Účast byla hojná: všechna místa k sezení byla obsazena a ještě
mnozí stáli. Ve zprávě o činnosti byli přítomní informováni
o postupu přípravného výboru sdružení, o členské evidenci
a členských příspěvcích. Následovala volba výboru občanského
sdružení, do něhož byli zvoleni všichni navržení kandidáti
(a současně členové dosavadního přípravného výboru): Stanislav
Mottl, Jaroslav Kozlík, Jaroslav Žák, Jiří Beran, Arnošt Fürst,
Lenka Fürstová, Ladislav Šimek, Jana Bendová a Josef Benda.
Následovala zpráva St. Mottla, v níž se vrátil k v loňském roce
obnovenému obrazu Panny Marie Růžencové v kapličce u mostu.
Starostka Březnice paní Jana Krajmerová pozdravila přítomné a vyslovila podporu nově vzniklému sdružení. Následovala
přednáška PhDr. Zdeňka Dragouna: Význam sídla Bozeň v době
jeho existence. Tato přednáška by měla záhy samostatně vyjít
v Březnických novinách a proto zde není její obsah přiblížen.
Celé setkání provázela živá hudba. Nejprve skladby duchovní
a pak písně lidové, které kdysi zachytil Ludvík Kuba, v podání Hany Beranové za doprovodu Přemysla Zíky. Nakonec si přítomní společně zazpívali několik známých lidových písní.
Následoval společný oběd a v l5 hodin byl v místním kině
promítnut dokumentární film Ludvík Kuba z roku 1951, jehož kameramanem byl březnický rodák Pavel Hrdlička.
Za podporu uspořádání tohoto filmového představení patří dík
ředitelce Městského kulturního zařízení paní Daně Tuháčkové
a za vlastní promítnutí snímku patří dík neobyčejně obětavé-

Fotografie Arnošta Fürsta zachycuje účastníky setkání v kapli
sv. Rocha.

mu panu Stanislavu Placákovi. Filmový pás totiž již vykazoval
jisté známky stárnutí a tak bylo zapotřebí věnovat promítání
značnou péči. Březničtí tak měli ojedinělou příležitost seznámit se nejen s osobitým projevem Mistra Ludvíka Kuby, kterého zatím znali jen prostřednictvím jeho výtvarných děl, ale
i s další oblastí tvorby Pavla Hrdličky a to vedle umělcových
fotografií, které mohli shlédnout v průběhu července v zámecké výstavní baště. Zde též program setkání rodáků a přátel
končil vernisáží výstavy Okolí Březnice na starých pohlednicích, kterou uspořádala ve spolupráci s panem Arnoštem Fürstem správa státního zámku v Březnici.
Občanské sdružení „Bozeň“ – spolek rodáků a přátel Březnice absolvovalo úspěšně první počin své existence. Ve své další
aktivitě se hodlá věnovat nejen pořádání tradičních setkání, ale
také podpoře ochrany památek a kulturních hodnot. Do jeho
řad jsou vřele vítáni všichni, jimž jsou uvedené cíle blízké.
MUDr. Jiří Beran

BŘEZNIČTÍ BARÁČNÍCI
NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

Oblastní nemocnice Příbram přemístila
během července některé odborné poradny

V sobotu 30. června jsme se na pozvání březohorských rodáků zúčastnili jejich pátého sjezdu. Přišli jsme v krojích a svérázu a pochlubili se též naším praporem.
Po vysvěcení praporu Březových Hor nám byla na náš prapor
připnuta stuha. Po celý den byl velmi pěkný program. S dobrým pocitem jsme se po oslavě vraceli domů.

Oblastní nemocnice v Příbrami přemístila během
měsíce července 2007 mammární, cévní a speciální odborné poradny chirurgického oddělení
z areálu II. na Zdaboři do nových prostor
areálu I., v ulici U Nemocnice 84.

J. Bimr – rychtář
H. Humrová – syndička

Organizace provozu odborných poraden včetně provádění
dalších odborných vyšetření, jako například pomocí mammografu nebo ultrazvuku, jejichž termín se objednává přímo těmito poradnami, zůstane stejný.
Poradny se přemístily do nově zrekonstruovaných prostor.
Pacienti tak získali díky nově vybudovanému prostředí
daleko větší komfort, výhodou pak jistě bude i návaznost
diagnostických a dalších oborů, které zde pracují.
O konkrétním termínu přemístění odborných poraden
chirurgického oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami,
včetně telefonního kontaktu, ordinačních hodin, apod.,
budeme veřejnost včas informovat.

Foto J. Bimr

Mgr. Roman Boček, MBA
ředitel
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
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Rodáci v Městské knihovně a Infocentru v Březnici

Rodáci a přátelé města Březnice si prohlížejí fotografie MUDr. Ladislava Velebného.

Tradiční březnická pou

Letošní pou vyšla na neděli 5. srpna. V mnoha domácnostech jí však předcházely několikadenní přípravy.
Již ve čtvrtek mohli naši nejmenší navštívit různé pouové atrakce a užívat si jich až do nedělního večera.
Počasí bylo letní, návštěvnost veliká, a tak nezbývá než konstatovat, že se nám pou opět vydařila.
Fota Městská knihovna
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ
6. 9. 1914
6. 9. 1926

zemřel v Březnici Mudr. Bohumil Drnek, lékař a kulturní pracovník

11. 9. 1976

koncert Marty a Teny Elefteriadu a Boba Frídla se skupinou Jana
Sochora – sál hotelu Vlčava

ustanoven „Rybářský spolek“, do něhož se přihlásilo 25 členů. Předsedou byl zvolen Václav Otta.
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ZÁŘIJOVÉ
PRANOSTIKY
8. září – Na Panny Marie narození
– vlaštoviček rozloučení.
16. září – Na Ludmily světice obouvej střevíce.

15. 9. 1915
18. 9. 1938

dokončeny stavební práce na nové radnici

21. září – Po svatém Matouši čepici
na uši.

otevřen slavnostně patriarchou PhDr. A. Procházkou nově vystavený
„Husův sbor“

28. září – Svatý Václav – kamna
připrav.

19. 9. 1980

Cestujeme s písničkou - nový pořad brněnského souboru Antonína
Michny – kinosál Sokolovny

29. září – Noc–li chladná před
Michalem, tuhá zima přijde cvalem.

22. 9. 1940

otevřena v radnici výstava fotografií, pořádána Klubem čs. turistů
v Březnici

29. září – Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

23. 9. 1922
27. 9. 1925

na věž kostela byl zavěšen nový číselník hodin

29. 9. 1977

přednáška ke Dni Československé lidové armády – agitační středisko v budově MěstNV

30. 9. 1925

ve městě byla uspořádaná sbírka na postižené povodněmi v našem
okrese

30. 9. 1963

se zřítil tzv. Švédský most v Dobré Vodě (1730)

30. září – Na svatého Jeronýma
stěhuje se k nám už zima.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu
daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě
zavát každý strom.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
Prší-li hodně v září, z lesů se hodně
páří.
Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

Družstvo divadelních ochotníků sehrálo divadelní hru Velbloud
uchem jehly

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst, Březnický zpravodaj
Zpracovaly Kateřina Štěrbová, Martina Brettlová

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE • III
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 září slaví své jmeniny například:
Marie 12. září – Marie, ve své staročeské
podobě také Máří, je určitě nejznámější
a nejuctívanější ženské jméno. Pochází
z hebrejštiny, je odvozeno od Miryam, ale
často se tomuto jménu přisuzuje také
egyptský původ a spojuje se ze slov merit
amm. Jméno Marie bývá nejčastěji vykládáno jako milovaná bohem, ale také bývá překládáno jako hořká nebo moře hořkosti.
Další teorie vysvětlují význam jména Marie
z jeho aramejské podoby Marjam jako paní,
případně kapka moře, ale také krásná či
odkazovatelka. Jméno Marie se objevuje už
ve Starém zákoně jako jméno Mojžíšovy
sestry. Domácké podoby tohoto jména jsou
např. Mářa, Mařka, Madla, Maruška, Mánička, Máňa, Majka, Máša, Maryčka nebo
Mimi. Ve francouzštině je to Marion, v angličtině Mary a irsky Maire a Maura.
Ludmila 16. září – Toto jméno pochází ze
staroslovenštiny a znamená lidu milá. Také
můžeme užívat Lidmila, případně zkráceně
Lída. Domácké podoby tohoto jména je Lidka, Lidunka, Liduška, Lilka, Lola. Německá
a anglická podoba tohoto jména je Ludmilla.
Matouš 21. září – Matouš je jméno hebrejského původu, které pochází stejně jako
jméno Matěj z hebrejského Mattithjáh.
Ovšem k jejich rozlišení došlo při převodu
do řečtiny. Matouš je odvozen z řeckého tvaru Matthaios a znamená boží dar. Jeho do-

mácké podoby jsou Matoušek nebo Matys.
Vznikla z nich také příjmení.

Jaromír 24. září – Jedná se o jméno slovanského původu, které můžeme vyložit
jako jarní mír nebo také slavný silou, či slavící jaro. Jarý znamená prudký, bujný, silný, slovo mír znamená mírný, mírnící. Podle germánských jmen však mohlo mít toto
jméno podobu měr a znamenat rovněž slavný. Jméno Jaromír je někdy považováno za
českou variantu německého Gerlach nebo
Gerhard. Ženským protějškem tohoto jména je Jaromíra.
Václav 28. září – Václav je české jméno
slovanského původu, které znamená více
slávy či více slavný. Domáckou podobou
Václava jsou Vašek, Véna, Venca, Venouš
ale i Vacek či Vaněk. Poslední dvě podoby
jména se používají i jako příjmení.
Michal 29. září – Michael, zkráceně Michal, je biblické jméno hebrejského původu
a znamená kdo je jako bůh? A nebo kdo je
podobný bohu? Domácké podoby toho jména jsou Míša, Mía, Michálek, Miki apod.
Anglická podoba jména je Mitchell a její
zkráceniny Mickey, Mike, Maik, portugalská
podoba je Miguel a ma arská Mihály. Ženským protějškem je Michaela, případně Michala či Michalka.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

PAVEL HRDLIČKA:
FOTOGRAFIE
Pavel Hrdlička (1911 – 1994). Studoval Státní grafickou školu v Praze. Škola
sídlila na Smíchově a fotografickou výuku tam vedl Karel Novák. Ateliér byl prý
veden příkladně, studovala se i reklamní
fotografie, užití písma a pěstován byl
i kolektivní duch (výslednou kompozici
někdo komponoval a snímal, jiný udělal
písmo atd.), který se později hodil i v další Hrdličkově profesionální činnosti.
Rok 1933 byl rokem vrcholící hospodářské krize, ale čerstvý absolvent grafické školy měl štěstí – bylo mu nabídnuto
místo fotografa v propagačním oddělení
firmy Baa. Do té doby byly hlavními
pracovníky v reklamě textaři a kreslíři,
kteří připravovali jednotlivé materiály
i celostátně realizované tematické a sezónní kampaně. Pavel Hrdlička byl, podle svého tvrzení, prvním fotografem firmy a při své práci využíval nejrůznější
postupy z rejstříku avantgardní fotografie. Po počátečních pokusech o reklamní
snímky, kdy byla modelkou jakási dívka
z Norska („…dělnice z okolních vesnic
chodili ještě málem v krojích, bylo nemyslitelné fotografovat jim nohy…“), se
tematická šíře snímků obohatila o ateliérové kompozice obuvi, záběry z přírody
(turistické a sportovní boty), aranžované
scény, ale i snímky slavných osobností té
doby (např. Vlasty Buriana, Járy Kohou(pokračování na str. 7)
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(dokončení ze str. 6)
ta ad.). Jako první modelku využíval svoji manželku Helenu, se kterou se ve Zlíně oženil v listopadu 1935. V následujících letech pak u Baů pracovali též
Oldřich Straka, Vilém Rosegnal, Josef
Vajdák a ve zlínských novinách i Karel
Ludwig.
Vedle firemních zakázek naše výstava
představuje další polohy autorovy fotografické tvorby 30. - 40. let. Jsou to záběry zlínské architektury a pozoruhodné
snímky z návštěvy Světové výstavy
v Paříži roku 1937, kde byli návštěvníci
konfrontováni i s nadutými kolosy Sovětského svazu a nacistického Německa.
V ulicích Paříže vznikly i Hrdličkovy momentky každodenního ruchu, ukazující
jeho volbu nevšedních záběrů a reportérskou pohotovost. Další snímky si autor
přivezl ve 30. letech z návštěvy Holandska. Ve válečných letech vznikl soubor intimních fotografií z rodinného života,
který později vyústil do knihy Jak fotografovati dceru (Československé filmové
nakladatelství, Praha 1947). V pozdějších
letech Hrdlička fotografoval už jen sporadicky, roku 1945 ve zničeném Norimberku, počátkem 50. let v povrchových dolech Severních Čech a s obnovenou chutí
v New Yorku, kam zajel roku 1968 navštívit své staré přátele v emigraci: Hackenschmieda, Lukase a Koldu.
Pavel Hrdlička je dnes hlavně připomínán jako filmař.
V polovině 30. let firma Baa založila
Filmové ateliéry Baa, které produkovaly reklamní, dokumentární, instruktážní
a později i animované a hrané filmy. Tato

slavná kapitola dějin českého
filmu je podrobně zpracována
jinde, přesto ale musíme připomenout Ladislava Koldu,
Elmara Klose, Alexandra
Hackenschmieda, Jiřího Lehovce, Jana Lukase, Jaroslava
Boučka, Hermínu Týrlovou,
K. M. Walló, Antonína Horáka, Bořivoje Zemana i jeho
jmenovce Karla. Hrdlička se
Pavel Hrdlička – autoportrét z pozdějších let
stal kameramanem asi roku
Ještě na konci války se stal Hrdlička za1938 a do konce války podle svých
městnancem Filmového ústavu Praha a od
poznámek spolupracoval na třiatřiceti
počátku roku 1946 pracoval v nově založefilmech a řadě reklamních a instruktážném Krátkém filmu, kde jen do konce
ních snímků. Významné byly filmy reži50. let natočil s desítkami režisérů více
séra Jiřího Lehovce Věrná hvězda
než stopadesát filmů. Vedle ryze dokumen(1939-40) a zejména Rytmus (1941, při
tárních témat i povinných agitek to byly
natáčení Hrdlička i fotografoval), Ferda
i filmy věnované malířům Ludvíku KuboMravenec Hermíny Týrlové (1943),
vi, Maxu Švabinskému, Josefu Ladovi
Vánoční sen Bořivoje Zemana (1944),
a Václavu Rabasovi. Na přelomu 50. a 60. let
točil i s režiséry Elmarem Klosem, Mitaké pro nakladatelství Artie graficky
lošem Makovcem, Karlem Plickou ad.
upravoval fotografické knihy Jana Lukase.
Poměry ve zlínských ateliérech byly
Počátkem roku 2006 byl Pavel Hrdliči v době války jedinečné, zejména ve filka znovu objeven jako jedna z výrazných
mech Jiřího Lehovce se uplatnila avantosobností české avantgardní fotografie
gardní filmová estetika, která v době
a filmu první samostatnou výstavou
války byla jinde nemyslitelná. Vysokou
v Galerii Josefa Sudka Uměleckoprůúroveň filmové produkce podporovaly
myslového musea v Praze. Výstavou se
počátkem 40. let i každoroční zlínské
vrací do své rodné a milované Březnice.
Filmové žně, které do města s moderText Jana Mlčocha kurátora sbírky, foním kinem (2000 sedadel) přiváděly
tografie Uměleckoprůmyslové museum
množství diváků i filmových tvůrců. Váv Praze pro výstavu P. Hrdlička a spol.,
noční sen, k němuž napsal scénář básník
zámek Březnice 1. – 30. 7. 2007, uspořáFrantišek Hrubín, získal na mezinároddanou ve spolupráci s Uměleckoprůmysních festivalech řadu ocenění a později
lovým museem v Praze. Pro Březnické
byl vydán i knižně (Československé
noviny upravil MUDr. Jiří Beran
(se souhlasem autora).
filmové nakladatelství, Praha 1947).

DROBNÉ PAMÁTKY NAŠÍ KRAJINY
Doba volna a krásné počasí letních
měsíců nás lákaly ven, do přírody. Nejen
na procházkách, ale také při dnes tak
oblíbených jízdách na kole, obdivujeme
krajinu, domy, přírodní scenérie. Cestou
však míjíme i jiné věci, malé a nenápadné, jakoby splývající s okolní krajinou
a přírodou. Jsou to drobné náboženské památky, křížky a kříže, boží muka, kapličky.
Jako první v řadě památek spojených
s křesanstvím je třeba zmínit kříž.
Ve Starém zákoně je příběh o dlouhé
pouti židovského národa pouští (IV. Kniha
Mojžíšova, kap. 21). Jedno zastavení má
zvláštní charakter a do jisté míry je i klíčem ke vzniku těchto drobných památek
v naší krajině. Na lid, který zhřešil, seslal Hospodin ohnivé hady. Lidé šli za
Mojžíšem, aby jim pomohl. Ten se začal
modlit a Hospodin mu řekl, aby vytvořil
sochu, která se bude hadovi podobat
a všichni uštknutí se k ní budou modlit
a zůstanou na živu. Tak se také stalo. Paralela je v Novém zákoně: Jako Mojžíš
povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něj
věří, nezahynul, ale měl život věčný.

První kříže byly jistě dřevěné. Původně byly obrázky svatých a křížky zavěšovány na stromy. I v kmenech stromů se
nacházely některé dřevěné sochy (např.
podle pověsti byla na vrchu Javory
u Hvož an nalezena v dutině stromu socha Panny Marie). Dřevo bylo dostupné,
nebylo drahé a snadno se opracovalo.
Dřevěné kříže a dřevěná boží muka se
stavěly pravděpodobně od raného středověku a bohužel se dochovaly jen vzácně.
Boží muka jsou většinou kamenné
sloupy, na kterých je obrazem nebo slovem připomínáno utrpení a muka Ježíše
Krista. Nacházíme je od gotiky až po baroko a byly stavěny ještě za 1. světové
války. Podnětem k jejich postavení byla i
bída a hladomor, vzpomínka na zemřelého, cesty k poutním místům, atd.
Boží muka byla obraznější než prostý
kříž. Některé mívaly na přední straně
výklenek, který sloužil k umístění nějakého obrázku, sošky, reliéfu, atd. Obrázek často doprovázel text, byly to zejména citáty z Písma. Boží muka vyzývala
kolemjdoucí k zastavení, zamyšlení,
k modlitbě, úctě a pokoře.

Na silnici z Mirovic do Rástel je rozcestí. U odbočky na Sochovice stojí stará
boží muka, na kterých je v kameni vytesán letopočet 1596. Jak pověst vypráví,
byl na tomto místě pohřben zavražděný
rytíř ze Sochovického statku. Při opravě
cesty v roce 1848 byla tato boží muka
z původního místa přeložena a při této
práci byla pod deskou sloupu nalezena
lidská kostra. Na spodní části desky byl
nápis „Jan Sochowský“. Podle starých
zvyklostí se těla sebevrahů a zavražděných, kteří se nevyzpovídali, nesměla pohřbívat na hřbitovech. Jejich hroby byly
na pustých místech a také na rozcestích.
Tato pověst může mít skutečný základ.
A se vydáme z Březnice jakoukoliv
cestou, najdeme na nich křížky (směr Počaply), boží muka (Bubovická, Tochovická ulice, silnice na Hudčice) nebo kapličky. Často jsou však tato místa zarostlá a
neupravená. Dnes už se u nich zastaví
málokdo. A o moci a síle modlitby za
bližního, živého či zemřelého, toho už
také mnoho nevíme.
Čerpáno: Bozeňsko, Příběhy drobných památek

Připravila Petra Bartoníčková
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MC PAMPELIŠKA BŘEZNICE O PRÁZDNINÁCH
Mateřské centrum Pampeliška Březnice nezahálelo ani o prázdninách, mělo
pravidelně otevřeno 1x týdně a zorganizovalo několik výletů. Během léta jsme přivítali několik maminek z nedaleké Blatné, které chtějí založit MC ve svém městě
a přijely se inspirovat k nám.
K mimořádným aktivitám
našeho MC patřil
projekt Dětský
svět RFP. Jednalo se o zajištění
aktivit a programu pro děti při
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několikadenním rockovém festivalu
Rockforpeople (RFP) v Hradci Králové
na začátku července.
K již tradičním letním aktivitám patřila Letní divadelní dílna, která probíhá
ve spolupráci s Divadlem KAPSA Andělská hora. Děti z obou turnusů se vždy týden připravovaly na závěrečné divadelní
vystoupení, které předvedly nejen svým
rodičům na státním zámku Březnice.

Od září 2007 bude MC otevřeno
opět již denně a těší se na své stálé
i nové návštěvníky.
Jitka Bartáková

Mateřské centrum

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

ZÁŘÍ 2007
Pravidelné programy v září
Po prázdninách je herna pro rodiče
a děti opět otevřena denně od pondělí do pátku 9.00 – 12.00 hod.
K dispozici trampolína, obruče, bazének
s rehabilitačními míčky, skluzavka, domeček, dřevěný obchůdek, přebalovací
pult pro nejmenší atd.
• v úterý od 10.00 ORIGINÁLNÍ
VÝTVARNÉ NÁPADY
PRO NEJMENŠÍ OD MARTINY
• ve čtvrtek cvičení a povídání pro
těhulky /inf. 777 690 441/
• v pátek od 10.00 ZPÍVÁNÍ,
CVIČENÍ, TANEČKY
Ostatní programy (hudební škola YAMAHA, angličtina, kroužek tvořivé dramatiky, břišní tance apod.) budou upřesněny
během měsíce září.
Sledujte nástěnky MC, popř. volejte
318 682 031.
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.
MC je otevřené všem!

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
VE 2. MŠ BŘEZNICE
Vážení rodiče a čtenáři Březnických novin,
v tomto článku bych se s Vámi chtěla
podělit o informace, které jsem získala
ohledně přístavby a úprav naší mateřské
školy, které spočívají v přístavbě jedné
třídy, přestavby kuchyně dle norem EU
a dalších stavebních úprav. Informovala
jsem se na MěÚ, kde jsem se dozvěděla
následující: V měsíci červenci proběhlo
výběrové řízení na dodavatelskou firmu
na přístavbu a stavební úpravy. Na základě zadávacích podmínek výběrového
řízení komise jednoznačně vybrala firmu
Šindler s. r. o. Praha, která nejlépe splňovala veškerá kritéria výběrového řízení. Dne 14. 8. 2007 byla podepsána
Smlouva o dílo a zároveň bylo předáno
staveniště. Ještě téhož dne byly zahájeny stavební práce. Termín dokončení se
předpokládá 30. 11. 2007.
Tímto chci také poděkovat rodičům,
kteří se dne 18. 8. 2007 zúčastnili vyklízení sklepních prostor.

Fotografii ze staveniště jsem pořídila
dne 16. 8. 2007.
Petra Ottová
za SRPŠ při 2. MŠ Březnice

Mimořádné akce v září
ZVEME VÁS NA OSLAVU 7. NAROZENIN MC PAMPELIŠKA v sobotu
15. 9. 2007 tentokrát s programem:
• kouzelné dopoledne v herně MC
9.30 – 12.00 h.
- kouzelnické vystoupení
- výstava fotografií ze 7 let života v MC
- slavnostní předání certifikátu Společnost přátelská rodině
• balónkové odpoledne
13.30 – 18.00 h. v parku vedle lékárny
(v případě nepříznivého počasí v herně MC)
- balónková show – různé druhy postaviček a zvířátek tvořeny přímo před
zraky diváků
- balónková dílna pro příchozí – děti
si zkusí vytvářet vlastní jednoduchá
zvířátka – vlastnoručně vyrobené balónky si pak odnesou jako dárek
- dále 7 stanoviš s výtvarnými, pohybovými a dovednostními dílnami
- tombola
- ledová tříš, sladké i slané občerstvení
(nejméně 7 druhů)
Těšíme se na společně strávený den.
Tato akce je spolufinancována z příspěvku na činnost z rozpočtu města Březnice.
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VÝUKA OD ZÁŘÍ DO PROSINCE ZAHRNUJE
10 lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples

PROGRAM 2007
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
prodloužená
6. lekce

8. září
15. září
22. září
29. září
6. října
13. října
20. října

7. lekce
8. lekce
prodloužená
9. lekce
10. lekce
ples MěKZ

27. října
3. listopadu
10. listopadu
17. listopadu
24. listopadu
1. prosince

Základní lekce 14 - 17 hod. • Prodloužené 17 - 21 hod. • Ples 19 - 01 hod.
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ALLIANZ EUROINDEX – ZAJIŠTĚNÁ INVESTICE
Allianz pojiš ovna, a.s., přichází s limitovanou sérií velmi úspěšného jednorázově placeného produktu.

• garantovaný výnos minimálně 25% za 10 let
• placení v korunách i v eurech

• výplaty v eurech
• výše zhodnocení indexu není omezena

ALLIANZ EUROINDEX přináší kombinaci jistoty a síly evropské pojišovací skupiny
Allianz a zkušenosti předního světového správce majetku klientů, jímž je Dresdner Bank.

Co nabízíme?
Nabízíme desetileté jednorázové pojištění s vkladem již od 2000 eur nebo 60 000 Kč, které Vám umožní investovat
do portfolia s GARANTOVANÝM VÝNOSEM 25%! Další výnos Vám zajistí podíl na průměrném zhodnocení akcií 50 nejvýznamnějších evropských společností sdružených v indexu DJ EuroStoxx50 / zhodnocení za posledních 10 let je
90% - včetně garantovaného výnosu/
Podobný produkt byl velmi úspěšný v našich sesterských společnostech v Německu a Rakousku. Nyní je nabízen i v dalších
evropských státech. Smlouva je poprvé v ČR spravována v eurech. Veškeré platby z pojištění včetně budoucího zhodnocení
jsou vypláceny v měně euro. Zajištěná návratnost investovaných prostředků v případě úmrtí je 105% aktuální hodnoty investice. V případě smrti úrazem je vyplaceno – investovaná částka plus 100%. Informace o aktuální hodnotě investice naleznete na www.allianz.cz

Co získáte uzavřením Allianz Euroindex III?
–
–
–
–

jistotu minimálního garantovaného výnosu 25% za období 10 let
výnos v závislosti na vývoji akciového indexu DJ EuroStoxx50
první investice placená v euro nebo Kč a pojistné krytí kompletně v eurech
investice s ratingem AA, jejímž emitentem je Dresdner Bank AG – druhá největší banka v Německu a dceřiná společnost
Allianz SE
– pojistné krytí i pro případ smrti úrazem.
N e z a p o m e ň t e – Jedná se o limitovanou sérii, kterou je možné si sjednat pouze v období do 10. 10. 2007 u vybraných
poradců Allianz pojišovny, a.s.
Bližší informace získáte:

Allianz pojiš ovna, Na Chmelnici 602 Rožmitál, tel. 318 665 795, mob. 602 144 095

ALLIANZ pojiš ovna a.s.,

PSÍ SALON

o z n a m u j e přestěhování své kanceláře
z Březnice do Rožmitálu

Jana Němcová, BUBOVICE 63
Tel. 604 264 731

Na Chmelnici 602

KOMPLETNÍ ÚPRAVA PSÙ A KOÈEK VŠECH RAS

(150 m od autobusového nádraží, na konci parkoviště,
u rybníka – směr Plzeň, vpravo)

Po dohodě možno i úpravy dlouhosrstých morčat a králíčků
(srst a drápky)

Platby všech pojištění bez poplatku

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

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

Pondělí a středa

9 - 12 13 - 16 hod.

Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.

Bohuslav Petráň, generální reprezentent

AUTOŠKOLA

PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

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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Sublima Březnice, s. r. o.

Počapská 557, 262 72 Březnice

přijme

přijme

Elektrikář – silnoproud – 2
Zámečník (svářeč) – 1 ■ Zámečník (údržbář) – 2
Jeřábník – 1 ■ Truhlář – 2
Dělníky do dřevařského provozu – 2
Dělníky do pilařského provozu – 2

z důvodu zvýšení výroby

vyučené soustružníky, frézaře, brusiče
Po ž a d a v k y :
Vyučen v oboru. Nejlépe s praxí.
Nástup možný ihned.

Nástup

ihned.

Informace na tel. 318 682 212 - 4
Telefonní spojení: 318 682 223 - 225
Fax: 318 682 335

p. Duchoňová – personální úsek
p. Ing. Pavlíček – výrobní ředitel

Nejvíce schvalované půjčky na trhu
pro zaměstnance, důchodce
i invalidní, OSVČ a MD.

OZNÁMENÍ

BEZ POPLATKU, RYCHLÉ VYŘÍZENÍ,
PŘIJEDEME K VÁM .

Vážení absolventi SOU Sedlčany,
bývalé zemědělské školy,
oznamujeme vám,
že v

pátek 28. září 2007 od 9.00 hod.

Většina klientů se neprověřuje v registru.

se budou v areálu učiliště
v ulici Petra Bezruče 364 konat

Tel. 777 675 049 nebo
www.profireal.cz

oslavy
120. výročí založení školy.
Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat
absolventy všech učebních a studijních oborů
na tuto slavnost.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 P R O D Á M štěňata Jorkšírského teriéra.

Odběr v září 2007. Tel. 606 629 013
 P R O D Á M družstevní byt 2+KK v Březnici.

Tel. 318 682 765 nebo 723 963 560 (volat večer)
 P R O D Á M přízemní byt 2+1 v Březnici.
Tel. 606 165 362
 K O U P Í M byt 2+1 nebo 3+1 (HP) v Březnici.
Tel. 607 776 698
 Z A M Ě S T N Á N Í : Přijmu ženu do trvalého pracovního
poměru na kompletaci plastových hokejek. Pracoviště –
Hlubyně u Březnice. Bližší informace na tel. 602 124 563

CENÍK INZERCE

Pozvánka se týká také bývalých žáků
SOU lesnické v Třebnicích
a SPV Laktos v Sedlčanech.
Ředitel SOU Sedlčany
ing. Jiří Janů

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto vyjádřit svůj velký dík všem
pracovníkům a zdravotním sestřičkám Domova
důchodců v Březnici za obětavou zdravotní péči o mou
maminku paní Annu Balounovou.

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.

Miroslava Chocholoušová, dcera

Oceňujeme náročnou práci personálu Domova
důchodců v Březnici. Zvláště děkujeme za dvanáctiletou péči o pana Františka Stupku.
Rodina

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
Uzávěrka Březnických novin - ŘÍJEN - 19. 9. 2007 ve 12 hod.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

VZPOMÍNKA
Dne 20. srpna uplynul rok od úmrtí maminky
a babičky paní Anny Sýkorové.
Vzpomínají Trňákovi a Sýkorovi.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Vážení sportovní přátelé a příznivci
březnického fotbalu, dovolte mi, abych
Vás informoval o tom, co se nám v době
fotbalových „prázdnin“ povedlo a co se
v našem fotbalovém oddíle dělo a děje.
První svoje řádky budu směrovat
k údržbě trávníku na našem stadionu.
V soutěžní přestávce se nám podařilo zabezpečit a provést kvalitní prohnojení
trávníku organickým hnojivem. Tuto
naši činnost určitě zaregistrovali někteří
občané města, následně i Městská policie
a starostka města. Na fotbalový stadion
je značně omezen vjezd těžší techniky,
a tak se zmiňované hnojivo muselo na
nezbytně nutnou dobu uložit na asfaltové ploše u tenisových kurtů. Všem dotčeným obyvatelům města se za tuto naši
nevalně vonící činnost dodatečně omlouváme. Celá tato „hnojící“ akce však trávníku na fotbalovém stadionu notně prospěla. Musíme si uvědomit, že trávník
byl založen někdy před cca 50 lety a potřebuje čas od času kvalitní údržbu.
V dalším období nám provedla specializovaná zahradnická firma vyřezání nejvíce poničených míst na hřišti. A na tyto
místa byl položen nový kobercový trávník o celkové výměře asi 70 m2. Myslím
si, že na zkvalitnění hrací plochy bylo vynaloženo značné úsilí a také nemalé finanční prostředky. Pevně doufám, že si
to všichni kompetentní, kteří budou po
celou sezónu hrací plochu využívat, řádně uvědomí a budou se k ní chovat šetrně.
V dalším období proběhlo na našem
stadionu týdenní soustředění „A“ mužstva už druholigové Marily Příbram.
Kluci na našem stadionu trénovali denně dvoufázově a odehráli i přípravné
utkání se Spartou Praha „B“. Po ukončení soustředění byli všichni účastníci
s podmínkami nadmíru spokojeni a doufáme, že je přivítáme i v dalším roce.
Po Marile Příbram se pak na našem stadionu vystřídala dvě dorostenecká družstva FC Libuš.

Dále se budu
věnovat sportovní
části našeho snažení. Moje řádky
budou směrovat
hlavně
k dění
v „A“ mužstvu.
Po tak trochu
„katastrofálním“
závěru minulé sezóny, o kterém
jsem psal už v minulém čísle, se
nám
povedlo
mužstvo vhodně
doplnit a zkonsolidovat. Jedním
z přínosů bylo určitě angažování nového
trenéra pana Václava Hrachovce. Dále se
nám z hostování vrátili hráči Miloš Nepivoda a Martin Svoboda, kteří budou
pro mužstvo určitě přínosem. Na hostování se nám z jiných oddílů podařilo získat Jakuba Podlenu, Pavla Balíka a Jiřího Řezáče. S přípravou jsme začali 20.
července a na prvním tréninku se sešlo
21 hráčů, co je určitě po minulé sezóně
pozitivum a já pevně doufám, že tomu
nebude po celou sezónu jinak. Odehráli
jsme i několik přípravných utkání. Hned
v prvním jsme podlehli na domácím
hřišti „krajskému“ Spartaku Příbram
„A“ 1:4, následně jsme doma porazili
účastníka I.B třídy Rožmitál vysoko 6:2,
dále jsme porazili Blatnou „B“ na jejím
hřišti 2:6 a v „pouovém“ zápase jsme
remizovali s Nečíní 2:2. A pak nás už
čekalo pohárové utkání na půdě TJ Bohutín „B“, které jsme vyhráli 1:13.
Příprava nám celkem vyšla, ale nejdůležitější bude, aby se nám dařilo v nadcházející sezóně a mohli jsme opět bojovat o příčky nejvyšší. Sezónu jsme začali
19. 8. na hřišti Spartaku „B“, následně
doma přivítáme Dolní Hbity a cestujeme
na utkání k našemu sportovnímu rivalovi SK Tochovice. Doufám, že si cestu na
březnický stadion najde více příznivců

a my se budeme snažit divákům poskytnout kvalitní hru a ještě kvalitnější
výsledky.
V ostatních oddílech našeho SK panoval relativní klid. Žákovská a dorostenecká mužstva začínají přípravu až
v tomto období. Nedošlo k žádným převratným změnám jak na hráčských tak
ani na trenérských postech, a tak nadcházející sezónu začneme ve stejném složení. Za zmínku určitě stojí, že se nám
podařilo, zatím jen na hostování, získat
šest bratrů Muziků, kteří se přestěhovali do našeho regionu a postupně dle věku
posilnili přípravku, žáky a dorost. Josef
s Martinem si svojí kvalitou a přístupem
vybojovali i účast v „A“ mužstvu mužů.
S tréninkem a přípravou už lehce začalo i „B“ mužstvo mužů pod vedením
Josefa Bubeníčka st. Odehráli a s přehledem vyhráli turnaj ve Hvož anech
a myslím, že jsou dobře připraveni na nelítostné boje ve IV. třídě.
Informací z letní přestávky bylo dost
a já na tomto místě přeji v nadcházející
sezóně hodně sportovního štěstí a dobré
výsledky všem našim oddílům a zvu
všechny sportovní fanoušky na březnický
fotbalový stadion.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Za SK Březnice Ing. Marián Piško

NOHEJBAL O „POHÁR MARTINIC“
V sobotu 7. července se v Martinicích
konal již 4. ročník turnaje v nohejbalu
o „Pohár Martinic“. Za pěkného, i když
větrného počasí, se mezi sebou utkalo
11 mužstev z Martinic, Březnice, Boru,
Počapel, Třebska, Příbrami a Roželova.
Na prvním místě se umístilo družstvo
TŘEMŠÍN z Roželova, druhé bylo družstvo PAJDA z Březnice a třetí skončili
NOSIČI VODY z Příbrami. Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným, divákům, pořadatelům a především sponzorům turnaje.
SDH a Osadní výbor Martinice
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ZÁJEZDY FANCLUBU ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY
Fanclub Rožmitálské Venkovanky v letošním roce uspořádal už tři autobusové zájezdy na vystoupení Rožmitálské Venkovanky, která koncertovala na různých místech
České republiky.
Prvním zájezdem byla v neděli
3. června cesta do Kněževsi u Rakovníka,
kam byla známá rožmitálská dechovka
pozvána na 4. festival dechových hudeb.
Ráno při odjezdu nám sice nepřálo počasí, ale když jsme přijeli do známé chmelařské obce, přestalo pršet a tak se mohli
všichni příznivci dobré nálady a muziky
sejít na velkém prostranství na Václavském náměstí, kde koncert probíhal.
Kromě naší kapely zde vyhrávala i Horalka, Krajanka a jako poslední rozezpívala plné náměstí Budvarka. Akce se
všem velmi líbila a i cesta autobusem
domů, kterou nám zpříjemnil kapelník
Pepa Janoušek se svojí harmonikou.
Další autobusová výprava se uskutečnila na festival dechových hudeb do Jižních Čech, konkrétně do Soběslavi. Hudební festival „Kubešova Soběslav aneb
Blata se baví“ probíhal o víkendu 21.
a 22. července. Rožmitálská Venkovanka
s dirigentem Rudolfem Rydvalem, kterou jsme jeli v hojném počtu podpořit,
vystoupila v neděli dopoledne a při společné skladbě na úplném závěru dvou-

denního maratónu dobré dechové muziky. Účast na tomto prestižním festivalu
byla pro Rožmitálskou Venkovanku jedním z vrcholů z velkého množství vystoupení v letošním roce. Pro nás, diváky, to byl sice únavný celodenní výlet, ale
přesto nezapomenutelný zážitek! Přestože všech deset kapel, v popředí s jihočeskými Babouky a pražskou Veselkou,
v neděli vyhrávalo pěkně od podlahy,
naše Rožmitálská Venkovanka je prostě
nejlepší!!!
Zatím posledním zájezdem byl výlet
do Kramolína u Nepomuku, kde se
4. srpna konaly pivní slavnosti a naše kapela byla pozvána, aby zpříjemnila poctivou ochutnávku piva a přispěla k dobré
atmosféře, protože pivo bez muziky
a muzika bez piva jaksi nejde… V tomto
prostředí kapela nevystupovala poprvé,
je už pravidelně zvána do místního přírodního areálu panem Bohoušem Trojánkem, který je organizátorem těchto oblíbených akcí. Počasí bylo přímo ukázkové
a celé odpolední a večerní vystoupení
skvěle zpestřily Rožmitálské mažoretky

TRADIČNÍ VÝSTAVA FUCHSIÍ
V červenci proběhla ve Hvož anech již
7. tradiční výstava fuchsií. Pořádal ji
Spolek Beneše z Blíživy společně s paní
Jaroslavou Dvořákovou.

tele tato rostlina neustále vybízí ke
šlechtění stále nových kultivarů. Paní
Jaroslava Dvořáková podala všem zájemcům vyčerpávající informace a nenašel se
nikdo, kdo by odcházel s prázdnou.
V příštím roce se jistě všichni milovníci této pozoruhodné květiny opět sejdou ve Hvož anech.
Petra Bartoníčková

pod vedením Martiny Dobešové. Taneční
parket byl stále plný a domů jsme dorazili až pozdě v noci.
Na všechny tyto zájezdy měli členové
Fanclubu cestu autobusem zdarma, což
je jedna z výhod členství. Všichni mají
možnost se podívat na akce, na které by
třeba nikdy sami nevyrazili. Možnost jet
s námi dostali i další zájemci, kteří ve
Fanclubu nejsou, a vždy se všichni skvěle
bavili se skvělou muzikou.
Do budoucna už se těšíme na oblíbený podzimní koncert, který proběhne již tradičně ve společenském
centru v Rožmitále pod Třemšínem
21. října od 18. hodin.
Naše sdružení se rychle rozrůstá,
v tuto chvíli evidujeme 46 členů a rádi
uvítáme další. Všechny informace o chodu Fanclubu včetně přihlášky najdete na
internetu na stránce http://www.volny.cz/
venkovanka a nebo kontaktujte předsedu sdružení pana Jana Uhlíře na tel.
724 078 562.
František Haš
tiskový mluvčí Fanclubu
Rožmitálské Venkovanky
mobil: 602 607 625
e-mail: frantisek.has@seznam.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO ZUŠ
Základní umělecká škola
Březnice oznamuje,
že všichni zájemci o výuku
hry na hudební nástroj
se mohou přihlásit
v budově školy
na Náměstí –
a to od 4. do 14. září,
vždy v odpoledních hodinách.
Tato nabídka je určena především
dětem z 2. tříd ZŠ, přihlásit se
mohou ale i děti starší
(z 3. – 6. tříd ZŠ).
Na škole vyučujeme hru na klavír,
housle, kontrabas, kytaru, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv a zobcovou flétnu, která slouží především jako přípravný nástroj pro jiný
žesový nebo dřevěný dechový nástroj (trubka, pozoun, tuba, klarinet, saxofon, příčná flétna). Na ně
žáci přechází zpravidla ve věku 10
let. Mladší děti jsou zařazeny do
přípravného hudebního oboru, starší bývají zařazovány rovnou na vybraný hudební nástroj.

Ing. Jaroslava Dvořáková, CSc.
foto MěK

Fuchsie pochází z oblastí tropické
Střední a Jižní Ameriky, ale dnes je
u nás tak rozšířená, že jsme na její exotický původ téměř zapomněli. Ve Hvožanech, které jsou od Březnice pouhých
12 kilometrů, jste si v domě č. p. 42
mohli prohlédnout nepřeberné množství
těchto oblíbených květin. V současnosti
existuje již na tisíc druhů fuchsií a pěsti-

Přemysl Zíka, ředitel ZUŠ
Rozkvetlé fuchsie

foto MěK
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Městské kulturní zařízení Březnice
Vás zve na

koncert s videoprojekcí

„Eva a Vašek“

16. října 2007 v 18 hodin
KD Březnice
PŘEDPRODEJ

VSTUPENEK

v Městské knihovně a Infocentru • Vstupné 140 Kč
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Edita KEGLEROVÁ

absolvovala studium na
pražské Akademii Múzických Umění v cembalové třídě
prof. Giedré – Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě u prof. Jacquese Ogga
na Královské Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom MMUS v sólové a komorní hře.
V roce 2002 jí bylo uděleno stipendium Královskou Akademií hudby v Londýně na roční stáž, kde se věnovala převážně studiu hry číslovaného basu, ale též hře na klavichord a kladívkový klavír.
V září 2003 byla přijata na doktorandské studium obor
„Interpretace a teorie interpretace“ na pražskou AMU.
Aktivně se účastní mistrovských kurzů, vedených špičkovými
světově uznávanými interprety ve hře na cembalo.
V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou 1.cenu a Zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter na nejprestižnější
mezinárodní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách. V roce 2001 získala „Honorable mention“ na téže soutěži, tentokrát v sólové cembalové hře.
Spolupracuje s předními českými komorními orchestry jako
sólistka i jako komorní hráč. Je členkou několika komorních
ansámblů (Pražský barokní soubor, Hanbarne Baroque Ensemble), se kterými koncertuje v ČR i v zahraničí. Pedagogicky
působí na Gymnáziu s hudebním zaměřením Jana Nerudy v Praze. Pravidelně koncertuje s Pražským barokním souborem v Japonsku.
V roce 2005 navštívila Velkou Británii, kde se představila
v Muzeu G. F. Händela v Londýně a v kostele St. Nicolas’s v Chearsley.
V roce 2006 koncertovala v Německu - Musica Canterey
Bamberg.

V lednu 2007 jí patřil zahajovací koncert 3. ročníku Hudby
Pražského hradu.
Hrála na mnoha významných koncertních festivalech v ČR
(Dvořákova Olomouc, Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní festival komorní hudby Český Krumlov) a zahraničí (Německo – Bachtage Potsdamm, Velká Británie, Holandsko,
Polsko). V roce 2007 dokončila unikátní CD se 4 koncerty
pro cembalo a orchestr J. A. Bendy, kde zazní koncerty G dur
a F dur ve světové premiéře.
Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ

D

E
Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás srdečně zvou na koncert

37. koncertní sezóny 2007

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY

recitál
vynikající sólistky

Edita
KEGLEROVÁ
cembalo
2. října 2007 v 19 hodin ❦

Reprezentační sál MěÚ

Bližší informace na tel. 318 682 153 – p. Tuháčková ❦ Vstupné 50 a 30 Kč

E
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

ORBERIS – PŘÍBĚH
Mezi blyštivými střípky žlutého kovu vykukovala hlava draka. Hrdě se tyčila nad celým pokladem, jakoby si byla vědoma
toho, že ona sama je kouskem nejvzácnějším. V šeru rozeznával
ostré zuby, které byly připraveny bránit svěřené území až do poslední chvíle.
Čekal ho konečný úkol k dovršení
kolosálního vítězství. Ze svého vaku
vytáhl
dřevěné
pouzdro, na jehož
víku byly vyřezány
zvláštní znaky,
jednoduché a přitom velice ladně
propojené. Otevřel
víko a do své ruky
vzal černý náustek, druhou rukou
vyprostil zbývající
část dýmky ve tvaru draka a rituálně je spojil dohromady. Nyní měl
v rukou to o čem
snil snad celý život. Dračí dýmku
z Orberisu. (úryvek
z knihy Orberis –
Elvin – královna západní země
Dračí dýmka)
Mnozí z vás se ptají, proč zrovna zvláštní název Orberis. Základem slova je „orb“ neboli koule. Kdysi jeden mocný mág
stvořil uvnitř své křišálové koule svět, který pojmenoval po ní.
Orberis! Křišál ponechal na Zemi všem, kteří snili o možnosti
žít také v jiných světech. Každý kdo do vzácné koule pohlédl
mohl ovlivňovat dění v Orberisu dle své fantazie. O jednom
z mnoha takových příběhů pojednává kniha Orberis – Dračí
dýmka, ve které se královna západní země utká s přívrženci
zla. Každý z nás má Orberis nesmazatelně v sobě, každý má
svou fantazii a je jen na nás jak s ní naložíme.
Nyní máme svůj svět na nové internetové adrese a v úplně
novém kabátě. Na stránkách www.orberis.cz, jsou informace
ze světa fantasy, obrovská obrázková galerie a fantasy rádio.
Pokud se chcete přihlásit do kroužku „Družina dobrodruhů“,
napište mi na e-mail: fern@orberis.cz.
Roman Pausch

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

prodejní výstavu vitráží
Aleny Michkové
V prostorách Městské knihovny
a Infocentra

od 3. 9. do 27. 9. 2007

9/2007
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Tvarohový koláč jinak
Když připravujeme tvaroh, přimícháme do něj kelímek
smetanového vanilkového jogurtu. Koláč se bude přímo
rozplývat na jazyku.

Těsto
Připravujeme-li těsto na koláč ručně, namažeme si ruce
stolním olejem. Těsto se pak tolik nelepí.

Mouka
Mouku před pečením prosíváme přes sítko, aby se provzdušnila.

Kakaové řezy s tvarohem a s jablky
Ingredience
Těsto: 300 g hladké mouky, 50 g cukru krystal, 50 g kakaa,
prášek do pečiva, 120 g Hery, 1 vejce
Náplň: 2 tvarohy, 2 vejce, 2 dl mléka, 3/4 hrnku cukru
Na posypání: 4 nahrubo nastrouhaná jablka, skořicový cukr, rozinky, mandlové lupínky, kokosové lupínky, rum
Postup
Smícháme sypké přísady (mouka, cukr, kakao, prášek do pečiva), přidáme Heru a vejce. Krátce promneme mezi prsty na
žmolenku. Vsypeme do pekáče velikosti 30 x 40 cm vyloženého
papírem na pečení. Ušleháme tvarohy s mlékem, cukrem a vejci. Nalijeme na žmolenku. Posypeme jablky, skořicovým cukrem, rozinkami, mandlemi a kokosem. Pokapeme rumem.
Pečeme při 170 °C cca 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a až poté krájíme.
Redakce
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OSMISMĚRKA
blesk, brepta, čas, červen, deštník, dlask, dřina, jádro,
komár, krmelec, lijavec, líc, maliny, matička, maskot,
Medard, nektrar, obláček, obleva, obrana, počasí,
rovník, strom, totem, vodopád, vrtoch, záložka, západ
T a j e n k a : ŠKOLA JE TU
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

3. 9. – 27. 9. – Prodejní výstava vitráží Aleny Michkové
3. 9. – 27. 9. – Tématická výstavka knih – Ovoce a zelenina v naší kuchyni

Dětské oddělení na ZŠ
■
■

12. 9. – KBP pro 4. ročníky ZŠ Březnice
19. 9. – „Neumím číst, ale budu poslouchat“ – povídání nad pohádkami – pro
1. ročníky ZŠ Břenice a ZŠ Hvož any (pro ostatní zájemce po dohodě)

KRESLETE,
MALUJTE,
VYRÁBĚJTE!
Vytvořte doma, ve škole,
s přáteli či rodiči

originální záložku do knihy .
Své výrobky noste v průběhu
měsíce září do Městské knihovny a Infocentra
nebo na dětské oddělení knihovny na ZŠ.
Nejhezčí a nejzdařilejší budou v rámci „Týdne knihoven“
vystaveny v Městské knihovně a Infocentru.

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
pro Vás připravují v měsíci říjnu v rámci

„TÝDNE KNIHOVEN“

křest knihy ONDŘEJE FIBICHA
PRÁCHEŇSKÝ POKLAD

Křest knihy společně s autogramiádou proběhne

2. 10. 2007 v 16 hodin
v Městské knihovně a Infocentru

19

ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Joanne Harris – Čokoláda – hravý
a možná i trošku uličnický příběh je literárním požitkem pro všechny smysly, při
jehož čtení budete mít stále chu na čokoládu
Italo Calvino – Hrad zkřížených
osudů – podkladem pro tuto experimentální prózu jsou tarotové karty
Gudrun Pausewangová – Sága rodu
Rotwengelů – částečně autobiografický
román, líčí osudy čtyř generací německé
rodiny z Orlických hor od pol. 19. do pol.
20. století
Jindra Tichá – Smrt a odpuštění –
román, který se odehrává ve dvou liniích:
jedna probíhá v přítomnosti a druhá sleduje děje před 20 lety
Pierluigi Collina – Moje pravidla
hry – fotbalový rozhodčí hovoří o sobě,
o světě rozhodčích, o poctivosti, odvaze
a fotbalové vášni
Klára Janečková – Zrada – společenský, kriminální, milostný a především
velmi dramatický román
Martin Smith – Rudé náměstí – bestseller o ruské mafii
Alexandr Kamer – Interview 2 – 105
novinářských rozhovorů
Jan Bauer – Velká kniha o jménech
– Kde se vůbec vzalo vaše jméno? A kdo
byli slavní nositelé tohoto jména? Z této
knihy se dozvíte o původu jmen a přináší
také zajímavé příběhy se jmény související.
Michael de Ridder – Heroin – Od
léku k droze – kniha je jakýmsi krokem k přiblížení fenoménu heroin na
pozadí dějin lékařství a průmyslu, pokouší se přispět k diskusi o heroinu
Suzi Malin – Láska na první pohled
– tato kniha přináší přelomovou teorii,
díky níž se dozvíte tajemství vzájemné
přitažlivosti mezi mužem a ženou, nahlédnete do soukromí slavných párů
Zdeněk Necelím – Tři sta panen
pro říši – historický román s keltského
období plný kouzel i tajemných rituálů
Gilbert Sinoué – Zlom času – román
pro ženy, mladý muž si umíní, že najde
svou vysněnou ženu stůj co stůj
Judy Nunn – Bouřlivá země – příběh
o australském severu a lidech, kteří si
troufají tam žít
Jiří Čihař – Rodiče a děti – zákon
zachování druhu rostlin a živočichů
Robert B. Parker – Drsné místo –
detektivní příběh z hollywoodského prostředí
Frieda Birkner – Mahlerová – Herderovy děti – román pro ženy o návratu jednoho spisovatele a světoběžníka
Steve Pieczenik – Pacifická zrada –
geopolitické intriky mezi východem
a západem
Jean Plaidy – Za Modrými horami –
historický román pro ženy z Anglie konce 18. století, líčí osudy mladé ženy
a jejího rodu
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

2. 9. neděle v 18 hodin

SPIDER-MAN 3
„Ta největší bitva na něj teprve čeká…“ Dobrodružství pavoučího muže, který tentokrát musí
přemoci temnotu sám v sobě.
Vstupné 49 Kč

Q

140 minut

Přístupno

Q

5. 9. středa v 18 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU –
NA KONCI SVĚTA
Pokračování filmu, který v roce 2006 lámal rekordy návštěvnosti… Johnny Depp musí jako
Jack se svou posádkou plout mimo okraj mapy,
do nezmapovaného teritoria sedmi moří.
Vstupné 58 Kč

Q

168 minut

Přístupno

Q

KVASKA

106 minut

Doporučeno od 12 let

Q

KREV JAKO ČOKOLÁDA
Česká komedie podle bestselleru Michala Viewegha.
Snímek o tom, co vše se může stát a jak ovlivní
vzájemné vztahy prázdninový zájezd na Jadran…
V hereckém obsazení dominuje Anna Polívková,
Eva Holubová s Bobem Kleplem.
Q

113 minut

OŠKLIVÉ KAČÁTKO
Rodinná komedie na motivy klasické pohádky
Hanse Christiana Andersena. „Představte si
svět plný skvělých, slušně vychovaných a inteligentních zvířátek… tak s tím teda rozhodně
nepočítejte!“
Q

90 minut

Přístupno

Q

Q

14 hodin

13. 9. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD – salónek

Q

14 hodin

16. 9. Schůzka filatelistů
KD – salónek

Q

9 – 11 hodin

22. 9. Taneční kurz – 3. lekce
14 hodin

ZÁMEK
BŘEZNICE
ZÁŘÍ 2007
otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.

Kavárna u bylinné zahrádky bude
otevřena do 16. 9. denně mimo pondělí od
10 do 17 hodin. V době od 18. 9. do 31. 10.
pouze o víkendech od 11 do 17 hodin.

VÝSTAVA:
od 5. 9. do 30. 9. od 10 do 16 hod.
výstavní bašta v parkánové zahradě

výstava obrazů
Bohuslavy Hradské
setkání s autorkou – v neděli 9. 9. od
17 hod.

KONCERT:
v sobotu 15. 9. v zámecké kapli od 19 hod.
varhanní koncert z cyklu zámeckých hudebních večerů
Michal Novenko – varhany

Městská knihovna a Infocentrum

Připravujeme:
v sobotu 13. 10. v hudebním sále od 19 h.
koncert zámeckých hudebních večerů
Musica Fresca
A. Čežinská – soprán, K. Ciznerová – alt,
T. Cizner – bas, J. Havlová – soprán,
L. Kolář – tenor
v sobotu 27. 10. v hudebním sále od 19 h.
koncert zámeckých hudebních večerů
Dechový kvintet Praha
– umělecký vedoucí: P. K. Tomka

3. 9. – 27. 9.
prodejní výstava vitráží
Aleny Michkové

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179
E-mail: breznice@stc.npu.cz

Q

29. 9. Taneční kurz – 4. lekce
KD

Q

14 hodin

Přístupno

Q

16. 9. neděle v 18 hodin

Vstupné 35 Kč

KD

KD

12. 9. středa v 18 hodin

Vstupné 44 Kč

16 hodin

8. 9. Zahájení
tanečního kurzu 2007

KD

První český film ze zákulisí muzikálů s původní
hudbou Daniela Landy. „Když se dají dohromady ty správné ingredience a nechají se dostatečně uležet, vznikne KVASKA a na tu je i policie
krátká… Hrají: Lucie Vondráčková, Filip Tomsa...
Q

Q

15. 9. Taneční kurz – 2. lekce

9. 9. neděle v 18 hodin

Vstupné 42 Kč

6. 9. schůzka
Baráčnické
obce „Bozeň“ Březnice
KD – salónek

9/2007

KULTURA

VÝSTAVA

19. 9. středa v 18 hodin

WARHOLKA
Americký biografický film o dívce, která zásadně
ovlivnila díla Andyho Warhola.
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Q

Doporučeno od 15 let

23. 9. neděle v 18 hodin

na Státním zámku Březnice

TAJNOSTI
Jan Svěrák uvádí novou česko-slovenskou smutnou komedii Alice Nellis. Filmu jednoznačně
dominuje naprosto přirozená Iva Bittová.
Vstupné 44 Kč

Q

97 minut

Q

Doporučeno od 12 let

26. 9. středa v 18 hodin

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Americký akční thriller. „Bruce Willis je zpátky
ve své nejlepší roli jako hrdina se srdcem na
správném místě a přebytkem černého humoru…“
Vstupné 44 Kč

Q

128 minut

Q

Doporučeno od 12 let

30. 6. neděle v 18 hodin

ROCKY BALBOA
„Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí…“
Sylvester Stallone se vrací zpět do ringu...
Vstupné 39 Kč

Q

102 minut

Q

GALERIE LUDVÍKA KUBY

Přístupno

PŘIPRAVUJEME: SHREK TŘETÍ, MISS
POTTER, TAXI 4, HOSTEL II, MEDVÍDEK…
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.

OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý –
květen, září
9 – 12
červen, červenec, srpen 9 – 12

neděle
13 – 16
13 – 17

VSTUPNÉ:
dospělí
30 Kč
důchodci, děti (6 – 16), studenti 10 Kč
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
Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice
Rezervace vstupenek na tel. čísle 318 682 153

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 9 vyjde 29. 8. 2007 – uzávěrka
je 19. 9. 2007 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
Redakční rada ve spolupráci s MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

