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ZŠ

Vážení občané,
doba letních radovánek, dovolených i prázdniny je již
minulostí. Do lavic březnické školy letos zasedlo 453 dětí,
z toho 49 prvňáčků.
Ve stejné budově našlo azyl i 23 mateřinek, protože
v jejich školce probíhá přístavba a rekonstrukce. Práce
postupují podle schváleného harmonogramu a už i dotační peníze od Ministerstva financí ve výši 5 milionů
korun jsou připraveny k čerpání u HVB banky.

Z jednání rady města
Rada schválila pronájem skateparku příbramskému Toadstool clubu. Pro milovníky adrenalinových sportů zde uspořádali 1. září exhibici na skateboardech, kolech a na bruslích.
Společnost Rekreace Brdy, která organizovala osmý motorkářský sraz - Motodoraz, také požádala radu o bezplatný pronájem Náměstí. Vystoupení kaskadéra sem mělo přijet shlédnout asi 500 jezdců na motocyklech.
15. září se skutečně na Náměstí objevilo zhruba čtyři sta
nablýskaných strojů a program pokračoval naplánovanou exhibicí. Přišli se podívat i místní lidé a bylo co obdivovat. Škoda,
že setkání mělo tak malou propagaci. Ve stejný den slavilo sedmé narozeniny Mateřské centrum Pampeliška. Bohatý program navštívilo mnoho rodičů a dětí.
Sdružení a různé zájmové skupiny organizují poměrně dost
akcí, ale často o nich občané nevědí. Rada uvažovala o tom, jak
zvýšit informovanost lidí o těchto aktivitách a rozhodla, že pro
spolky a organizace vyčlení jednu z nových skříněk na Náměstí.
Stačí si zajít na sekretariát, kde zástupci obdrží klíče od vývěsky. Této možnosti již využili rybáři.
Radní schválili zveřejnění několika záměrů pronájmů pozemků. Jedná se o dvě zahrádky v cihelně o výměře 105 metrů
čtverečních a dále pronájem části stadionu a plochy škvárového
hřiště. Fotbalisté potřebují zlegalizovat užívání, protože pouze
tak mohou žádat o dotace.

3. září opět usedli do školních lavic žáci a studenti Základní
školy a Střední odborné školy v Březnici.
Foto Městská knihovna

Nové kontejnery

Jednání o Penny Marketu

V březnu Středočeský kraj organizoval spolupráci mezi městy a společností EKO-KOM, a. s. Tato firma pronajme vybraným obcím kontejnery na tříděný odpad. Březnice požádala
o zapůjčení osmi kusů na nápojové kartony a čtyř na bílé sklo.
Ty byly zvoleny z nabídky proto, že se jedná o nádoby se
spodním výsypem, na něž má firma Rumpold potřebné svozové
zařízení. Zájem o výpůjčku byl veliký, proto při výběru měst
a obcí byly požadavky značně omezeny. Březnice získala dva na
bílé sklo a dva na nápojové kartony.
Přestože jsou sběrná místa průběžně rozšiřována a lidé tak
mají možnost využívat více nádoby na třídění, město stále řeší
nepořádek okolo kontejnerů. Například u domu nad kulturním
domem se u popelnic často objevují vyřazené kusy nábytku, či
staré koberce. Městská policie málokdy objeví viníka a pak se
tyto odpady likvidují na náklady všech občanů.
Rada proto pověřila 1. březnickou komunální, aby vytipovala nové stanoviště, kam by se sběrné nádoby umístili. Místo
vedle silnice je výhodné i pro projíždějící, cizí občany, kteří se
tak zbavují nepotřených věcí.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní by měla upřesnit podmínky, za kterých bude pozemek na stavbu prodejny Penny Market
pod autobusovým nádražím prodán firmě. Na srpnovém jednání zastupitelé sice odhlasovali zveřejnění záměru prodeje,
vlastní koupě společností A+R s. r. o., se zatím neuskutečnila.
Návrh pro i proti stavbě nezískal nadpoloviční většinu hlasů.

Městská policie bude měřit rychlost
i v Chrašticích
O projednání veřejnoprávní smlouvy mezi Březnicí a Chrašticemi požádala starostka obce. I zde řeší problémy s neukázněnými řidiči, kteří rychlou jízdou ohrožují místní občany.
Městská policie již od března provádí měření rychlosti uvnitř
města i v jeho okolí. Ze získaných pokut přibylo do pokladny
přes sto tisíc korun. Ačkoliv měly mít kontroly význam spíše
preventivní, není vybraný obnos zanedbatelný. Možná, že i tento argument, příjem peněz, rozhodl o tom, že zastupitelé po
živé diskusi schválili působení strážníků v Chrašticích.
(pokračování na str. 2)
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Vážení spoluobčané,

Měřit rychlost zde budou na požádání starostky obce a se
souhlasem místostarosty Březnice. Výnosy z pokut poplynou do
naší pokladny.
Ve čtvrté rozpočtové změně pak zastupitelstvo schválilo zakoupení automobilu pro městskou policii. Přestože je financování většiny akcí do dostavby mateřské školy odloženo, technický stav dvanáct let staré Felície donutil radnici tuto situaci
řešit. Ke kladnému rozhodnutí přispělo i to, že peníze vybrané
z pokut pokryjí akontaci vozidla a jeho splátky.

když zastupitelstvo schvalovalo na svém druhém zasedání dne
15. 2. 2007 odměny pro neuvolněné zastupitele (usnesení –
bod č. 2) neměli jsme připomínek k jejich výši. Následně se hlasovalo o výši odměn jednoho ze zastupitelů, který byl částečně
uvolněn pro výkon funkce na radnici. Úvazek tohoto zastupitele je 12 hodin týdně s měsíčním platem 22 700 Kč. Dvěma
členům kontrolní komise se navrhovaná částka zdála vysoce
přehnaná a navrhovali odměnu podstatně nižší. Přesto zastupitelstvo částku schválilo.
Když si vezmeme tužku a papír a spočítáme, jakou finanční
měsíční odměnu by měl uvolněný zastupitel při plném měsíčním úvazku, budeme překvapeni. Je to více, než plat starostky.
Na dotaz, proč nejsou zveřejněny měsíční odměny zastupitelů
(např. v Březnických novinách) místostarosta pan Pinkava nám
odpověděl, že si mohou občané přijít přečíst usnesení zastupitelstva na radnici. Nedovedeme si představit, že by přišlo 500
nebo 1000 občanů a chtělo si číst potřebné usnesení.
Na radnici není ani možnost si příslušný materiál v klidu prostudovat.
Na webových stránkách města jsou informace velmi stručné,
nic neříkající, nevěcné. Příklad. Usnesení z 19. 2. 2007 – ZM
schvaluje bod 2 a 3 – odměny pro neuvolněné zastupitele dle
nařízení vlády č. 614/2006.
Pan tajemník ing. Bernard nám sdělil, že zveřejňování osobních údajů je vymezeno zákonem č.101/2000 Sb.
Přesto podle sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů
může obec (její orgány) zveřejnit údaje o výši mzdy se souhlasem subjektu (zastupitele).
Doufáme, že žádný ze zastupitelů nemá zábrany zveřejnit
výši své odměny. Ta je vyplácena z veřejných prostředků a občan
– volič, má právo vědět, jak jsou tyto prostředky využívány
a zda se s nimi neplýtvá.
Jan Veselý, Josef Kostka

Prodej kasáren v Dobré Vodě
Objekt bývalých kasáren v Dobré Vodě je majetkem města již
od letošního července. Na posledním zasedání již bylo rozhodnuto o prodeji jako celku, ale s vlastní realizací, najít vhodného
kupce, se Březnice obrátí na realitní kanceláře.

O prodeji pozemků
Zastupitelé odhlasovali prodej dvou pozemků ještě podle
původně zveřejněných záměrů - za 100 korun za metr čtvereční. V Předním Poříčí se jedná o 277 metrů a také společnost
Bova s. r. o., získala 3 060 metrů.
Od koupě naopak odstoupily žadatelky, které chtěly prodat
dvě parcely v Předním Poříčí. Důvodem je vysoká cena za metr.
Podle odsouhlasených zásad prodeje lze v současné době získat
v Březnici i okolních obcích nejlacinější pozemek za 100 korun.
I dříve zveřejněné záměry - například za 10 korun - pokud byl
požadavek o koupi doručený na úřad po 1. září 2007, se budou
již realizovat podle schválených zásad.
Poslední parcela, o níž zastupitelé rozhodovali, byla již
v březnu prodaná žadateli. Ten však do dnešního dne nepodepsal smlouvu, částku nezaplatil, a proto bylo usnesení o koupi
zrušeno.

Smlouva mezi městem, Chrástem
a Rumpoldem - P
Smlouvu o proporcionálním rozdělení poplatku za ukládání
odpadů na skládce v Chrástu zatím zastupitelstvo odložilo.
Ta má zajistit dlouhodobý závazek Březnice, Chrástu i společnosti Rumpold - P, že peníze půjdou do obecní pokladny podle
schváleného dokumentu po celou dobu existence třetí etapy,
zhruba dvaceti let. Pokud některá z obcí předčasně ukončí tento vztah, je vystavena zaplacení vysokých pokut. Důvodem odložení je pochybnost některých zastupitelů o přesné výměře
pozemků na příslušném katastrálním území – Březnice 70 460
a Chrástu 67 550 metrů čtverečních a tím i vyplácení peněz
v poměru 51 a 49 procent.
Jana Krajmerová
starostka

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILAČNÍMI CHOROBAMI

Základní organizace SPCCH
zve své členy na

druhou výroční členskou schůzi
v tomto roce,
která se koná ve čtvrtek 18. října 2007
od 14 do 17 hodin v Kulturním domě.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Výbor SPCCH v Březnici

Foto MěKZ

Dne 7. září byla dokončena kompletní oprava sociálního zařízení v KD Březnice. Věříme, že se tímto krokem pozvedne
i úroveň všech akcí pořádaných v KD.
Děkujeme místní firmě LABUDA KAREL za skvělou realizaci
oprav.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ
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OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

V sobotu dne 20. 10. 2007 od 8.00 do 12.00
hod. uskuteční město Březnice

V sobotu dne 20. 10. 2007 od 9.00 do 11.00
hod. uskuteční město Březnice

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Tento sběr zajišuje 1. březnická komunální, s. r. o.

Tento sběr zajišuje 1. březnická komunální, s. r. o.

na asfaltové ploše parkoviště v
(viz mapka)

Sadové ulici
sběr

Sběr
nebezpečného
odpadu
parkoviště
Sadová ulice

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky
Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude
likvidován a nebude ho možno složit na sběrném místě.

Název obce

od

do

Zadní Poříčí

9.00

9.30

Přední Poříčí

9.30

10.00

Dobrá Voda

10.00

10.30

Bor

10.30

11.00

Martinice

11.00

11.30

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky
Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude
likvidován a nebude ho možno složit na sběrném místě.

Dále zde bude možnost zpětného odběru vyjmenovaného
elektro zařízení, které musí být kompletní:

Dále zde bude možnost zpětného odběru vyjmenovaného
elektro zařízení, které musí být kompletní:

chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače, monitory,
tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy, vysoušeče
vlasů, pračky, ždímačky, elektrické sporáky, pečící trouby,
mikrovlnné trouby . . .

chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače, monitory,
tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy, vysoušeče
vlasů, pračky, ždímačky, elektrické sporáky, pečící trouby,
mikrovlnné trouby . . .

Jaroslav Havelka, jednatel spoleènosti

Jaroslav Havelka, jednatel spoleènosti

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Rada města se na svém zasedání zabývala mj. problematikou
odpadového hospodářství, přeplňováním kontejnerů a nepořádkem kolem nich… Z tohoto jednání vyplynulo, že za vším jsou jen
lidé. Lidé, kterým zřejmě nezáleží na tom, jak naše město vypadá, jak se na nás dívají návštěvníci našeho města… Nebo je ta
chyba někde jinde – je malá informovanost, málo kontejnerů (odběrných míst) – dělají tento nepořádek naši občané, chalupáři
a nebo jsou kontejnery přeplňovány někým, kdo si má tuto činnost zabezpečit sám (jak mu ukládá zákon) a ne na úkor obyčejných lidí a samotného města? Abychom se vyvarovali těmto dohadům je zapotřebí nejprve monitorovat celou situaci okolo plnění
plánu odpadového hospodářství a systému likvidace odpadů jako
celek a to ve spolupráci všech občanů, živnostníků… Proto také
bude v současné době Městská policie Březnice zjišovat a zároveň
eliminovat možné zdroje těchto problémů. Jsou to, ale zas jen
lidé a je možné, že postačí jen menší návod, jak s odpadem zacházet a situace se možná i zlepší a tak Vám nabízíme:

Časté otázky a odpovědi týkající se třídění odpadů

Jak správně vytřídit PET láhev?
Prázdné PET láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko utáhneme. Etiketu ponecháme.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev?
Láhev vhazujeme do kontejneru na
sklo bez uzávěru. Etiketu ponecháme. Se samotným uzávěrem naložíme dle jeho materiálu. Plastové
víčko patří do kontejneru na plast.
Kovové odděleně jako kovový odpad do sběrné nádoby nebo případně do sběrného místa s ostatními
kovy, jinak do směsného odpadu.
(pokračování na str. 4)
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
(dokončení ze str. 3)

Do které nádoby mám třídit
krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džusů
nebo mléka nazýváme nápojovými
kartony. Sběrné nádoby, do kterých lze
použitý nápojový karton odkládat,
jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton.
V našem městě je sbírán tento odpad
do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů
v našem městě se dozvíte na městském úřadě (sekretariát).

Jak správně vytřídit nápojový
karton?
Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky
nápojů. Před odložením do nápojového
kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka neoddělujeme bude tak učiněno následně při zpracování
odpadu v zařízeních k tomu městem určených.

Proč je v mém bydlišti málo kontejnerů nebo
jsou neustále přeplněny?
Rozmístění a následný svoz kontejnerů na tříděný odpad
spadá do kompetence města. Společnost Eko-kom obcím a městům zapojeným do systému EKO-KOM finančně přispívá na
vybudování a provoz systému třídění odpadů. Vlastní odvoz
odpadků zajišuje město firmou Rumpold s. r. o. a firmou
1. březnická komunální s. r. o. Za pomoci těchto firem město
zajišuje systém likvidace odpadového hospodářství pro občany
města, nikoliv pro jednotlivé firmy a živnostníky podnikající
na našem katastrálním území. Tato činnost do povinností města nespadá, ale naopak zákon tuto likvidační činnost ukládá
každému živnostníkovi řešit samostatně. Město je v tomto
směru ochotno řešit celou situaci s jednotlivými živnostníky
i případným uzavřením smlouvy na využívání svých sběrných
nádob i systému likvidace odpadů. Tímto způsobem lze i částečně řešit rozmístění a svozy kontejnerů, připomínky a stížnosti na nedostupnost, malý počet či přeplněnost kontejnerů na
úkor občanů.

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru
na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný
nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem
(např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

NABLÝSKANÉ STROJE
ZAPLNILY NÁMĚSTÍ
MOTODORAZ – akce, kterou pořádají všichni příznivci rychlých strojů na ukončení sezóny. Letošní již
8. ročník, který probíhal 14. až 16. září, se uskutečnil v nedalekém rekreačním středisku ve Věšíně. Při
svých projíž kách po okolí navštívili v sobotu motorkáři i Březnici a zaplnili téměř celé náměstí.
Všichni diváci obdivovali nablýskané motorky
a hlavně kaskadérskou show, kterou předvedl Petr
Přívozník.
Redakce

Pokud se jedná o odpad nadměrný je možnost využít sběrného
místa po telefonické domluvě, v areálu bývalé kotelny VOŠ
a SOŠ, o který se stará společnost 1. březnická komunální s. r. o.

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery
na tříděný odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být
viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází
k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.
Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do
směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci,
kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad
natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku.
Proto je tak důležité třídit správně!

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů
a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka (do vybudování sběrného dvora, který bude řešit oddělený sběr) lze odložit do směsného
odpadu. Větší množství můžete odnést do výkupny surovin.

Proč třídit, když za svoz odpadů platím,
a to rok od roku více?
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z městského rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v našem městě vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží
obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz
a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora městských
financí se promítá do vašich paušálních poplatků za odpad, či
v počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na
benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na
etiketě výrobku.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP
nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr
na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a
některé další kombinované papírové obaly.
Zdroj: www.jaktridit.cz

Pinkava František, místostarosta
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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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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ŘÍ JEN

ŘÍJNOVÉ
PRANOSTIKY
4. říjen – Svatý František zahání lidi
do chýšek.

1. 10. 1966

vyšlo první číslo Březnického kulturního přehledu, který byl v roce
1975 přejmenován na Březnický zpravodaj

1. 10. 1971
1. 10. 1977

bylo dáno do provozu autobusové nádraží

15. říjen – Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Václavská taneční zábava – sál hotelu Vlčava, hrají orchestry
MěstKS, řídí V. Honzík

16. říjen – Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.

2. 10. 1902
5. 10. 1930
8. 10. 1934

pořádán koncert virtuóza Adolfa Vávrů

18. říjen – Na svatého Lukáše hojnost
chleba i kaše.

částečně vyhořela pila „Du Bois“ u nádraží
zemřel v Rožmitále spisovatel R. R. Hofmeister, autor knihy „Březnické obrázky“

14. 10. 1924

zemřel ve věku 49 let L. Fürst, březnický samosprávný a spolkový
učitel

24. 10. 1973
28. 10. 1933

besedoval se žáky ZDŠ zasl. umělec spisovatel Ladislav Stehlík

28. 10. 1977

zahájení výstavy ovoce, zeleniny a včelařství spolu s tématicky výtvarnými pracemi dětí z MŠ a ZDŠ

31. 10. 1941

přísná výstraha ředitelům škol – hrozí se zavřením škol v případě
jakéhokoliv velezrádného pokusu

otevřena na radnici Výstava památek básníka F. J. Vacka – Kamenického a Hanuše z Kolovrat

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

Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
Svatá Voršila zimu posílá.
Studený říjen – zelený leden.
Divoké husy na odletu – konec i babímu
létu.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to
zima stálá.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi
studený.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se
přikrade.
Říjen hodně větrů, dešů mívá, někdy přece vesele se dívá.
Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE • IV

SOKOLSTVO

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 měsíci říjnu slaví své jmeniny například:

V BŘEZNICI V R. 1927
A DNES

Bohumil 3. října – Je jméno slovanského původu znamenající bohu milý. Jedná
se o obdobu řeckého jména Teofil. Jeho
německou obdobou je Gottlieb.
František 4. října – Jedná se o jméno
italského původu, které vzniklo z přezdívky svatého Františka z Assisi. Původně se totiž jmenoval Giovanni Bernardone, ale protože se jako chlapec velmi brzy naučil francouzsky, začal mu
otec říkat Francouzek, Francesko. Základem samotného slova Francouz je germánský frank, což znamená svobodný
muž, chlap. Od těchto franků, pak získala své pojmenování někdejší Francká
říše, zahrnující dnešní Francii a Německo. České varianty Františka jsou Francek, Fanda, Fáňa, Fanouš, Franta. Anglická podoba tohoto jména je Francis, německá Franz, francouzská Francois, maarská Ferenz.
Tereza 15. října – Tereza nebo Terezie
je řecké jméno poněkud nejasného původu. Nejčastěji bývá spojováno s ostrůvkem Thera v egejském moři, který byl
kolem roku 1500 před Kristem takřka
zničen výbuchem sopky. Ale jméno Terezie lze spojovat také se středomořským
ostrovem Therasie ležícím blízko Sicílie.
Terezii nebo Terezu můžeme tedy pře-

kládat jako pocházející z Thery nebo pocházející z Therasie. Máme tady ovšem
ještě další vysvětlení. Podle něho vzniklo
toto jméno z řeckého slova terésis, což
znamená záštita, ochrana.
Havel 16. října – Jméno Havel je odvozeno od slova galus tedy kohout a je latinského původu. Může znamenat také
obyvatele Gálie zahrnující dnešní Francii
a Belgii. V českém prostředí se z křestního jména Havel vyvinula i některá příjmení jako Havel, Háva, Havlík či Havlíček. Ženským protějškem tohoto jména
je Havla.
Lukáš 18. října – Jde o jméno latinského původu, které je zkráceninou jména
Lucanus, což znamená Pukanec, pocházející z Lukánie. Lukánie je kraj v jihozápadní Itálii nazývaný podle starověkého
národa Lukánů. Dnes je Lukánie součástí Kalábrie. Německá podoba jména Lukáš je Lukas i Lucas, anglická Luke
a italská Luca.
Sabina 22. října – Jedná se o jméno
latinského původu, které znamená Sabiňanka, pocházející ze staroitalského
kmene Sabinů. Původní význam tohoto
jména je sví lidé, lidé sami pro sebe.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

K 85. výročí postavení sokolovny
V červnu roku 1927 se konal v Březnici
XV. slet župy Jeronýmovy. Župa Jeronýmova, založená roku 1898, do níž Březnice patřila, byla obrovská. Zahrnovala Blatnou,
Horaž ovice, Písek, Strakonice, Volyni
a další obce. Při této příležitosti vyšel dvacetistránkový sborník, o jehož vydání se zasloužil František Konečný „za součinnosti
redakčního kroužku členů sokolské jednoty
březnické“. Vydán byl nákladem Tělocvičné
jednoty „Sokol“ v Březnici.
Dozvídáme se z něj, že zakládající schůze
Tělocvičné jednoty Sokol v Březnici proběhla za přítomnosti samotného Dr. Miroslava
Tyrše 15. srpna 1880. Možná tomu napomohlo to, že toho roku pobýval M. Tyrš na
letním bytě v Dobré Vodě a neměl to tudíž
do Březnice daleko. Zajímavé je, že Tyrš, ač
zastánce tělesného cvičení, sám se dobrému
zdraví netěšil. Na pobyt v Dobré Vodě vzpomínala vdova po Dr. Tyršovi mimo jiné těmito slovy: „… pro chorobu nervů nedoporučoval lékař Tyršovi dlouhé túry a tak se
stalo, že jsme širší okolí Dobré Vody nepoznali. Putovali jsme hned ráno se skládacími židlemi do lesa, v kapse s několika listy
cizojazyčné učebnice, věnovali jsme letní
prázdeň vždy cvičení v cizích řečech“.
V této souvislosti je pak třeba o to víc si cenit toho, že svojí osobní přítomností podpořil vznik březnického „Sokola“.
(pokračování na str. 7)
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SOKOLSTVO . . .
(dokončení ze str. 6)
Sokolská organizace pak po následující
léta usilovně naplňovala Tyršovy myšlenky, z nichž připomeňme alespoň jednu:
„V mysli vlast, v srdci smělost, v paži sílu!“
Je dobré si uvědomit, že mocnářství
valně nepřálo sokolskému hnutí a to nikoli z toho důvodu, že by tělesná cvičení
odporovala zájmům monarchie, ale spíše
pro hlásané ideály, k nimž patřila demokracie a vlastenectví. Sokolové proto velmi vítali vznik samostatné republiky
v roce 1918.
Nedlouho po jejím vzniku, začalo se
uvažovat o stavbě vlastního stánku – nové
sokolovny. Budova, která byla otevřena
6. srpna 1922, vznikla vlastně svépomocí:
„… dostalo se téměř ode všech účinné pomoci, jak věnováním značného množství
stavebního dříví, ba i zedníci na stavbě
pracující rádi a ochotně napomáhali…“
Dnes (v roce 85. výročí existence sokolovny) vidíme, že tato v podstatě víceúčelová budova je opuštěna a valem chátrá. Před lety jsme jako žáci základní školy měli v sokolovně v dopoledních hodinách tělocvik a po večerech tamtéž probíhala filmová představení.
Doufejme, že stejný osud jako budovu
sokolovny nepotkává i vznešené myšlenky Tyršovy, z nichž mnohé nepozbyly doposud na aktuálnosti. Jako by tím Tyrš
myslel dnešek, když kdysi napsal: „Chorobou naší doby je spousta planých řečí
a nedostatek plodného činu …“
Kde jsou Tyršovi bratři a sestry, aby
pečovali o jeho odkaz? Jakoby kdys tak
horlivé nadšení v této době jaksi vyprchalo.
MUDr. Jiří Beran

POSVÍCENÍ
Každým rokem, v měsíci říjnu, slaví
Březnice havelské posvícení. Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když
světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý
rok, v ten stejný den, pořádal hostinu pro
své přátele na počest vysvěcení chrámu.
Jak již tato legenda naznačuje, posvícení
byla výroční slavností, která se slavila v
neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského
lidu, kterým zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení se slavívalo na
podzim, tedy v období, kdy již byl nový
mák do buchet, zásoba čerstvé mouky,
vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba
na posvícení. Někde se pekly koláčky
„očkaté“, jinde „placičky“ nebo „cirátky“, „věnečky“ sypané krájenými mandlemi i koláčky zavíjené.
Slavné byly berounské koláče nebo
velké domažlické s několika pomazánkami nad sebou, malé „pokroutky“ z Pod-

BŘEZNICKÝ POKLAD
Všichni dobře známe pověst o březnickém pokladu, který byl nalezen
v zámeckém parku. Již malým dětem se tento krásný příběh vypráví a místo jeho
nálezu dodnes označuje modrý kříž.
Na březnickém zámku žil se svou ženou
mladý rytíř. Toužil po vojenské slávě a vypravil se tedy do války. Mladá paní o něm
dlouho neměla žádné zprávy, až jednoho dne
navštívil zámek neznámý jezdec. Oznámil jí,
že její manžel byl v jedné bitvě zajat Turky.
Z tureckého zajetí ho může vykoupit jedině
zlatem, a to musí vážit právě tolik, co jeho
zbroj a železné brnění. Paní březnického
zámku ihned našla všechny šperky, které
měla, ale jejich váha byla nepatrná ve srovnání s výkupným. S myšlenkou na zajatého
manžela se toho večera paní těžce usínalo.
Spánek se nakonec dostavil a ve snu spatřila
svého manžela. Chytil ji za ruku a vedl ji
zámeckou zahradou. Došli na místo, kde
rostla květina. Rytíř ukázal na její květ a
žádal paní, aby zde začala kopat. Sen pominul a paní se probudila. Nemohla se dočkat
jitra. Ráno zavolala věrné služebníky a vydala se s nimi do zámeckého parku. Přišla na
totéž místo a tam spatřila stejnou květinu
jako ve snu. Začali tedy kopat. Za nedlouho
narazili na železnou truhlu. S velkou námahou truhlici ze země vyndali a dopravili na
zámek. Když ji otevřeli, uviděli, že je plná zla-

tých hrudek. Mladá paní zaplatila výkupné
a oplakávaný rytíř se vrátil domů. Na březnický zámek se opět vrátilo štěstí.
Tento příběh spolu s dalšími pověstmi
z kraje pod Třemšínem si můžete přečíst
v knize Bohuslava Fišera Třemšínský poklad. Proč ale tento příběh připomínám.
V populárně - naučném časopise Epocha jsem
si přečetla reportáž o 8 největších pokladech na území Čech. A mezi nimi je uveden i ten březnický. Březnice patřila pánům
z Lokšan, kteří se v roce 1618 zapojili do protihabsburského povstání. Adam z Lokšan byl
odsouzen na smrt. Aby si zachránil život,
opouští zemi. Ještě než odjede, ukrývá rodový
poklad v zámecké zahradě. Doufá, že se bude
moci brzy vrátit. Majetek je však zkonfiskován a zámek připadá katolickému pánu Přibíku Jeníškovi z Újezda. Jeníšek později nechává přestavět celý zámek, zakládá dominantu
březnického náměstí - kostel Sv. Ignáce
a Františka a jezuitskou kolej. V kostele nad
hlavním vstupem se objevuje obraz s jednoznačnými symboly. Muž a žena stojící proti
sobě u stolu. Muž, obtloustlý, s knírkem
a v tmavém obleku, je Jeníšek Přibík. Ruce

7

krkonoší s povidly, tvarohem a mákem
a sypané smaženou moukou nebo perníkem. Na Podřibsku pekly o posvícení
pesíky (od slova pes), točenky, ptáčky,
kohoutky, věnečky, rozmarýnky, brejle
apod., jinde zase hřebínky sypané fenyklem a cukrem. Na Plzeňsku se hospodyňky nepiplaly s malými koláčky, pekly
tzv. skládanec – jednu placku pokryly
makovou nádivkou, přikryly, navrch namazaly tvaroh a kolem dokola upletly
třípramenný copánek sypaný hrozinkami
a mandlemi. Pro chasu se pekly hnětýnky nebo mětýnky, dvě placky přes celý
pekáč, spojené mákem s mandlemi a hrozinkami. Navrch nalepila kuchařka ozdoby z těsta - lístky, hvězdy, ptáčky, srdíčka a potřela vejcem. Hnětýnky dávalo
děvče o pěkné hodince mládenci, který
s ní nejvíce tancoval.
Za starých časů se posvícení slavilo
téměř v každé farnosti v jinou dobu.
Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátele nebo aby něco utržili
prodejem různého zboží, ale také proto,
že se jim díky této slavnosti naskýtala
možnost dobrého jídla a odpočinku od
práce. A tím, jak se lidé bavili, pracovní
morálka trpěla. Císař František Josef II.
chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé zemi a proto roku 1787 vydal
nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na
neděli po svátku svatého Havla. Poslušní
poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje
místní posvícení tzv. „naše posvícení“.
Připravily pracovnice Městské knihovny

má položeny na stole, v levici má zakládající listinu, v pravici klíč. Dáma naproti
je jeho žena Ludmila
Kateřina z Talmberka. Její ruka na stole
drží růži - symbol
keře, pod kterým byl
poklad nalezen. Byla
jsem se v kostele podívat a zjistila, že je
tam obraz dodnes. Škoda jen, že místo nad
hlavním vchodem je tmavé a nepřístupné,
obraz tak zůstává návštěvníky téměř nepovšimnut.
Pověsti jsou epické útvary lidové slovesnosti. Jádra příběhů jsou pravdivá, ale díky
ústnímu podání bývají příběhy různě pozměňovány a dokrášlovány, a proto ztrácí
na věrohodnosti. Jako historické zdroje
jsou brány pouze s rezervou. Tento fakt
však nemění nic na tom, že pověsti jsou stále oblíbeným zdrojem inspirace pro vznik
nových knih a sbírek. Tak tomu je i u knih
Ondřeje Fibicha Prácheňský poklad.
První díl zahrnuje pověsti z Písecka, Strakonicka a Pošumaví. Druhý díl je věnován
kraji mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem.
Oba dva díly si můžete zakoupit v Městské
knihovně a Infocentru.
Připravila Petra Bartoníčková
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SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Mateřské centrum Pampeliška se na
jaře letošního roku připojilo ke kampani
Sítě mateřských center v ČR, která se
zaměřuje na podporu prorodinné politiky a posílení postavení rodiny ve společnosti. Mateřská centra v jednotlivých
městech naší republiky oceňují certifikátem „Společnost přátelská rodině“ společnosti, firmy a organizace nejrůznějšího typu, které nabízejí bezbariérové a
nekuřácké prostředí, rodinné slevy, dětské koutky, jsou ohleduplné k životnímu
prostředí a vstřícné rodině atd. (více informací na www.familyfriendly.cz).
I my v Březnici jsme po celé léto shromaž ovali písemné návrhy od uživatelů
(tedy rodin s malými dětmi) a hledali,
zda nějaká organizace v Březnici kritéria
splňuje. Došlé návrhy zhodnotila porota.
Podle jasně předem daných pravidel
jsme posuzovali každý navržený subjekt
individuálně podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout.
Certifikát může být kdykoliv odebrán,
nebudou-li kritéria dodržována. Těší
nás, že členství v porotě přijal a záštitu
nad místní kampaní převzal místostarosta města František Pinkava. Sedmé

narozeniny našeho MC pak byly skvělou
příležitostí pro předání certifikátu vybraným firmám.
Ocenili jsme Sportovní centrum
Vitality Březnice, které nabízí bezbariérový přístup, čisté a nekuřácké prostředí, dětský koutek venku i uvnitř,
vlídnou obsluhu a různé sportovní aktivity pro rodiče s dětmi. Dalším oceněným byla Cestovní agentura Olivertour Březnice, která také disponuje čistým a nekuřáckým prostředím, dětským
koutkem, bezbariérovým přístupem,
podporuje rozvoj regionu se zaměřením
na rodiny s dětmi a nabízí různé rodinné
slevy. Oceněné organizace podepsaly při
předávání protokol, že podmínky udělení certifikátu budou i nadále dodržovat
a budou se snažit rodině přátelské prostředí ve svých firmách dále rozvíjet.
Předáním certifikátu jsme oběma oceněným vyjádřili náš velký dík za to, že
nabídkou svých služeb zlepšují podmínky pro život rodin s dětmi na malém
městě. A kdo získá certifikát příště...?
Věříme, že k aktivitám na podporu rodiny povzbudíme i ostatní.
Dagmar Nesvedová

Zástupci oceněných organizací a zástupci města Březnice a MC Pampeliška
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MC
Mateřské centrum

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

ŘÍJEN 2007
Pravidelné programy v říjnu
Herna pro rodiče a děti denně od
pondělí do pátku 9.00 - 12.00 hod.
úterý
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně
pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 hod. ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
od 14.10 hod. ANGLICKY, PROSÍM –
anglická konverzace Jitky Bartákové pro
děti od 10 let, noví zájemci vítáni
středa
od 13.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
čtvrtek
odpoledne HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
– přesné časy jednotlivých skupin na nástěnkách MC nebo informace přímo v MC
pátek
od 10.00 hod. ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ,
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
a FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
– první upřesňující schůzka 1. 10. v 17h. v MC
BŘIŠNÍ TANCE – úvodní hodina 6. 10.
14.15 - 15.15 hod. – začátečníci a děti
v doprovodu dospělých
15.30 - 17.30 hod. – pokročilí
– pro všechny, kteří to již zkusili, i ty,
kteří se chystají poprvé, s sebou širší sukni,
50 Kč/1 h
Angličtina pro nejmenší a Angličtina pro
začátečníky dospělé budou upřesněny
během října. Sledujte nástěnky MC nebo
volejte tel. 318 682 031.
Cvičení a povídání pro těhotné bude
pokračovat od ledna, zatím info na tel.
777 690 441.

Mimořádné akce v říjnu:
DĚTSKÁ PODZIMNÍ BURZA
středa 17.10. 8 - 12 h. 13 - 17 h. příjem
čtvrtek 18.10. 8 - 12 h.

příjem
13 - 17 h. prodej
pátek 19.10. 8 - 12 h. 13 - 17 h. prodej
pondělí 22.10. 8 - 16 h.
výdej
Přijímáme dětské a těhotenské oblečení,
kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby pro školáky i dospělé - brusle, lyže, sáně,
kolečkové brusle.

V měsíci říjnu nás v rámci výukového programu navštíví studenti březnické SOŠ a VOŠ.

Připravujeme na listopad:

7. narozeniny MC Pampeliška • Kouzelnické vystoupení

Putování za skřítkem Dubínkem aneb již
tradiční lampionový průvod v novém kabátě
1. 11. Přednáška o nošení dětí v šátku
Velký dík patří otci a synům Převrátilovým za přestavbu PC stolu.
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2. MŠ V ZŠ BŘEZNICE
Vážení rodiče a čtenáři březnických
novin,
přestavba naší školky zdárně pokračuje
i přes nepříznivé počasí a vše jde zatím
podle plánu.
Některé z našich dětí jsou v Základní
škole Březnice, kde mají k dispozici společenskou místnost na hraní a cvičnou
kuchyňku na svačinky. Na obědy chodí
do školní jídelny, která se jim moc líbí.
Tři děti jsou umístěny v 1. MŠ Březnice.

Ostatní děti jsou doma a jsou mezi
nimi bohužel i předškoláci! A proto jsme
se domluvili na 3-hodinové předškolní
výchově všech předškoláků z naší školky
vždy ve středu od 12 do 15 hodin. Výuka
angličtiny bude pokračovat z minulého
školního roku s paní učitelkou O. Procházkovou.
I když se dětem ve škole líbí, těší se
velmi na svoji novou školku.
Petra Ottová
za SRPŠ při 2. MŠ Březnice

Přichází podzim, počasí se ochlazuje, listí se zbarvuje a opadává.
Dozrávají kaštany a žaludy. Kaštan má tuhou slupku – zelenou
ostnatou tobolku, která se při
uzrávání zbarví do hněda a puká.
Uvnitř v přehrádkách je jeden,
dva až tři kaštany. Jsou leskle
hnědé barvy. Kaštany sbírají snad
všechny děti. Některé jen na hraní,
jiné svůj sběr odevzdávají účelněji.
Dávají ho do výkupu, různým
mysliveckým sdružením nebo zoologickým zahradám. Jsou důležitou surovinou pro zimní krmení
vysoké i černé zvěře. I v březnickém
zámeckém parku najdete vedle
jehličnanů celou řadu listnatých
stromů – duby, buky, javory a také
kaštany.
Redakce

Foto Petra Bartoníčková

Foto Petra Ottová

Přístavba II. mateřské školy je v plném proudu. Fotografie jsou z poloviny měsíce září.
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TURISTICKÝ TÝDEN V KRKONOŠÍCH ÚVODNÍ SLOVO
O letošních prázdninách se vydaly
Večerní program vyplnily soutěže, hry,
ŘEDITELE ŠKOLY
děti z turistického kroužku při ZŠ Březdiskotéka i „divadelní produkce“, která
nice se svými vedoucími do Krkonoš. Týden od 12. 8. do 18. 8. 2007 strávili
všichni na Brádlerových boudách nedaleko Špindlerova Mlýna.
Během těchto dní se vydali samozřejmě na naši nejvyšší horu Sněžku (trasa
dlouhá 32 km), na Zlaté návrší, k prameni Labe, na Violík, k Sněžným jámám
a Vysokému kolu, dále na Petrovku,
Špindlerovku, Martinovku, Vrbatovu
boudu a další. Túry vystřídal Aguapark a
bazén ve Špindlerově Mlýně.

pobavila všechny obyvatele chaty. Nechybělo ani poutavé vyprávění pracovníka
KRNAPu spojené s promítáním.
K tomu všemu výborná kuchyně,
skvělý personál i pan domácí.
Co dodat? My už se těšíme všichni na
další soustředění.
A vy? Je te na Bradlerovy boudy.
Nemá to chybu.
Ivana Ševrová
Ludmila Duková
vedoucí tur. kroužku při ZŠ Březnice

K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2007/2008
Milí žáci, vážení rodiče, kolegové
učitelé a všichni zaměstnanci naší
školy,
vítám Vás na začátku nového školního
roku 2007/2008.
Vstupujeme společně do třetího školního roku, ve kterém se budete učit podle vlastního školního vzdělávacího programu Základní školy Březnice. Vy i vaši
rodiče jej najdete na webových stránkách
naší školy. Letos si jej poprvé vyzkouší
žáci prvního a šestého ročníku, žáci druhých, třetích, sedmých a osmých tříd
v něm budou pokračovat. Hodnocení vašich výsledků vzdělávání se bude více
přiklánět k slovnímu hodnocení toho, co
se vám podařilo, jak využíváte svoje
schopnosti a jak jste úspěšní. Pro druhý
stupeň školy jsme vám připravili novou
žákovskou knížku, do které si budete
vaše úspěchy i neúspěchy zapisovat
a hodnotit je i následně v celém školním
roce. Žáci devátých tříd si na konci základního vzdělávání odnesou svoje výstupní hodnocení.
A te už vítám naše nové prvňáčky, kteří poprvé usedli do školních lavic a
kteří budou po celých devět let školní
docházky žáky březnické základní školy.
Těší se na vás také paní učitelky Martina
Benjáková a Hana Pražanová.
Tak a se vám ve škole líbí, a máte
radost z nových věcí a také z kamarádů,
které ve škole poznáte.
Vítám také žáky, paní učitelky a zaměstnankyně 2. mateřské školy v Březnici, kteří k nám budou chodit do konce
listopadu, po dobu rekonstrukce jejich
školky.
Ve druhých třídách vás budou učit
vaše paní učitelky: Hana Česká ve 2.a
a Martina Burianová ve 2.b.
Ve 3.a bude třídní učitelkou paní Markéta Duspivová a ve 3.b nová paní učitelka Miroslava Gardoňová, kterou vítám v
naší škole.
Čtvrté třídy povedou paní učitelky: 4.a
Ludmila Duková a 4.b Ladislava Blahnová.
Na své pááky se těší paní učitelky
Ivana Ševrová a Naděžda Červenková.
Ve třídách intenzivní péče vás bude
učit paní učitelka - výchovná poradkyně
a školní psycholožka Ivana Popová.
Ve třech odděleních školní družiny se
o Vás budou starat paní vychovatelky
Dana Vejšická, Jaromíra Ivaníková a Marie Berkovcová.
Pro vaše zájmové vzdělávání dostanete nabídku množství zájmových kroužků, do kterých se můžete přihlásit.
(pokračování na str. 11)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
(dokončení ze str. 10)

Na druhém stupni naší školy vítám
žáky šestých tříd i jejich nové spolužáky.
Na 6.a se těší paní učitelka Martina
Vaněčková, 6.b povede paní učitelka
Marcela Jelínková. V týdnu od 17. do
21. září jsme pro tyto třídy připravili týdenní pobyt s vyučováním zaměřeným
na poznávání přírody. Pojedete do rekreačního střediska u Věšína, kde se poznáte se svými novými třídními učitelkami
i spolužáky.
7.a půjde do nového školního roku
s panem učitelem Jozefem Trangošem,
7.b s paní učitelkou Jarmilou Hlaváčovou.
Třídními učiteli osmých tříd zůstávají paní učitelky Lucie Karasová a Kamila
Svobodová.
Žáky devátých tříd povedou k úspěšnému ukončení školní docházky paní učitelky Jana Čížková a Martina Zlatohlávková.
Naši školu bude navštěvovat
456 žáků v 18 třídách.
Kromě třídních učitelů vás budou učit
paní učitelky Marie Vyhnalová, Marie
Bláhová, Ivana Popová, Jana Doulová,
Jitka Procházková, Iva Sroková, Jarmila
Hybrantová a Olga Procházková, pan uči-

tel Miroslav Bělka, zástupce ředitele pan
Jiří Český, a Václav Sedláček, ředitel
školy.
Také na druhém stupni si budete
moci zvolit mezi širokým výběrem volitelných předmětů a kroužků, zaměřených na vaši budoucí volbu střední školy
nebo učiliště, sport, informatiku, kulturu i jiné zájmy.
Žáci třetích tříd pojedou v prvním
červnovém týdnu do školy v přírodě na
Šumavu, pááci do Krkonoš.
Na lyžařský zájezd na Šumavu se
v týdnu od 12. do 19. ledna mohou těšit
žáci sedmých tříd a na další lyžařský
kurs, spojený se snowboardem devátých
tříd v týdnu od 1. do 8. března. Členové
sportovních kroužků pojedou začátkem
května na cykloturistický zájezd na Horskou Kvildu, turisté uspořádají v průběhu školního roku i o prázdninách množství zajímavých akcí, budeme opět organizovat týdenní letní tábor v zotavovně
u Věšína. O prázdninách pojedou členové vodáckého kroužku na dva zájezdy.
Snad se nám už podaří splout Lužnici,
která v minulých letech neměla dostatek vody. Pokračovat budeme v ekologických aktivitách, opět se zapojíme do programu ekologicky orientovaných škol.

Věřím, že sportovci nás budou úspěšně
reprezentovat v soutěžích sportovní ligy
a zopakují svoje postavení mezi nejlepšími školami v příbramském okrese.
V průběhu školního roku budou opět
projektová vyučování zaměřená k vánočním a velikonočním svátkům, Dni Země,
Dni zdraví a Dni dětí. A už dnes se
s vámi společně těším na závěrečný večer Děti dětem a na to, čím nás paní učitelky Hlaváčová a Sroková překvapí.
A co pro vás chystáme nového? Žáci
čtvrtých tříd se dnes poprvé posadí na
nové židle k moderním stolkům s nastavitelnou výškou. Prostředky na tuto výbavu naší škole poskytla společnost Bierhanzl group, které za naše děti děkujeme. O prázdninách jsme vybavili novým
nábytkem také učebnu zeměpisu a hlavně moderní interaktivní tabulí, se kterou vám učení půjde určitě lépe a hlavně
se na něj budete těšit.
Tak si vše pěkně užijte a hlavně využijte všechny možnosti, které vám naše
škola nabízí. Věřím, že i vy jste se do
školy připravili, že máte radost ze setkání po prázdninách a pustíte se s chutí
do práce. Přeji Vám k tomu po celý školní rok pevné zdraví a mnoho úspěchů.
RNDr. Václav Sedláček

BŘEZNICKÉ NOVINY
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STŘEDISKO STROJE

PŮJČOVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE
K zapůjčení nabízíme: vibrační desky
vibrační pěchy
válce
kompresory
stavební a manipulační techniku

Tel.: 602 192 394

PRODEJNA FARMÁŘSKÝCH POTŘEB
pastevní potřeby a technologie
ochranné pomůcky
euronářadí
zemědělské potřeby, sítě

PRODEJ STROJŮ
čelní nakladače
bagry
teleskopické manipulátory

SERVIS STROJŮ
VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
Zalánská 95
262 42 Rožmitál p. Třemšínem

servis@bierhanzl.cz

tel./fax: 318 660 198
mobil: 721 658 232 - Pavel Jeníček

www.bierhanzl.cz
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1. březnická komunální, s. r. o.
Náměstí 11, 262 72 Březnice
IČO: 270 67 998
DIČ: CZ 270 67 998

Podzim 2007
Upozorňujeme, že do kontejnerů
je možno ukládat pouze bioodpad.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
SOBOTA

NEDĚLE

3. 11.

ulice/obec
U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda

4. 11.

10. 11.

Na Spořilově
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finan. úřadu

1. 11.

17. 11.

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice
Drahenická
9. května
Za Lokšany

Kontejnery budou na určených místech
od 8.00 do 12.00 hodin
Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

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.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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

Nejvíce schvalované půjčky na trhu
pro zaměstnance, důchodce
i invalidní, OSVČ a MD.
BEZ POPLATKU, RYCHLÉ VYŘÍZENÍ,
PŘIJEDEME K VÁM .

PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 D A R U J I za odvoz dvoje zachovalé interiérové dve-

ře z panelákového bytu (80 P, 80 L). Tel. 737 261 419.
 P R O D Á M garáž u Normy. Tel. 728 470 206.
 P R O D Á M byt 2+kk v Březnici. Tel. 608 367 151.
 Videopůjčovna Březnice oznamuje výprodej použitých

videokazet.

Většina klientů se neprověřuje v registru.

Tel. 777 675 049 nebo
www.profireal.cz

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 BN - LISTOPAD - 17. 10. 2007 ve 12 hod.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

OZNÁMENÍ
V měsíci září 2007 oslavili manželé Tintěrovi,
březničtí rodáci, diamantovou svatbu.
Do dalších let společného života všechno nejlepší
a stálé zdraví přejí přátelé a rodáci žijící v Praze.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se přišli dne 4. září
rozloučit s panem Adolfem Janouškem. Děkujeme za
projevenou soustrast.
Manželka a dcery s rodinami.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem přátelům a známým, kteří se dne 5. září 2007 přišli naposledy rozloučit
s mým drahým manželem Josefem Baborovským.
Za celou rodinu manželka Marie.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Vážení sportovní přátelé. Jsem opět tady, abych vás informoval o dění ve fotbalovém oddílu SK 1918 Březnice.
Sezóna se již rozběhla a tak vás budu z větší části informovat o sportovních výsledcích našich oddílů.

Nedá mi však, abych nenapsal i pár
slov o technickém zabezpečení a samotném dění na březnickém stadionu.
V uplynulém období se nám podařilo
zabezpečit zasklení lavic pro střídání polykarbonátovými deskami. Velké poděkování patří panu Honzíkovi a jeho firmě, která se z velké části podílela na realizaci a financování této akce.
Jedna z věcí, která se opět nepovedla,
a pro tento rok zůstává asi u ledu, je přesvědčit vedení města o nutnosti zrealizovat rekonstrukci kotelny na stadionu.
Myslím si, že v současné době, kdy se kladou maximální požadavky na co nejefektivnější využití všech energií, je přepychem
„prohnat komínem“ ročně 100 - 120.000 Kč.
Tato položka z velké části zatěžuje rozpočet oddílu a tím zůstává méně a méně
prostředků na sportovní činnost. Doufám, že letitý kotel vydrží v provozu ještě tuto topnou sezónu.
Te již mohu přejít ke sportovním výsledkům našeho fotbalového oddílu a začnu těmi nejmenšími.
MINIKOPANÁ:
Naši kluci sehráli zatím dvě kola mistrovských dvojutkání. V prvním nastoupili v domácím prostředí proti mužstvu
TJ Rožmitál pod Třemšínem. Napoprvé
podlehli po těžkém, ale sportovním boji
2:3. Za to v druhém utkání se už vyvarovali předešlých chyb a zvítězili 2:0. Ke
druhému dvojzápasu minižáčci vycestovali za soupeřem na Dobříš. Tady obě
utkání prohráli a to 5:1 a 7:0.
ŽÁCI:
Naši žáci pod vedením trenérů Vlasty
Ševra a Filipa Matouška mají odehrána
již čtyři kola a daří se jim. Zatím neztratili ani bod a jsou v tabulce druzí (o skóre) za vedoucí Obecnicí. Kluci v prvním
kole na domácí půdě „rozstříleli“ Podlesí 12:0, v dalším kole zvítězili v Jincích
1:4, doma porazili Bohutín 4:0 a v posledním sehraném kole porazili na do-

mácím hřišti našeho velkého sportovního
rivala Spartak Příbram „B“ 2:0. Na mužstvu, které v minulém roce podávalo nevýrazné výsledky, se začíná projevovat cílevědomá práce trenérů a k současným výsledkům určitě napomohl i správný sportovní
zápal hráčů i některých rodičů, kteří fotbalem „žijí“. Za to jim patří velký dík.
DOROST:
Dorost pod vedením trenéra Chlapoviče odehrál dvě mistrovské utkání.
K tomu prvnímu vycestoval za soupeřem
do Milína „A“. V Milíně sehrál smolné
utkání. První poločas skončil 1:1, ve druhém kluci vedli 1:3 a 3:4, ale nakonec
utkání prohráli 5:4. Nedařilo se hlavně
brankáři. Kvalitní brankář je největší
slabinou našeho dorostu a budeme muset tento problém vyřešit. V dalším kole
přivítali naši dorostenci na domácím
hřišti celek z Podlesí a celkem jednoznačně zvítězili 6:0. Do branky se postavil, věkem ještě žák, Honza Novotný,
který neudělal chybu a svým výkonem
mužstvu značně pomohl.
MUŽI „B“:
„B“ mužstvo pod vedením Josefa Bubeníčka st. začalo sezónu na domácí
půdě excelentně a porazilo Zduchovice
„B“ jednoznačně 7:1. V dalším kole vycestovali naši muži do Narysova, kde
také zvítězili rozdílem třídy 0:4. V následujícím zápase na domácí půdě si kluci opět s chutí zastříleli a porazili Dolní
Hbity „B“ 7:0. Příští kolo mělo „B“
mužstvo opět sehrát na domácí půdě
s celkem Pičína, ale po domluvě se soupeřem odehráli utkání v Pičíně, kde naše
mužstvo prohrálo 4:1. Příště bude naše
„B“ mužstvo hrát na hřišti vedoucí Sedlice, kde nás čeká těžký sportovní boj.
MUŽI „A“:
Naše „A“ mužstvo čekal na začátek
soutěže těžký los. Hned v prvním kole
jsme vycestovali k utkání se Spartakem

Příbram „B“. Hra byla vyrovnaná, přesto
jsme prohráli 1:0. V závěru utkání jsme
neproměnili několik vyložených šancí.
Na domácí půdě jsme přivítali mužstvo Dolních Hbit a kluci neponechali nic
náhodě a jednoznačně zvítězili 8:1.
K dalšímu zápasu naše „A“ mužstvo vycestovalo k našemu sportovnímu rivalovi
do Tochovic. Přípravy na utkání se tak
trochu nesly v nervózní atmosféře, protože se k utkání nedostavil svazem delegovaný rozhodčí a tak rozhodoval domácí
rozhodčí pan Šimůnek. Musím objektivně a sportovně přiznat, že rozhodčí si
s utkáním poradil, i když to pro něho
muselo být těžké a zvládl ho bez většího
zaváhání a bez jakéhokoliv ovlivnění
průběhu zápasu. Za to mu dodatečně děkuji. V tomto zápase naši kluci navázali
na výkon z předcházejícího zápasu
a v Tochovicích zvítězili 1:2. V dalším
kole nás na domácím hřišti čekal vždy
nevyzpytatelný soupeř a to TJ Tatran
Sedlčany „B“. I v tomto zápase jsme zvítězili 4:2. V posledním zatím odehraném kole naše „A“ mužstvo zvítězilo na
hřišti v Krásné Hoře 2:4. Z celkového
vystoupení „A“ mužstva v soutěži mám
osobně dobrý pocit. Je vidět a „cítit“, že
to v mužstvu správným způsobem vře
a kluci v každém utkání bojují a snaží se
o co nejlepší výsledek. Doufám, že je to
neopustí ani po zbytek sezóny. Těší nás
i zvýšená návštěvnost domácích zápasů.
Mám pocit, že v probíhající sezóně březnický fotbal pookřál a ožil. K tomu určitě prospělo přihlášení „B“ mužstva do
soutěže a také angažování trenéra Hrachovce, který vnesl nejen svojí prací, ale
i zápalem a chutí nové rozměry do březnického fotbalu. Přeji mu hodně štěstí
a doufám, že výsledky budou stále lepší.
Na závěr bych chtěl touto cestou pozvat na březnický stadion všechny příznivce sportu.
Za SK 1918 Březnice
Ing. Marián Piško

VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE

Již po třetí se nám podařilo postoupit
vítězstvím v kole krajském do volejbalového republikového finále ČASPV (česká
asociace sport pro všechny) do Dřevěnic.
Finále se konalo 7. 9. – 9. 9. 2007.

První den jsme sehráli tyto zápasy:
Březnice x Vysočina 0 : 2 (pozdější vítěz
celého turnaje)
Březnice x Mor. - Slezský
1 : 1
Březnice x Liberec
2 : 0
Březnice x Olomouc
2 : 0
Březnice x Ústí nad Labem
2 : 0
Druhý hrací den jsme začali vítězným
zápasem s Karlovými Vary 2 : 0. Díky tomuto vítězství jsme postoupili do finálové skupiny.
V semifinále jsme nastoupili proti
týmu z Pardubic. Podlehli jsme po velkém boji až ve třetím setu a tak jsme
hráli o 3. – 4. místo s Jižní Moravou.
Opět jsme podlehli až ve třetím setu
a zůstala nám bramborová medaile.

I přes velké zklamání, že jsme nezískali
medaili, byl pro nás postup do finálových bojů velkým úspěchem.
AVK (amatérský volejbalový klub)
Březnice

Nábor do tenisové školičky
6. 10. 2007
od 10.00 do 12.00 hodin.
Bližší informace na tel. číslech
318 543 329
nebo 776 634 047.
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Obec VOLENICE
dle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2007 Sb., o obcích
zveřejňuje záměr p r o n á j m u

nebytových prostor „pohostinství Bubovice“ od 1. 11. 2007.
Podání nabídek do 29. 10. 2007 na Obecním úřadu Volenice
se sídlem v Bubovicích čp. 26, 262 72 Březnice.
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Že na podzim fouká studený vítr a vám
je zima? Nevadí, dejte si šálek šípkového
čaje. Tento čaj má v sobě spoustu vitamínu C a také zvyšuje naši obranyschopnost
proti infekčním nemocem. A jak dobře
chutná. Ale ze šípků se připravují i jiné
dobroty.

POČAPLY – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Stalo se již tradicí, že na závěr prázdnin pořádá obec Počaply zábavné odpoledne pro děti. Letošní „Rozloučení
s prázdninami“ připadlo na sobotu
1. září. Začátek akce byl ve 14.00 hodin
a vše probíhalo na místním hřišti.
Rozloučení jsme slavili v duchu Vánoc.
Od místních myslivců jsme dostali stromeček, který jsme si ozdobili, maminky
napekly vánoční cukroví a nechyběly ani
koledy. Děti si den náramně užily a s malým dárečkem odcházely domů.
Všem dětem přeji mnoho úspěchů v novém školním roce.
Hana Koňasová

Šípková marmeláda
1 l vody
1 kg šípků
1 pomeranč (šáva a kůra)
250 g jablečného pyré
0,8 - 1 kg cukru
5 g kyseliny citrónové
lžička skořice
Vodu a šípky vaříme asi 15 minut. Rozvařenou směs propasírujeme přes čisté
plátno, přidáme šávu z citrónu, skořici,
jablečné pyré a znovu vaříme asi 10 minut. Přidáme cukr a dále vaříme, dokud
směs nezhoustne. Marmeládu potom nalijeme do sklenic, uzavřeme víčky a sterilujeme 20 minut při teplotě 80°C.

Šípkový sirup
3 l vody
300 g šípků
hrst máty
hrst meduňky
100 g plodů rakytníku
2 kg cukru
10 g kyseliny citrónové
Vodu společně se šípky, rakytníkem a bylinkami povaříme a jakmile vychladne,
propasírujeme opatrně přes plátno.
Potom přidáme cukr s kyselinou a opět
zahřejeme, aby se cukr rozpustil (nesmí
ale vařit). Vzniklý sirup nalijeme do lahví
a 20 minut sterilujeme při teplotě 80°C.
Na Stráži bylo letos vybudováno nové posezení.

Foto Městská knihovna

Redakce

10/2007

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

17

TRIO SIRAELS
Tři umělecké osobnosti se sešly ke vzájemné spolupráci v netradičním komorním triu.
Rozhodly se společnou interpretací přibližovat klasickou hudbu širokému okruhu posluchačů.
Netradiční kombinace zpěv – klavír – viola odbourává mezníky zastaralých konvencí
a svým svěžím pojetím vytváří příjemnou atmosféru při vystoupeních,
která se vyznačují vysokou uměleckou kvalitou a profesionálním přístupem.

Jitka Hosprová – viola
• absolvovala konzervatoř v Plzni a
AMU v Praze
• r. 1992 získala 2. cenu v celostátní
soutěži konzervatoří v Teplicích
• r. 1995 získala 1. cenu na soutěži
„O cenu Beethovenova Hradce“
• r. 1996 reprezentovala AMU na
mezinárodním setkání evropských
hudebních vysokých škol v rakouském Grazu
• r. 2004 spolupracuje se světově
uznávaným italským violistou a pedagogem Luigi Albertem Bianchim

Lada Jirásková Bartošová –
klavír
• absolvovala konzervatoř v Plzni
a AMU v Praze
• r. 1994 získala 1. cenu na Mezinárodním festivalu v Londýně
• r. 1995–1999 působila v klavírním
triu Eggenberg, se kterým získala
mj. 2. cenu na Mezinárodní soutěži klavírních souborů Nadace Bohuslava Martinů
• v současnosti spolupracuje se sólisty Státní opery Praha, pedagogicky působí na AMU v Praze

Pavlína Senić – soprán
• absolvovala konzervatoř a AMU
v Praze
• r. 1999 získala stipendium na
Guildhall school of Music and
Drama v Londýně
• vystupuje na nejrůznějších festivalech doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, Polsko…)
• je žádanou sólovou pěvkyní na
všech českých operních scénách
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ

E

D
Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás srdečně zvou na
koncert netradičního komorního tria

TRIO SIRAELS
Jitka HOSPROVÁ - viola
Pavlína SENIĆ - zpěv
Lada JIRÁSKOVÁ
BARTOŠOVÁ - klavír
1. listopadu 2007 v 19 hodin

❦ Reprezentační sál MěÚ

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

E

D
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TANEČNÍ KURZ 2007
byl zahájen 8. září ve spolupráci Městského kulturního zařízení Březnice s Taneční školou Gregoriades Plzeň.
Při přihlašování do kurzu nastal opět problém v počtu přihlášených dívek a chlapců. Toto se očekávalo, protože v loňských devátých třídách bylo o 12 chlapců méně než děvčat
a někteří se do tanečních ani nepřihlásili. Ačkoliv jsme se snažili o větší propagaci a přihlásili se i tanečníci z Příbrami, Písku a Prahy, stále nebyl počet vyrovnán.
A tak bylo osloveno 21 chlapců z loňských a předloňských tanečních kurzů, kterým byla nabídnuta možnost zopakovat si taneční
variace zcela zdarma. 10 z oslovených projevili zájem a získali při
první lekci průkazky pro bezplatný vstup (jako každý rok).
Tímto byl počet vyrovnán. Rozdílný počet může vzniknout
pouze v případě neúčasti některých přihlášených.
Pro zajímavost Vám zveřejníme čísla z předcházejících ročníků. Někdy vypomáhali chlapci, jeden rok i děvčata. Jediným
rokem, který byl při zápisu vyrovnán byl rok 2006. Ale i tak
chodilo několik chlapců vypomáhat v případě neúčasti těch přihlášených, nebo se dívky střídaly. Dle informací lektorů jde
o běžnou situaci, která nastává i v jiných městech.
Rok

Chlapci

Dívky

Vypomáhalo

2001

32

34

2 - 5 chl.

2002

20

29

7 chl.

2003

17

37

15 - 17 chl.

2004

22

27

5 - 7 chl.

2005

26

22

2 - 4 dív.

2006

25

25

2 - 4 chl.

2007

22

32

10 - 12 chl.

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

výstavu

„VÝŠIVKY “ Jitky SIKOROVÉ
V prostorách Městské knihovny a Infocentra

od 2. 10. do 31. 10. 2007

V září jste si mohli v Městské knihovně a Infocentru prohlédnout výstavu vitráží březnické rodačky Aleny
Michkové-Němečkové , která studovala lehané sklo
u výtvarnice Diane Wood na Sierra college v Kalifornii.
Volné tvorbě, převážně se jedná o lampy, které sama navrhuje, se věnuje 12 let.
Foto Městská knihovna

Děkujeme všem, kteří nám vypomáhají druhý, nebo třetí
rok. Děkujeme všem rodičům, kteří je v této aktivitě podporují.
Je opravdu skvělé vidět je opět na parketě.
Polka, valčík, waltz, tango, mazurka, chacha, jive a další tance budou až do 1. prosince znít v KD každou sobotu pro všechny účastníky letošního kurzu tance.
Věříme, že 10 lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples bude
jako každý rok pro všechny tím správným rozjezdem pro novou
plesovou sezónu 2007 - 2008.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ Březnice

RUMCAJS SLAVÍ NAROZENINY
Jak už proběhlo tiskem slaví známá postavička pohádek
Václava Čtvrtka
čtyřicáté narozeniny. O autorovi
Rumcajse si při
své první společné návštěvě
v knihovně povídaly děti prvních tříd.
Vyřešily zábavný literární test, poznávaly jednotlivé pohádkové postavičky podle krátkých ukázek z knížek. Potom každý
prvňáček namaloval tu svoji nejoblíbenější. Všechny obrázky
budou vystaveny v dětské knihovně a o těch nejhezčích rozhodnou vaše hlasy. Ty nejlepší čeká i malá odměna. Celá akce pro
naše prvňáčky měla název „Neumíme číst, ale budeme poslouchat“, a tak si děti vyslechly dva příběhy loupežníka Rumcajse.
A jaké by to bylo loupežnické povídání kdyby se loupežnicky
nesoutěžilo. Děti se na závěr besedy snažily po loupežnicku
sestřelit pomyslnou šišku z vrcholu velkého stromu. Snaha byla
veliká, ale ještě budou muset trošku trénovat, aby z nich byla
ta pravá loupežnická práčata.
Našeho povídání se letos poprvé zúčastnily i děti ze ZŠ
Hvož any. Všem prvňáčkům z Hvož an i Březnice přeji za
Městskou knihovnu – dětské oddělení, aby se jim ve škole dařilo a aby se knihovna stala jejich dobrou kamarádkou.
Hedvika Fořtová
MěK Březnice
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
1. 10. – 7. 10. – TÝDEN KNIHOVEN
s mottem „KNIHOVNICKÁ BAŠTA“
V tomto týdnu Vám chceme nabídnou tyto akce:
■

2. 10. v 16 hodin – Křest knihy Ondřeje Fibicha
PRÁCHEŇSKÝ POKLAD – spojeno s autogramiádou a besedou

■
■
■
■

Výstava záložek – výstava originálních výrobků,
které jste mohli v průběhu měsíce září nosit do knihovny
1/2 hodiny Internetu zdarma
Zdarma zápisné pro všechny nové čtenáře
Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

2. 10. – 31. 10. – Výstava výšivek paní Jitky Sikorové
Po celý měsíc prodej filmových plakátů

Dětské oddělení na ZŠ
Připojení k celorepublikovým akcím v rámci „Týdne knihoven“

1. 10. – Nonstop čtení – pro žáky ZŠ a ostatní zájemce
o veřejné čtení
■
■

5. 10. – beseda „Podzim v přírodě“ – pro 3. ročník ZŠ

■

Zdarma zápisné pro všechny nové čtenáře
Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
10. 10. – KBP pro 5. ročník ZŠ Hvož any
11. 10. – KBP pro 5. ročník ZŠ Březnice
24. 10. – KBP pro 6. ročník ZŠ Hvož any
25. 10. – KBP pro 6. ročník ZŠ Březnice

■

(KBP – knihovnicko-bibliografická příprava)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA a INFOCENTRUM
p ř i p r a v u j e na měsíc listopad

prodejní výstavu knih
z nakladatelství ALBATROS

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
V á s z v o u v m ě s í c i ř í j n u na

KŘEST KNIHY
spojený s autogramiádou
Ondřeje FIBICHA

PRÁCHEŇSKÝ
POKLAD
Knihu pokřtí starostka města Březnice paní Jana Krajmerová

2. 10. 2007 v 16 hodin v Městské knihovně a Infocentru.
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Mario Rinaldi – Barvy lásky – příběh
napsaný podle scénáře úspěšného seriálu
Charles Ryan – Pevnost – na Filipínách ve staré pevnosti je nalezen zavražděný muž, jeho sestra reportérka Liz pátrá po vrazích svého bratra
James Lucas – Hitlerovi žoldnéři –
spisovatel, britský válečný veterán a historik se zaměřil na patnáct velitelů Hitlerovy armády
Barbara Cartlandová – Kytice pro
boha lásky – historický román pro ženy
nás zavede do roku 1900
Barbara Cartlandová – Jak trestá
láska – hrdina románu vede dobrodružný
život ve službách ministerstva zahraničí
Barbara Cartlandová – Zázrak v Mexiku – žhavý milostný příběh z exotického Mexika
Marlene Suson – Nachová dáma –
příběh hraběte Justina z Ravenstonu a jeho
nevlastní sestry Malanie
Katja von Glan – Pláš hvězdami
posetý – historický příběh z poč. 13. století plný dvorských intrik, triků, sporů
o pozemky atd.
Julie Hilden – Neslušné hrátky –
milostný příběh neobvyklého manželství
Daniela Mičanová – Alexander – autorka nás seznamuje (po vzoru Egypana
Sinuheta) s historickými reáliemi a osudy
Bernard von Muecklich – Nomádi
moře – historický román z Egypta za
vlády faraona Ramsese III.
Colin Bateman – Zpropadení páteři
– napůl detektivka napůl černá groteska
Eva Viktorová – Osudová Láska Jaroslava Marvana – téměř detektivní
příběh milenky a nemanželské dcery Jaroslava Marvana
Stig Förster – Triumfy a prohry –
slavné bitvy světových dějin od Salamíny
po Sinaj
Amanda Quick – Svedený ábel –
historický román pro ženy z počátku
19. století
Marie Kubátová – Příběhy z čarodějova receptáře – milé, úsměvné vyprávění o krkonošských mastičkářích, lidových léčitelích a čarodějích
Mani Beckmann – Sodoma & Gomera
– detektivní příběh z Kanárských ostrovů
Jiří Slavíček – Smrt zeměměřiče –
česká krimi
Kamil Šimon – Potkal jsem bludného holan ana – autor procestoval téměř celý svět a z humorem vypráví příběhy z Afriky, Ameriky, Asie atd.
John Nichol – Rozhodná opatření –
pilot vrtulníku po traumatizujícím zážitku
v Kosovu přijme práci u společnosti, která chrání diamantová pole v Sieře Leone
Artur C. Clarke – Město a Hvězdy,
Konec dětství – sci-fi příběhy
Ray Bradbury – Zbavme se Constance – sci-fi příběh významného filmového a televizního scénáristy
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

3. 10. středa v 18 hodin

2. 10. BHV – Recitál vynikající sólistky
EDITA KEGLEROVÁ
– cembalo
4. 10. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice
KD – salónek Q 16 hodin
6. 10. Taneční kurz – 5. lekce
KD Q 14 hodin
11. 10. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek
13. 10. Taneční kurz – 1. prodloužená
KD Q 17 hodin
16. 10. Koncert s videoprojekcí
„EVA A VAŠEK“
KD Q 18 hodin
18. 10. ZO SPCCH – členská schůze
KD Q 14 hodin
21. 10. Schůzka filatelistů
KD – salónek 9 – 11 hodin
27. 10. Taneční kurz – 6. lekce
KD Q 14 hodin
30. 10. Divadelní představení pro ZŠ
KD Q 9.00 hodin a 10.30 hodin
30. 10. KSČM schůze
KD – salonek Q 16 hodin
30. 10. Divadelní představení
Pragokoncert Bohemia, a.s.
„DÍVČÍ VÁLKA“
KD Q 19 hodin

JEDNOTKA PŘÍLIŠ
RYCHLÉHO NASAZENÍ
„Jsou to Mizerové ve Smrtonosné pasti se Smrtonosnou zbraní.“ Scénář anglické komedie je tak
originální a zábavný, že po jeho přečtení s účastí
ve filmu souhlasila všechna oslovená britská herecká esa, včetně držitele Oscara Jima Broadbenta…
Vstupné 39 Kč

Q

97 minut

Q

Doporučeno od 15 let

7. 10. neděle v 18 hodin

ZÁPISKY O SKANDÁLU
Americko-anglický psychologický film o osamělosti a jejích důsledcích na proměnu lidských
charakterů i mezilidských vztahů.
„Podlehnout vášni může být nebezpečné…“
Vstupné 39 Kč

Q

92 minut

Q

Doporučeno od 15 let

10. 10. středa v 18 hodin

PŘEDTUCHA
„Věřte vlastním představám…“ Sandra Bullock
v americkém thrilleru má perfektní život, nádherný dům, milujícího manžela, dvě rozkošné
dcerky, ale také živé a sugestivní představy, kterým nelze neuvěřit…
Vstupné 39 Kč

Q

97 minut

Q

Doporučeno od 12 let

14. 10. neděle v 18 hodin

SHREK TŘETÍ
Pokračování americké animované komedie. Dobrodružství jsou ještě vypečenější, než ta, která
oba zlobříci prožili doposud…
Vstupné 44 Kč

Q

124 minut

Q

Doporučeno od 12 let

17. 10. středa v 18 hodin

TAXI 4
V hlavní roli francouzské akční komedie je Peugeot 407. Oproti minulým dílům čeká diváky
více slovního humoru a bláznivých scén než
automobilových honiček…
Vstupné 39 Kč

Q

87 minut

Q

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Pátý díl dobrodružně – fantastického příběhu
podle stejnojmenné knihy J. K. Rowlingové.
Q

139 minut

Q

Přístupno

VÝSTAVY v

MISS POTTER
Britsko-americké okouzlující love story inspirované
životem a láskou spisovatelky Beatrix Potterové…
Q

92 minut

Q

ŘÍJEN 2007
Zámek otevřen denně mimo pondělí
od 9 do 16 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
otevřena o víkendech od 11 do 17 hodin.

KONCERTY:
v sobotu 13. 10. v hudebním sále
od 19.00 hodin
koncert zámeckých hudebních večerů
Zábavná hudba renesanční Evropy

Musica Fresca – soubor staré
hudby
A. Čižinská – soprán, flétny, K. Ciznerová – alt, T. Cizner – bas, V. Höslová –
soprán, L. Kolář – tenor, M. Přibylová –
virginal
v sobotu 27. 10. v hudebním sále
od 19.00 hodin
koncert zámeckých hudebních
večerů

Dechový kvintet Praha
umělecký vedoucí: P. K. Tomka

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179
E-mail: breznice@stc.npu.cz

Městské knihovně a Infocentru

2. 10. – 31. 10. Výstava výšivek paní Jitky Sikorové
1. 10. – 5. 10.

24. 10. středa v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

ZÁMEK
BŘEZNICE

Doporučeno od 12 let

21. 10. neděle v 18 hodin

Vstupné 49 Kč

10/2007

KULTURA

E

Výstava záložek – výstava originálních výrobků, které jste mohli
v průběhu měsíce září nosit do Městské knihovny

Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond

Doporučeno od 12 let

D

Vás srdečně zvou na koncert 37. koncertní sezóny 2007

28. 10. neděle v 18 hodin

PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
Americký horor. „Děti mají evidentní schopnosti
vnímat paranormální jevy. Vidí to, co dospělí nevidí. Věří v to, co dospělí popírají. A snaží se nás
varovat…“
Q

85 minut

Q

Doporučeno od 12 let

recitál
vynikající sólistky

31. 10. středa v 18 hodin

HOSTEL PART II
Tři mladé Američanky se vydávají z Říma na
společný víkend do lázní s příslibem odpočinku.
Najdou dívky to, co hledají? Nebo se staly obětí
klamu? Americký horor.
Vstupné 44 Kč

Q

100 minut

Q

Edita KEGLEROVÁ

Doporučeno od 18 let

cembalo

Dětské představení:
3. 10. v 9 hodin JABLOŇOVÁ PANNA
P Ř I P R AV U J E M E :
DIVOKÉ VLNY, MEDVÍDEK, GYMPL…

v 19 hodin ❦ Reprezentační sál MěÚ

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

D

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.

2. října 2007

E

Vstupné 39 Kč

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 9 vyjde 27. 9. 2007 – uzávěrka
je 17. 10. 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.

