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NOVÝ MARKET I NÁDRAŽÍ
Je potřeba v Březnici další supermarket? Bude pro město
přínosem, nebo naopak? Několik měsíců probíhala podobná
diskuse a zároveň jednání na toto téma. Uzavřelo ji až říjnové
zasedání zastupitelstva, na kterém se projednávala žádost společnosti A + R, s. r. o., o prodej pozemku u autobusového nádraží. Firma by právě tady chtěla postavit Penny market.
Zastupitelé s návrhem souhlasili, ovšem až po splnění určitých
podmínek, které jsou přesně zaznamenány ve smlouvě. Zde je
několik z nich: společnost A + R vybuduje nejen market doplněný
o řeznictví, ale také parkoviště, příjezdovou cestu k obchodu
a zároveň bude financovat nutnou přestavbu autobusového nádraží a zbudování přístřešku pro cestující. Další peníze firmy by
měly jít na stavbu chodníku v Hlubyňské ulici na straně řadových domů, rekonstrukci silnice a veřejného osvětlení.
Je stanoveno, že do patnácti dnů po podpisu budoucí darovací a kupní smlouvy zaplatí A + R Březnici zálohu za pozemky ve výši dva miliony korun. Zbytek peněz doplatí po ukončení stavby na základě geometrického zaměření a přesné výměry.
Z celkových nákladů na stavbu supermarketu – čtyřicet až padesát milionů – by město mělo získat zhruba 3,6 milionu.
Cena parcely byla schválena podle zásad prodeje v této lokalitě –
810 korun za každý metr čtvereční.
Po dostavbě supermarketu i rekonstrukci nádraží se budou
některé zastávky nacházet na pozemku firmy A + R. I to je ve
smlouvě ošetřeno – po kolaudaci se nádraží včetně parcely převede na město.

PENÍZE NA ŠKOLKU
Zastupitelstvo také schválilo páté rozpočtové opatření –
tedy položky, jež v rozpočtu nebyly zahrnuty nebo se přesunuly.
Jde o pět milionů na stavební úpravy 2. mateřské školy, dotaci
dvanáct tisíc na činnost dobrovolných hasičů, poplatky za
sankční platby či příjmy z úroků.
Na konci července sice zůstalo na běžných účtech města kolem 7,3 milionů korun, ovšem všechny tyto peníze „spolkne“
rekonstrukce školky a na jiné akce již nezbude.
Zastupitelé proto rozhodli, že si radnice půjčí a schválili přijetí úvěru u České spořitelny, a. s. Ta poskytne Březnici, na základě jejích příjmů, úvěr tři a půl milionu korun. Splatnost je
osm let, ovšem ve smlouvě bude stanoveno, že úvěr lze vyrovnat předčasně bez sankčního poplatku.
Přijetí půjčky nijak neohrozí rozpočet a platební schopnost
města. Celková zadluženost bude činit 5,4 procenta. Přitom
za kritickou hranici, po jejímž překročení je ohroženo například
získávání dotací, se považuje patnáct procent.

AUTOMOBILY NEJEN PRO STRÁŽNÍKY
Problém s automobilem městské policie již vyřešili zastupitelé na minulém zasedání. Nový Citroën Berlingo včetně
označení a potřebné výbavy pro strážníky už jezdí po městě.
Radnice však vlastní další auto, jehož technický stav se musí
řešit. Škoda Felície pečovatelské služby má najeto sto dvacet
tisíc kilometrů a v poslední době se do odstranění závad investovalo přes dvacet tisíc korun. Provoz auta se tak stává neekonomický a cena oprav přesahuje jeho současnou hodnotu. Nabí-

Předběžná studie nového marketu a nádraží

zela se možnost zakoupit starší Citroën zhruba za sedmdesát
tisíc, zastupitelé však nakonec zvolili jinou variantu. Současný
vůz se ještě opraví a v příštím roce, pokud zbudou peníze, se
i pro pečovatelskou službu pořídí nové vozidlo.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BUDE
Předcházející zastupitelstvo schválilo zhruba před rokem
první změnu územního plánu Březnice včetně jejích částí Martinic, Předního a Zadního Poříčí, Boru a Dobré Vody. Nejen
na základě podnětů od občanů město zjistilo, že stávající dokument brání rozvoji některých lokalit v obci. Ovšem od 1. ledna
2007 začal platit nový stavební zákon a v něm se upravily
i podmínky pro územní plánování. Město proto svou situaci
konzultovalo s úřadem třetího stupně i s krajem. Ty potvrdily,
že podle současných pokynů nelze provést změnu územního
plánu jako celku, protože v přidružených vesnicích nebyla
schválena ani územní studie.
Město tak má dvě možnosti – provést změnu územního plánu Březnice a v návaznosti na ni řešit i rozvoj dalších obcí, nebo
si nechat vypracovat nový dokument, který zahrne celé území.
Zhotovení územního plánu je sice drahé, ale nutné pro další
rozvoj všech oblastí. Zastupitelé proto rozhodli, že se nechá
zhotovit nový územní plán včetně všech jeho částí.
Zastupitelé schválili také vstup Březnice do Sdružení místních samospráv České republiky. Tato organizace chce prosazovat především zájmy menších měst a obcí. V současnosti už se
snaží prosadit novelu zákona, podle něhož se přerozdělují peníze pro obce. Tento systém znevýhodňuje právě malá města
a obce, které na jednoho občana získávají až šest a půl krát
méně peněz než například Praha.
O prodej pozemku požádala město společnost Opama. Před dvěma měsíci již odkoupila část parcely a nyní by pro realizaci svého
záměru chtěla získat zbytek – zhruba 4 800 metrů čtverečních.
Zastupitelé koupi schválili, ale už za cenu podle zásad prodeje.
K základní stokoruně je připočtena i bonita půdy a částka
za komerční využití. Celkem vyšel metr na 153 korun.
Jana Krajmerová, starostka
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EVROPŠTÍ A SVĚTOVÍ STAROSTOVÉ A ORGANIZACE
VYJÁDŘILI SOLIDARITU SE STAROSTY Z BRD
V rámci kampaně Evropa pro mír se 20. října v
březnickém kulturním
domě konalo Mezinárodní
setkání proti nukleárnímu zbrojení a novým vojenským základnám.
Pořadateli akce byla
Iniciativa Ne základnám,
Evropa za mír a Liga starostů.
Konference se zúčastnili nejen starostové brdských, ale i ostatních českých měst a obcí. Přijeli i zástupci z dalších šestnácti států –
například Velké Británie, Španělska, Francie, Itálie, Portugalska, Belgie ……
Po slavnostním zahájení a úvodních projevech Giorgio
Schultze – mluvčího humanistického Evropského fóra, Jana
Májíčka a Jana Tamáše – Ne základnám, Jana Neorala – Liga
starostů proti radaru, Kate Hudson – CND, Pola D’Huyvetter –
Starostové za mír a pozdravů od starosty Hirošimy Tadatoshi
Akiba a primátora Londýna Kena Livingstona se konalo šest
workshopů na téma
• Formální demokracie versus skutečná demokracie
• Nezbytnost jaderného odzbrojení
• Jak čelit válkám a zbrojení nenásilnou formou
• Protiraketový deštník USA – Proč?
• Militarizace Evropy
• Starostové za mír
Vytvoření symbolu míru se svíčkami před kulturním domem zakončilo v 18 hodin toto setkání.
Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006
a v současné době je v ní sdruženo téměř šedesát organizací
a řada jednotlivců. Jejím cílem je nenásilnou formou bojovat
proti umístění základny systému Národní raketové obrany
Spojených států na území České republiky a prosadit vypsání

referenda v této otázce. Součástí snah Iniciativy je podporovat
veřejnou debatu o problematice základen a šířit argumenty
proti jejímu vybudování. Jedná se o nadstranickou platformu,
která je otevřena jak všem organizacím, tak i jednotlivcům.
Kampaň Evropa za mír spojuje organizace a hnutí, které
usilují o Evropu bez jaderných zbraní, Evropu, jejíž politika
bude založena na nenásilí a míru. Kampaň Evropu za mír podporuje řada významných osobností, mezi nimi i Noam Chomsky, Michail Gorbačov, Tadatoshi Akiba a mnoho dalších, kteří
si uvědomují, že v současném okamžiku je velmi důležité zastavit další zbrojení a zamezit jaderné katastrofě.
Liga starostů vznikla jako reakce na pokračující snahy Vlády ČR o vybudování cizí vojenské základny v oblasti Brd. Vznik
iniciovala řada místních referend, ve kterých se občané dotčených obcí vyjádřili proti radaru. Liga tak spojuje všechny ty, jež
se řídí demokratickým rozhodnutím voličů.
Jana Krajmerová
starostka

BRDY HOSTILY MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
PROTI JADERNÉMU ZBROJENÍ A NOVÝM VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM
V sobotu proběhlo v Březnici na okraji vojenského prostoru
Brdy mezinárodní Setkání proti jadernému zbrojení a novým
vojenským základnám, kterého se zúčastnila více jak stovka
delegátů ze 16 zemí a přes dvě stě lidí z České republiky. Mezi
zahraničními delegáty byli například Kate Hudson z meziná-

rodní organizace Campaign for Nuclear Disarmament (Kampaň
za jaderné odzbrojení, Velká Británie), Giorgio Schultze z kampaně Europe for Peace (Evropa pro mír, Itálie) či Bruce Gagnon
z Global Network against arms and nuclear power in space
(Globální sít proti zbraním a jaderné síle ve vesmíru, USA).
Konferenci svojí přítomností dále podpořilo přes osmdesát
starostů českých obcí, mezi nimi například starosta Trokavce
Jan Neoral, starosta Příbrami Josef Řihák a starosta Jinců Josef Hála, dále delegace poslanců a senátorů ČSSD a delegace
Humanistických stran z více než desítky evropských zemí.
Zvláštní pozdrav konferenci zaslali také prezident Bolívie Evo
Moráles, starosta Hirošimy Tadatoshi Akiba a starosta Londýna Ken Livingstone.
„Jak je vidět z účasti dnešního setkání, téma nových vojenských základen a jaderných zbraní v Evropě je velmi aktuální
a vážně je jím znepokojena řada lidí po celém světě včetně vrcholných politiků,“ uvedl mluvčí iniciativy Ne základnám Jan
Tamáš. „Pro nás je to jasným signálem, že naše snaha zabránit
umístění nové vojenské základny USA v ČR jde správným směrem a že v této snaze nejsme sami.“
(pokračování na str. 3)
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BRDY HOSTILY MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
PROTI JADERNÉMU ZBROJENÍ A NOVÝM VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM
(dokončení ze str. 2)

Konferenci uspořádali společně iniciativa Ne základnám,
Liga starostů proti radaru a kampaň Evropa pro mír. Na přípravě konference společně pracovali více než čtvrt roku.
„Dnešní setkání nám pomohlo posílit spolupráci se zahraničními organizacemi, které tak jako my usilují o stažení
vojenských základen USA z Evropy nebo bojují proti jejich novému rozmístění,“ říká Jan Májíček, mluvčí Ne základnám.
„Otázka základny USA u nás je celoevropskou záležitostí,
takže i v opozici proti této základně spolupracují lidé z celé
Evropy.“

Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006 a v současné době se jí účastní téměř šedesát organizací a řada významných osobností. Cílem iniciativy je nenásilnou formou bojovat
proti umístění základny systému Národní raketové obrany Spojených států na území ČR. Iniciativa průběžně publikuje informace týkající se tohoto tématu na webových stránkách
www.NeZakladnam.cz.
Z tiskové zprávy

Milá paní Tuháčková,
sobotní akce v KD Březnice byla dobře provedena.
Všichni účastníci setkání byli velmi spokojeni, včetně hostů
ze zahraničí, kteří návštěvu v Březnici hodně chválili.
Jménem všech organizátorů a účastníků bych Vám chtěl moc
poděkovat za vaši pohostinnost, ochotu a skvělou organizaci
v KD při této akci. Zároveň děkujeme a zdravíme všechny vaše
spolupracovníky. Budeme se těšit na další příležitosti spolupráce.
S pozdravem, krásný den

Toni Antonucci
Kampaň Evropa pro mír

Vážená paní Tuháčková, přátelé z Březnice,
jménem Iniciativy Ne základnám a kampaně Evropa pro mír,
bychom Vám chtěli poděkovat za úžasnou podporu, jakou se
nám z Vaší strany a ze strany vedení města Březnice dostalo
při organizaci mezinárodní konference za nukleární odzbrojení
a proti novým vojenským základnám tuto sobotu 20. října
v Březnici. Obrovsky si ceníme vašeho nasazení při spolupráci
na této akci. Také díky Vám se nám podařilo vyslat silný signál
do celého světa, že si lidé nepřejí nové kolo zbrojení a ve svém
sousedství by raději viděli hezkou přírodu než radarovou základnu.
Děkujeme Vám i personálu Kulturního domu Březnice za celodenní podporu a výbornou práci na přípravě této akce.
Tato mezinárodní konference se zapíše do historie a také díky
Vašemu profesionálnímu servisu při organizaci se stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky ze 16 zemí celé
planety.
Děkujeme!
Za Iniciativu Ne základnám a kampaň Evropa pro mír
Ivona Novomestská
mluvčí Iniciativy Ne základnám
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SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Třídění odpadů je v současné době velmi populární téma.
Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit
a jak s nimi po vytřídění nakládat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že polovina obyvatel není dostatečně informována o tom, jak správně třídit. Ze zkušeností
z různých měst a obcí navíc vyplývá, že informování obyvatel je
velmi povrchní, dlouhodobé a intenzivní kampaně se provádějí
jen zřídka.

nebezpečných odpadů, léky, materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny např.
velké nemocnice, které tak likvidují infekční materiál. Ostatní
nebezpečné odpady, které nelze žádným z výše uvedených způsobů zpracovat, či odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.

Co je to odpad?

3. Využitelné odpady

Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka
nepotřebnou a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace,
kdy je občan povinen se věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti – např. autovrak. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to tedy, že není možné
hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, že je to materiál
potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem.
Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají domovní odpad, komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území
obce, tzn. domovní odpad od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad ...).

Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání
stejného, nebo podobného materiálu, nebo výrobku. Tradičně
se mezi tyto odpady řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).
Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat
do oddělených nádob, nebo na sběrná místa, dále upravovat,
teprve poté mohou posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu.

V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny:
1. Objemný odpad
Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo
hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku
a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový odpad
nevejde do standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 – 32 m3. Tyto kontejnery jsou umístěny bu ve sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně rozmis ovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou
sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená
obsluha, která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na
skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách komunálních
odpadů.

4. Směsný domovní odpad
Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích
složek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů
domovního odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká
popelnice obsahuje až 30% objemu plastů, až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké množství bioodpadu a také nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy
důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat odpady
a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů
• Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na
nich nejsou, vyžadujte informace od obce, případně
svozové firmy
• Odkládejte odpad jen do příslušných nádob
• Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin,
nebo chemikáliemi
• Zmenšujte objem odpadu
Pinkava František – místostarosta
Zdroj: www.stredoceske-odpady.cz

2. Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo
více složek nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro životní
prostředí, nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto
je nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu
a předávat je specializovaným firmám ve sběrných dvorech,
nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů. Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec by o nich měla v
dostatečném předstihu informovat. V žádném případě není
možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. V případě,
že si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete najít informace na obalu výrobku (např. výrobci barev na obalech
uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmětem jednejte jako
by to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému
poškození zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

■

BEZ KOMENTÁŘE

■

Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?
Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo
látky na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, zařízení s obsahem rtuti,
nepoužité léky včetně mastí, kyseliny a fotochemikálie.
Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně
upraveným vozem k dalšímu nakládání. Použité minerální oleje se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina kapalných

Foto Petra Ottová
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KONTROLNÍ VÝBOR ZM BŘEZNICE
Vážení občané, jelikož již uběhl jeden rok od chvíle, kdy jste svými hlasy rozhodli
o složení zastupitelstva našeho města, chtěl bych vás průběžně informovat o dosavadní práci kontrolního výboru. Přestože máme ve schváleném plánu činnosti, že jednání
KV bude svoláváno minimálně 1x za dva měsíce, od doby ustanovení se k jednání
scházíme pravidelně 1x měsíčně. O tom, že se nejedná o pouhou formalitu, se můžete
přesvědčit např. ze zápisů jednání zastupitelstva. A když už jsem se dotkl jednání
zastupitelstva, začnu tímto.
Je pozitivní, že se jednání ZM účastní
v ročním průměru přes 94,7% zvolených
zastupitelů a že projednávání jednotlivých bodů není jen formální, o čemž
svědčí i průměrná 4 hodinová doba jednání. Když jsem se zmínil o účasti na
jednání ZM, kterých bylo svoláno za toto
období dvanáct, 100% účast na jednání
ZM mají tito vámi zvolení zastupitelé:
pan Bartoníček, Čížek, Fořt, Kovář, Kozlík, Pinkava, Štěrba, V. Teska a paní Krajmerová a Tůmová.
Jedenkráte na jednání chyběli: pan
Hofman, Koch, Matoušek, R. Teska,
Tomášek a paní Vajdová.
Dvou jednání z dvanácti se neúčastnili: pan Hašek a paní Bendová a Macháčková.
Nedílnou součástí samosprávy je i činnost městské rady. Tato se k jednáním
schází v průměru dvakrát měsíčně.
Je pochopitelné, že v tomto případě
100% účast nemá nikdo (dovolená, nemoc, další vzdělávání atd.). Z celkového
počtu 23 jednání byla přítomna starostka paní Krajmerová, místostarosta pan
Pinkava a radní pan R. Teska shodně 22
jednáním, tj. 95,6 % účast. Další dva rad-

BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu oslaví
80. narozeniny naše drahá
maminka, babička, tchýně
paní Milena Poláková.
Hodně zdraví, pohody a životního
elánu přeje dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom vyjádřit velký dík všem
pracovníkům a celému zdravotnímu
personálu Domova důchodců v Březnici za obětavou péči a starost o naši
maminku a tatínka Amálii a Adolfa
Janouškovi.
Dcery Alena a Marie s rodinami.

ROZLOUČENÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se přišli dne 2. října rozloučit s paní
Amálií Janouškovou .
Děkujeme za projevenou soustrast.
Dcery s rodinami.

ní pan ing. Hašek i paní Tůmová se
účastnili 16 jednání, což je účast 69,5%.
Z jednání ZM i RM jsou vždy pořizovány zápisy a usnesení. Z jednání ZM se navíc pořizuje i audiozáznam. Každý občan
Březnice má právo nahlížet a pořizovat
si opisy z přijatých usnesení ZM, RM
a zřízených výborů ZM. Dále má tutéž
možnost i ohledně zápisů z jednání zastupitelstva města.
Zároveň reaguji na některé dotazy našich občanů. Aktuální téma „Radar“. ZM
již na svém 7. jednání konaném dne 9. 8.
2007 přijalo toto usnesení: ZM neschvaluje výstavbu amerického radaru v oblasti Brdy a zároveň se připojuje k podpisu
zaslaných dopisů starosty obce Trokavec
(dopis vládě, poslancům, senátorům, novinářům a kongresu USA). Pro toto usnesení hlasovalo 14 zastupitelů z 18 přítomných. Bohužel tato informace nebyla uvedena v našich místních novinách. A když
už jsem se dotkl tématu „informovanosti
občanů“ stále více se projevuje potřeba
a nutnost zprovoznění místního rozhlasu.
Další informace v příštích vydáních
Březnických novin.
Za KV ZM Březnice Jiří Štěrba

1. březnická komunální, s. r. o.
Náměstí 11, 262 72 Březnice
IČO: 27067998
DIČ: CZ27067998

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

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
SOBOTA

NEDĚLE

3. 11.

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

11. 11.

17. 11.

ulice/obec

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

JEDNÁNÍ O KONVENTU
Na začátku října proběhlo jednání
s představenstvem jihočeského biskupství a ostatními pracovníky římskokatolické církve.
Jak jistě víte, již mnoho let jsou prováděny opravy konventu v prostoru bývalé jezuitské koleje, historicky spojené
s budovou kostela a fary.
Dva roky se zpracovává projekt na obnovu areálu s využitím jako víceúčelového kulturního centra Březnice. V současné době je dokumentace ve stádiu stavebního povolení. Ovšem – hasiči požadovali kromě současných vstupů i další
únikový východ. Ten by funfoval samozřejmě pouze v době požáru. Protože
konvent i fara s kostelem tvoří stavebně
i funkčně propojený celek, nabízela se
možnost využít zadní schodiště přes
faru.
A právě o této alternativě jsme jednali s biskupem Jiřím Pa ourem, generálním vikářem Janem Baxantem, Josefem
Charyparem a ostaními zástupci. Po prohlídce objektu jsme řešili hlavně otázku

Foto Městská knihovna

zabezpečení církevního majetku, ale
i další vztahy. Vzhledem k tomu, že projekt připravujeme pro získání evropských peněz a další jednání, jak vyplynulo z diskuze, by byla časově náročná,
shodli se zástupci města, že budou hledet jiné stavební řešení. Jinou únikovou
cestu, jenž by nevyužívala při požáru
schodiště v zadní části fary.
Přesto děkuji všem, kteří se schůzky
zúčastnili a měli snahu s námi problém
řešit.
Jana Krajmerová, starostka

BŘEZNICKÉ NOVINY
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE A UŽIVATELE POZEMKŮ
na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 písmo h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky
či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb.
a ČSN EN 50 110-1 ed. 2

Ochranná pásma:

Bezpečná vzdálenost:

v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být
prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů,
která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení
porostu při větru takto, u:

Velikost ochranného pásma - minimální
vzdálenosti:
Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické
stanice jsou podle zákona Č. 458/2000 Sb. chráněna
ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního
vedení vůči porostům, které nejsou porosty lesními jsou
stanoveny v níže uvedené tabulce. Pro zařízení 110 kV
jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních
porostů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení
vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma
v lesních průsecích 10 m od krajního vodiče, pro vedení
vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro
vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná kabelová
vedení 1 m. Pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná do
roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedení
110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo
12 m.
Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti od porostů
po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajiš ování ochranného pásma vůči porostům
volit vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání
dřevin).

vedení nízkého napětí (400/230 V)
vedení vysokého napětí (1 - 35 kV)

vedení velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m od vedení

K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz
je nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Ořez či kácení dřevin, prosíme, prove te v termínu do 15. 1istopadu 2007.
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných
pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují
nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické
inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou
ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, s. r. o., na základě pověření od ČEZ Distribuce a. s., přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem
vlastníka pozemku.

Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840.

Typ vedení

Minimální
vzdálenost (m)

Minimální
výchozí stav (m)

ovocné stromy

1,0

2,0

lesní a ostatní stromy

1,0

2,0

ovocné stromy

0,5

1,5

lesní a ostatní stromy

0,3

0,6

ovocné stromy

2,0

3,0

lesní a ostatní stromy

2,0

3,0

ovocné stromy

2,0

3,0

lesní a ostatní stromy

0,5

2,0

c) záv. kabel

ovocné stromy

0,5

1,5

SAXKA, DISTRI

lesní a ostatní stromy

0,3

1,3

ovocné stromy

3,0

5,0

15(12)

15 (12)

a) holé vedení
Vedení nn
b) izolované vodiče
a) holé vedení
Vedení vn

Vedení wn -110 kV

1 m od vedení
2 m od vedení

b) izol. vodiče SAX

lesní a ostatní stromy
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Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení
Vás zvou na slavnostní

Zahájení adventu
2. prosince 2007
Náměstí v 17 hodin
Přijte si poslechnout a zazpívat vánoční koledy
VYSTOUPENÍ DĚTÍ 1. a 2. MŠ
ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA

Městské kulturní zařízení Březnice vyhlašuje 4. ročník

soutěže pro všechny třídy ZŠ, SOŠ a MŠ v Březnici

„NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ STROMEK“
Stromky budou vystaveny při zahájení Adventu v neděli 2. prosince
v prostorách Městské knihovny a Infocentra, kde návštěvníci vyberou
ten nejhezčí a nejnápaditější. Stromečky budou rozděleny do tří kategorií.
Na tři vítěze čeká vánoční překvapení...
Te r m í n o d e v z d á n í s t r o m k ů : pátek 30. listopadu od 8 do 13 hodin
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
LISTOPAD
3. 11. 1914
4. 11. 1960
8. 11. 1959

v Americe zemřel březnický rodák, básník a žurnalista Josef Bezděka
otevřely Komunální služby veřejnou prádelnu čp. 1 v Lokšanech
otevřen urnový háj na místním hřbitově

10. 11. 1907

v hotelu Musil uspořádán koncert zpěváckého spolku „Lev“ a jeho
filharmonického odboru

10. 11. 1930
11. 11. 1921

naplněn na Stráži první vodojem

12. 11. 1911
20. 11. 1961
20. 11. 1976

zemřel lékárník Jan Gotthard, své jmění odkázal městu Březnice

27. 11. 1926

28. 11. 1980
29. 11. 1977

30. 11. 1900

v polích za Lokšany u cesty jdoucí od cihelny bylo nalezeno mnoho
střepů svědčících o starém osídlení
veřejnosti bylo předáno do užívání nové zdravotní středisko OÚNZ
divadelní hra MUDr. M. Plzáka „Poj te se mít rádi“ v podání předních umělců pražských divadel
v Poříčské ulici se vyskytl tyfus
recitál Zdeňka Merty se skupinou KARDINÁLOVÉ v pořadu „Petra
dnes nepřijde“
beseda se spisovatelkou Ninou Bonhardovou, autorkou mnoha historických románů
velký vítr strhl plech z věží hlavního kostela

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

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE • V.
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 listopadu slaví své jmeniny například:
Karel 4. listopadu – Je jméno staroněmeckého původu odvozené od slova karl,
což znamená svobodný muž, chlap. Pod
vlivem vlády zakladatele Svaté říše římské Karla Velikého se toto jméno prostřednictvím své latinizované podoby
Carolus stalo v některých jazycích označením panovnické hodnosti. Tak vznikl i
český král, polský król, ma arský király
či srbský kralj. Anglická a francouzská
podoba tohoto jména je Charles, italská
Carlo, španělská a portugalská Carlos a
ma arská Károly. České domácké varianty jsou Kája, Kájík, Kádlík nebo Kájin.
Evžen 10. listopadu – Je odvozen
z řeckého slova eugnés, které znamená
blahorodý, urozený. Ženským protějškem
tohoto jména je Evženie či Eugenie.
Martin 11. listopadu – Jméno Martin
je odvozeno od latinského jména Martinus, což je přídavné jméno od římského
boha války Marta. Znamená tedy Martův,
zasvěcený bohu války Martovi, nebo
v přeneseném významu bojovný, válečnický. Svátek svatého Martina – 11. listopad býval významným datem. Tehdy
na vesnici končily podzimní práce, konalo se posvícení, pekla se martinská husa
a martinské koláče a děvečky a čeledíni
dostávali svou mzdu. Ženským protějškem tohoto jména je Martina.
Alžběta 19. listopadu – Ženské jméno
hebrejského původu Alžběta je odvozeno
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od výrazu Elíšébach, což znamená bůh je
má přísaha nebo také bohu zasvěcená.
Podle jiných výkladů jde o jméno příbuzné se jménem Isabela vycházejícího ze
jména biblické Izabel a to můžeme přeložit jako krásná.
Emílie 24. listopad – Je ženská obdoba mužského jména Emil. Je odvozena
od latinského slova aemulus a znamená
tedy horlivá, pracovitá.
Kateřina 25. listopadu – Je jméno
vzniklé z řeckého katharós, což znamená
čistá, v přeneseném významu pak cudná,
mravná. Základ tohoto slova byl údajně
dokonce egyptský a vykládá se jako koruna. Původní řecký tvar jména je však
Aikateriné a také Haikateriné, které
vzniklo ze slova hekateros a to se překládá jako přesně zasahuje cíl, strefuje se.
Jméno Kateřina má tedy hned několik
významů. Samostatné odvozeniny tohoto
jména jsou Katka a Katuše, domácké podoby potom Káča, Ká a, Kačena, Kačenka, Kačka, Katuš, Kity atd.
Ondřej 30. listopadu – Mužské jméno
Ondřej je odvozeno z řeckého Andrea
a znamená mužný, statný, odvážný. Anglická podoba tohoto jména je Andrew,
francouzská André, švédská Andres, ruská Andrej a ma arská András, Endre
nebo Andor.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

LISTOPADOVÉ
PRANOSTIKY
2. listopad – Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
11. listopad – Na svatého Martina
zima svůj chod začíná.
11. listopad – Na svatého Martina bývá
dobrá peřina.
19. listopad – Svatá Alžběta se sněhem
přilétá.
19. listopad – Počasí o svaté Alžbětě
předpovídá, jak bude v létě.
22. listopad – Svatá Cecílie sněhem
pole kryje.
25. listopad – Kateřina na ledě, vánoce
na blátě.
30. listopad – Na svatého Ondřeje se
ještě každý ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé,
brzy zase dobře bude.
Listopadové sněžení neuškodí vůbec osení.
Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

DUŠIČKY
- zvyky a obyčeje
Na den 1. 11. připadá svátek Všech
svatých a na 2. 11. Památka všech
zemřelých – dušičky. V tyto dny vzpomínají všichni pozůstalí na své zemřelé
příbuzné a přátele. Všichni, kteří v tyto
dny přicházejí na hřbitov, upraví hrob
i jeho okolí, položí věnce, květiny a zapálí svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za
své blízké. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy. Na den
svátku Všech svatých se peklo pečivo housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“.
Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem. Mnoho hospodyň peklo dušičky z dvojího těsta. Pro
rodinu bylo určeno pečivo z bílé mouky
a pro čeládku z mouky černé. Tímto pečivem bývali obdarováni žebráci a chudí
lidé. Také bývalo zvykem vhazovat večer
pro dušičky do ohně různé pokrmy, což
bylo místy chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo
zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce. Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, duše zemřelých oplakávají
své hříchy.
Že z evropského svátku dušiček vznikl
anglosaský svátek Halloween ví téměř
každý, ale málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes například v USA,
tzn. s průvody strašidelných a děsivých
masek.
Připravila redakce
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PUBLIKACE MĚSTSKÉ OBRAZÁRNY
V BŘEZNICI - BUDOU MÍT POKRAČOVÁNÍ?
V dobách ani ne tak dávno minulých
vycházela v Březnici docela zajímavá
ediční řada, která by nejen neměla upadnout v zapomnění, ale bylo by záslužné
v ní pokračovat. Vydávala ji Městská obrazárna v Březnici. Tiráže jednotlivých
čísel obsahují řadu podrobností, leč jméno (nebo jména) té osoby, která se za
Městskou obrazárnu na přípravě svazků
podílela, chybí. První číslo této řady vyšlo v roce 1980. Tvořil jej spis Ludvíka
M. Kuby: Melografické drama Ludvíka
Kuby (vydal Městský národní výbor
v Březnici jako 1. číslo publikací Městské
obrazárny v Březnici). Spis o 25 stranách
se zabývá Kubovým sběratelstvím a vydáváním lidových písní Slovanů. Kubův
syn Ludvík M. Kuba jej dokončil v listopadu 1979. Pro L. Kubu jistě nebylo
snadné zachytit stovky písní v podání lidových interpretů, kteří je zpívali v různých slovanských jazycích, ale neméně
náročné bylo vytvoření podmínek pro jejich vydání. Právě o nesnázích po této
stránce si může čtenář udělat představu.
Za čtyři roky od prvního svazku vychází
v roce 1984 již 10. číslo(!) publikací Městské obrazárny v Březnici vydané „k uctění
85. narozenin zasloužilého umělce Aloise
Moravce“. Krom malířova životopisu obsahuje toto číslo výklad k jeho dílu podaný
Karlem Štikou, řadu černobílých reprodukcí obrazů a báseň Ladislava Stehlíka:
Nad krajinami Aloise Moravce.
V roce 1988 vyšlo 12. číslo publikací
Městské obrazárny v Březnici s textem
Ladislava Stehlíka při příležitosti výstavy obrazů Bohumila Ullrycha, 13. číslo
při příležitosti výstavy kreseb, akvarelů

a olejů L. Kuby v Městské obrazárně
v Březnici se zasvěceným výkladem
PhDr. Milady Novákové, CSc. a 14. číslo
obsahující třetí vydání S paletou po
Březnici a okolí od Ludvíka Kuby. („Vydáno k uctění památky 125. výročí narození národního umělce Ludvíka Kuby
a k 750. výročí založení města Březnice.“)
V roce 1989 15. číslem věnovaným
výstavě zátiší L. Kuby z let 1933 - 1955
zřejmě ediční řada publikací Městské
obrazárny - galerie Ludvíka Kuby
v Březnici končí. Text do 15. čísla napsal
Vlastimil Tetiva, historik umění Alšovy
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.
Exponáty pro výstavu vybrala a jejich instalační rozvrh vypracovala PhDr. Milada
Nováková, CSc.
Již z uvedených příkladů, nebo všechna čísla k dispozici nemám, je zřejmé,
že Městská obrazárna v Březnici (nynější
Galerie Ludvíka Kuby) vykazovala v 80. letech bohatou aktivitu. Během 10 let
uspořádala ve spolupráci s předními odborníky řadu velice kvalitních výstav,
přičemž též vznikl úctyhodný počet
drobných publikací výborné úrovně. Jistě si je rádi četli tehdejší návštěvníci.
Jsou to i materiály trvalejší hodnoty. Rozhodně jsou výzvou k pokračování v dnešních časech a to v obou směrech: v pořádání skutečně hodnotných výstav (vedle
stálé expozice) a v pokračování v někdejší
ediční činnosti.
Každá galerie má být živým procesem, má obměňovat vystavená díla a pořádat různé krátkodobější výstavy. Nestačí jen rozvěsit obrazy a tak to nechat.
MUDr. Jiří Beran

UŽ SE PODZIM BLÍŽÍ – UŽ JE TU
A zároveň i Podzimní koncert pro radost.
Komorně laděný koncert, v jehož průběhu zazní
díla A. Dvořáka, W. A. Mozarta, J. Kř. Vaňhala,
A. Stamice a dalších autorů světové hudby, by mohl
nést název Koncert „pro fajnšmekry“. Ale je samozřejmě určen široké hudbymilovné veřejnosti. Jako
příjemné překvapení připravujeme pro návštěvníky koncertu vystoupení desetiletého klavíristy, mimořádně nadaného Adama Závodského, žáka březnické Základní umělecké školy. V jeho podání uslyšíme Koncert pro klavír a orchestr Jana Křtitele
Vaňhala, pocházejícího z Nechanic. Ve své době patřil k nejoblíbenějším vídeňským skladatelům.
Toto třívěté dílo má živý rytmus, rychlý spád,
s poeticky, až snivě laděnou volnou větou. Zaujme
hned prvními tóny a v průběhu hry působí strhujícím dojmem. Tento, zhruba hodinový koncert, je
vhodný i pro školní mládež, která díky velkorysému pochopení správy zámku má vstup zdarma.
Srdečně zveme na koncert při svíčkách a těšíme se!

3. listopadu 2007 od 19. hodin na březnickém zámku .
Za zpěváky, muzikanty a pořadatele Ladislav Staněk
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Březnický a rožmitálský divadelní
spolek Vás srdečně zve
na divadelní drama francouzského
básníka, dramatika a spisovatele
Jeana Geneta (1910 – 1986)

BALKÓN

(premiéra)

v pátek 23. 11. 2007 v 19.30 hodin
ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem
v pátek 7. 12. 2007 v 19.30 hodin
v Kulturním domě v Březnici
Krátce o hře:
Divadelní drama Jeana Geneta „Balkón“
v podtextu odráží neutěšený, nespoutaný
a vykořeněný osud svého autora. Narodil se
v Paříži jako nemanželské dítě, vychováván
byl bez rodičů na venkově, později v polepšovně, byl vojákem cizinecké legie, odkud dezertoval, v roce 1947 měl být odsouzen za recidivu na doživotí (na přímluvu umělecké obce –
např. Cocteaua, Sartra byl však omilostněn),
poté se ocitl na společenské periferii – za krádeže pobyl plných deset let života ve vězeních,
nicméně zůstával literárně činný. Světová
premiéra hry „Balkón“ proběhla v roce
1957 v londýnském Arts-Theatre s Clubu.
Divadelní hra „Balkón“ ve vypjaté apoteóze, úmyslné myšlenkové zkratce, fantaskní
imaginaci (vyžadující tolerantního diváka
schopného přijímat kontroverzní a provokativní sdělení) a groteskní abstraktnosti
děje obnažuje autorův pohled na lidskou
přirozenost – její neokázalou a často skrývanou podobu opředenou jemnými vlákny
lidských slabostí, nemravností, podlostí
a zvrácených tužeb.
Jakkoliv s J. Genetem můžeme nesouhlasit,
autor se z morálního hlediska vyrovnává
s mravním úpadkem svých hrdinů formou
přijetí očistného až sebepovznášejícího účinku
lidského konce - smrtelné záhuby. Smrt je pro
jeho hrdiny všudypřítomná, je logickým završením mravní dekadence a konfrontací
k cestě založené na kultu osobnosti a moci.
Díky autorské fikci a silné divadelní nadsázce nemá v autorově pojetí smrt svůj protipól v podobě nového života, zrodu a naděje,
ale stává se jakýmsi principem zmaru, konstantou ovlivňující konání a charaktery divadelních postav.
Dle našeho mínění je představení vhodné
Těšíme se na Vás.
pro děti starší 12 let.

ZÁMEK Březnice
v České televizi
V neděli 4. 11. 2007 od 16.50 hod.
uvede Česká televize na 1. programu
pořad „O korunu krále Karla“
věnovaný státnímu zámku v Březnici – 2. díl. (1. díl proběhl již 21. 10.).
Jedná se o soutěžní pořad rozšiřující nejen kulturní povědomí obecně,
ale konkrétně v tomto případě, přibližující bohatou a slavnou historii
březnického zámku, která ovlivňovala dějinné události bezmála v evropském kontextu a charakter svého okolí, zejména města Březnice.
Ing. Robert Barták
vedoucí odboru správy st. zámku v Březnici

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

LISTOPAD 2007
Pravidelné programy v listopadu
Herna pro rodiče a děti denně od
pondělí do pátku 9.00 - 12.00 hod.
pondělí
od 17.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro
začátečníky
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
od 15.30 hod. MINIANGLIČTINA – pro
předškoláky a školáky, kteří již absolvovali kurz v jedné z březnických školek
středa
od 13.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
čtvrtek
od 17.00 h. CONVERSATION FRANÇAISE
– francouz. konverzace pro mírně pokročilé
pátek
od 10.00 hod. ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ,
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
14.00 h. rytmické kroky + flétna (4 - 6 let)
15.00 h. první krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky)
16.00 h. hrátky s robátky (4 – 18 měsíců)
noví zájemci jsou stále vítáni, první
ukázková hodina je vždy zdarma
BŘIŠNÍ TANCE – soboty 6. 10., 3. 11.,
24. 11., 15. 12., 12. 1., začátečníci + děti
v doprovodu dospělých 14.15 – 15.15 hod.
pokročilí 15.30 - 17.30; – pro všechny,
kteří to již zkusili, i ty, kteří se chystají
poprvé, s sebou širší sukni, 50 Kč/1 h
Cvičení a povídání pro těhotné bude
pokračovat od ledna, zatím info. na tel.
777 690 441.

Mimořádné akce v listopadu:
1. 11. - 10.30 h. Přednáška o nošení dětí
v šátku • psychomotorický vývoj dítěte
a vliv šátku na duševní vývoj dítěte v podmínkách moderní společnosti, ukázky různých typů úvazů, možnost zakoupení šátku
8. 11. - 17.00 h. Lampionový průvod
aneb Velké putování za skřítkem
Dobromilem Dubínkem – první akce
nové kampaně MC „Aby bylo v Březnici
milo...“ • tradičně: průvod s lampiony
a světýlky, děti i dospělí v kostýmech lesních skřítků, vstup zdarma • nově: navíc
zvonkový průvod (chcete-li vezměte si
zvoneček), Dubínkovy hádanky s vyhodnocením na nádvoří • Dubínkovo vstupné: 20,- Kč
Připravujeme na prosinec:
Mikulášskou nadílku • Vánoční dílny

MC / ŠKOLA
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ABY BYLO V BŘEZNICI MILO
ANEB I NA MALÉM MĚSTĚ SE MOHOU DÍT VELKÉ VĚCI
…. tak jsme nazvali nový projekt, který se rozběhne v listopadu v Mateřském centru Pampeliška Březnice (MC).
Je to kampaň zaměřená na oživení společenského života v našem městě s cílem
upevnit pozici MC a prohloubit spolupráci s představiteli místní samosprávy. Projekt je určen nejenom rodičům s malými
dětmi, ale i ostatní veřejnosti.
Naše MC chce v průběhu kampaně
připravit několik konkrétních akcí, které mohou zasáhnout do veřejného života
v Březnici. Zároveň chceme ke každé
akci pozvat některého z radních či zastupitelů, aby se jí aktivně účastnil.
Jeho snahu a odvahu strávit aktivně
svůj volný čas s lidmi, s nimiž v obci žije,
pak oceníme předáním šerpy s logem
naší kampaně a titulem „Milý(á) představitel(ka) obce“.
První akcí, kterou v rámci kampaně
pořádáme, je tradiční putování s lampiony za skřítkem Dobromilem Dubínkem.

Účast na této akci přislíbili 2 členové
výboru pro životní prostředí města Březnice a budou společně s dětmi řešit Dubínkovy hádanky o zámeckém parku.
Až do května pak bude následovat řada
zajímavých aktivit pro děti i jejich rodiče
– vánoční dílny, lednová čajovna MC
s čtením pohádek, únorový filmový klub
pro ženy s hlídáním dětí, jarní dílny
a kurzy a květnové cyklistické odpoledne.
Nechte se překvapit, který z radních,
zastupitelů nebo členů výborů zastupitelstva přijme naši výzvu k aktivní účasti na jmenovaných akcích a nechá se
„vtáhnout do dění v MC“.
Těšíme se i na Vaši účast. Přij te podpořit naši snahu o obohacení společenského života a vytváření přátelského
prostředí ve městě.
Za MC:
Dáša Nesvedová, Jarmila Korecká

PRVNÍ DNY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE NA ZŠ
Ve školním roce 2007/2008 byl první
větší akcí týdenní pobyt žáků šestých tříd
ve Věšíně, který se konal od 17. 9. do 21.
9. 2007. Pracovali jsme podle předem připraveného programu. Zaměřili jsme se na
poznávání přírody (ekosystém les), osobnostní a sociální rozvoj (rozvoj komunikačních schopností, vztahů ve skupině),
výtvarné a sportovní aktivity. Týdenní
pobyt v lesích poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.
Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno
i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav,
včetně člověka. Činnostní a badatelský
charakter výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací
v praktickém životě. Zvláště významné je,
že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně
a spolehlivě pozorovat, experimentovat
a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy
o podstatě pozorovaných přírodních jevů,
analyzovat výsledky tohoto ověřování
a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí
zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo
praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich
předvídání či ovlivňování.
Žáci se pomocí různých her blíže seznámili se svými třídními učitelkami

(M. Vaněčkovou a M. Jelínkovou), upevnili si vztahy v třídním kolektivu.
V rámci tématu Člověk a příroda se seznámili s přírodou v regionu, soutěžili
v poznávání přírodnin (stromy, houby,
mechy a lišejníky), připravili si herbář
rostlin. V rámci projektu Podej pomocnou ruku se učili poskytnout první pomoc při úrazech, zhlédli působivé videozáznamy na téma dětské úrazy a jejich
prevence, povídali si o příčinách těchto
úrazů a možnostech jejich předcházení.
Vyzkoušeli si relaxační techniky pro
zvládání stresu a obtížných životních situací. Součástí výuky byly i besedy, vyplňování různých pracovních listů, křížovek. Své výtvarné nadání a fantazii děti
uplatnily při tvorbě skřítků brdských
lesů nebo stavbě domečků pro lesní
skřítky a zvířátka. Většina dětí si týdenní pobyt hezky užila, nebo i jídlo bylo
výborné. Zážitky nám trochu pokazilo
pouze poměrně chladné a deštivé počasí.
A takto popsali své dojmy šes áci:
V pondělí 17. 9. jsme odjeli v 8 hodin
z Březnice do Věšína. Cesta autobusem
trvala přibližně půl hodiny. Po příjezdu
jsme si rozdělili chatky a hned jsme si
vybalili. Pak nám paní učitelky připravily úžasné hry. Po hrách jsme šli na oběd,
po kterém následoval polední klid. Když
jsme si odpočinuli, šli jsme do lesa.
V lese jsme stavěli domečky pro zvířátka
a lesní skřítky. Pak jsme si nasbírali listy, houby, šišky, větvičky a další zajímavé
přírodniny. Po návratu jsme byli chvíli na
chatkách a pak jsme šli na večeři. Po večeři jsme luštili křížovky s přírodopisnou
tématikou. V půl desáté byla večerka,
umyli jsme se a šli jsme spát. Tento den
se mi líbil. (Vašek Liška, 6.a)
(pokračování na str. 9)
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ŠKOLY

PRVNÍ DNY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE NA ZŠ
(dokončení ze str. 8)
Čtvrtek 20. 9. jsme začali budíčkem o
půl osmé a snídaní. Po snídani k nám přijel pan ředitel a paní Bidlová z botanické
zahrady v Praze. Rozdělili nás na dvě
skupiny. Jedna skupinka šla určovat
s paní Bidlovou stromy a ta druhá sbírala
a určovala bezobratlé živočichy s panem
ředitelem. Po svačince se to obrátilo.
Po skončení výuky byl čas na oběd. Po poledním klidu jsme šli do lesa a dělali obrysy kůry stromů. Po návratu jsme zkoušeli relaxační cvičení s paní učitelkou Srokovou. Potom jsme besedovali s panem
Šlapákem o lese a lesních zvířatech. Následovala večeře a přípravy na diskotéku.
Diskotéka byla fajn, ale čas rychle uběhl a
my jsme museli jít spát. Tento den byl
opravdu výjimečný. (Pé a Berkovcová, 6.b)
V měsíci říjnu se prvními soutěžemi rozběhla sportovní liga. 2. 10. 2007 zahájila
soutěží v přespolním běhu, která se kona-

la v areálu Nového rybníka v Příbrami.
Děti se zúčastnily ve všech kategoriích.
11. 10. 2007 se uskutečnil, pro nás na podzim netradiční, atletický čtyřboj na hřišti
Gymnázia Příbram. Soutěž se týkala pouze nejstarších žáků a žákyň. Chlapci obsadili páté místo v konkurenci 12 škol. 18. 10.
2007 pokračovala sportovní liga minifotbalem. Jak jsme dopadli, ještě nevíme, takže s výsledky vás seznámím někdy příště.
První kulturní akcí byl 18. 9. výchovný
koncert Adamusova tria (hoboj, klavír,
housle) pro žáky 8. a 9. tříd. Zazněly
skladby českých i světových mistrů období baroka, klasicismu a romantismu.
Žáci 4. a 5. ročníku se podívali na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký v Divadle A. Dvořáka Příbram. Žáci přihlášení
do Klubu mladých diváků zhlédli v pražských divadlech dvě představení – Poprask na laguně a muzikál Golem.
Mgr. M. Jelínková

11

MICHAL NESVADBA
neděle 25. 11. 2007
v 10.30 hodin
KD BŘEZNICE

Michalovi Mazlíčci:
... Michal v Mazlíčcích představuje
svoje miláčky ze zvířecí říše.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
A INFOCENTRU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola Březnice zve zájemce a rodiče na
Dny otevřených dveří v uvedených
termínech:
19. 10. 2007 od 14 00 do 16 00 hodin,
23. 11. 2007 od 14 00 do 16 00 hodin,
24. 11. 2007 od 8 00 do 12 00 hodin,
8. 12. 2007 od 8 00 do 12 00 hodin,
11. 1. 2008 od 1400 do 1600 hodin.
Jaké obory bude otevírat Střední odborná škola ve školním roce 2008/2009:
• Výpočetní technika 26-47-M/001,
čtyřleté denní maturitní studium
• Sociální péče – pečovatelská činnost 75-41-M/003, čtyřleté denní maturitní studium

• Agropodnikání 41-41-M/001, čtyřleté denní maturitní studium
V letošním roce má Střední škola
celkem 13 tříd a celkem na ní studuje
320 studentů. V příštím školním roce
bude otevřeno po jedné třídě od každého
z uvedených oborů.
Uchazeči o studium budou přijímáni
podle těchto kritérií: pro všechny obory
platí, že se bude vycházet ze znalostí
uchazeče vyjádřeného hodnocením z předchozího vzdělání a výstupním hodnocením, pokud bylo uchazeči vydáno. Uchazeči budou tedy hodnoceni podle prospěchu
získaného ze školy, kde plnili povinnou
školní docházku a z výstupního hodnocení
(pokud jej uchazeč může předložit).

Klasické přijímací zkoušky se pro studium ve školním roce 2008/2009 tedy
nekonají.
Uchazeči pro obor Agropodnikání
musí mít lékařem potvrzený dobrý zdravotní stav na přihlášce ke studiu.
Ing. Jiří Bílek

STUDENTI VOŠ A SOŠ V BŘEZNICI NAVŠTÍVILI CHRAŠTICKÉ
EKOCENTRUM ZELENÁ PUMPA
Chraštické ekocentrum, které bylo
otevřeno v dubnu 2007, je první ekologickou poradnou pro oblast Příbramska a okolí. Provozuje ho občanské sdružení Konopa – ekologická nezisková organizace – která se již 10 let věnuje osvětové práci v oblasti pěstování
a výrobního využití technického konopí.
Projekt Zelená pumpa – Chraštické
ekocentrum byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Chraštické ekocentrum Zelená
pumpa spojuje ekologickou osvětu široké
veřejnosti s odborným agro – ekologickým vzděláváním. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR. Díky tomu jsou
všechny služby poskytovány zdarma.

Kromě zemědělců je projekt zacílen také
na studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Střední zemědělské
školy ve Veselí n. Lužnicí a studenty
VOŠ a SOŠ v Březnici.
Dne 26. září 2007, tedy v rámci spolupráce ve výše uvedeném projektu,
navštívili studenti třetích a čtvrtých ročníků VOŠ a SOŠ v Březnici Chraštické
ekocentrum s cílem seznámit se s problematikou pěstování a využití technického
konopí a prohlédnout si vystavovanou
expozici zaměřenou právě na využití
technického konopí v praxi. S úvodním
slovem a přednáškami postupně přišli
Mgr. Linda Klvaňová a Bc. Hana Gabrielová. Studenti si vyslechli zajímavou
přednášku věnovanou technickému konopí setému a shlédli neméně zajímavý film

zaměřený též na tuto problematiku.
Bc. Michal Ruman je potom provedl expozicí, kterou doplnil krátkým výkladem,
ukázkami a kde si mohli i sami zakoupit
některé z konopných produktů. Dále si
mohli studenti sami prohlédnout část porostu konopí před sklizní a shromáždit
několik vzorků pro potřebu výuky ve škole. Velmi zajímavá byla i ukázka pohonu
osobního automobilu rostlinným olejem.
Na závěr bylo připraveno malé občerstvení z konopných produktů. Celá exkurze byla z pohledu školy zcela určitě
velmi vhodným doplňkem studia a podnětem k další možné orientaci studentů při výběru témat maturitní ročníkové
práce a možná i pro volbu povolání po
ukončení střední školy.
Ing. L. Pivoňka, VOŠ a SOŠ Březnice
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Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz
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ALLIANZ pojiš ovna a. s.,
Využijte kompletní sortiment pojištění

v letošním roce

– pojištění obou rodičů v jedné smlouvě
– až čtyři děti v jedné smlouvě
– převod bonusů od jiných pojiš oven
– přiznání dalších slev u majetku a vozidel

5. výročí založení CA OLIVER TOUR

Platby od Allianz pojišovny můžete u nás platit bez poplatku

ve Vašem městě
■

zajistěte si včas katalogy na sezónu LÉTO 2008 (již koncem
listopadu 2007)

■

neodkládejte výběr své letní dovolené 2008 při včasné rezervaci velké slevy = 2 DĚTI ZCELA ZDARMA, platí pouze
letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek a pojištění

■

pro dospělé osoby slevy až 20% při objednání FIRST
MINUTE (na první chvíli)

■

akceptování poukázek SODEXHO PASS, LE CHEQUE
DEJEUNER = využijte slev od svých zaměstnavatelů

■

ZIMA 2007/2008 široká nabídka lyžařských pobytů v ČR
i v zahraničí (Rakousko, Itálie, Francie, Bulharsko, Švýcarsko)
= ALPY ZA CENU KRKONOŠ

■

BŘEZNICKÉ NOVINY

EXOTIKA 2007/2008 plánujete pobyt v KARIBIKU (Kuba,
Mexiko, Dominikánská republika aj.) nebo se chystáte prozkoumat INDICKÝ OCEÁN = pomůžeme Vám vybrat Vaši dalekou cestu ☺

■

nejen pro zamilované stále více oblíbené EUROVÍKENDY
v evropských metropolích

■

. . . a mnoho dalších exkluzivních nabídek

… s CA OLIVER tour na to nejste sami …

PRODEJ
vánočních stromků
MARTINICE - B. Pražan

od 17. listopadu vždy:
v pátek 14.30 – 15.30 hodin
v sobotu 14.00 – 15.00 hodin
Telefon 604 837 969, 603 201 432 (pouze odpoledne)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P Ř I J M E M E spolupracovníka pro instalatérské
a topenářské práce. ŘP sk. B + svářečský průkaz
vítán. Autosvoz zajištěn. Březnice a okolí.
Tel. 607 538 644.
K O U P Í M menší byt v Březnici a okolí.
Tel. 602 226 679.
P R O N A J M U byt 1+1 v Březnici. Tel. 721 803 927.
P R O N A J M U byt 2+0 v Březnici. Tel. 732 217 023.

Allianz pojiš ovna a. s.,
Na Chmelnici 602, Rožmitál p. Tř.
tel./fax: 318 665 795
mobil: 602 144 095
Pondělí a středa 9 - 12 13 - 16 hod.
Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.
Bohuslav Petráň, generální reprezentent

PLYNOSERVIS
oprava a prodej
plynových spotřebičů,
záruční i pozáruční servis
zařízení značek Protherm, Gorenje,
Vaillant, Amica, Dakon, Hermann, Mora atd.

NOVOTNÝ Jiří • Bor 27, Březnice
Tel. 603 302 932, 318 683 438

Nejvíce schvalované půjčky na trhu
pro zaměstnance, důchodce
i invalidní, OSVČ a MD.
BEZ POPLATKU, RYCHLÉ VYŘÍZENÍ,
PŘIJEDEME K VÁM .
Většina klientů se neprověřuje v registru.

Tel. 777 675 049 nebo
www.profireal.cz

Centrum Regenerace
hledá
seriozní pracovníky se zájmem

o obor
zdravého životního stylu
Rekvalifikace zajištěna.
Možné i na vedl. činnost.

P R O D Á M garáž u Normy. Tel. 728 470 206.
P R O D Á M 2+kk v Březnici. Nízké měsíční poplatky!
Tel. 608 367 151.

Bližší informace na tel. 723 416 242

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AŽ SE ZIMA ZEPTÁ . . . ANEB NOVINKY NA ČESKÝCH HORÁCH
Lyžaři se v letošním roce bohužel nemohou těšit na mnoho
novinek. Vlekaři po loňské neúspěšné sezóně vesměs omezili
investice a pro návštěvníky hor
proto žádné výraznější novinky
nepřipravili. Lyžařská střediska
se zejména vybavovala sněžnými děly, jež mohou v případě
nedostatku přírodního sněhu
zajistit provoz a prodloužit sezónu. Ceny za lyžování mírně
vzrostou, a to zejména i kvůli
zvýšení DPH od 1. ledna z nynějších pěti procent na procent
devět.
Společnost SKI PEC v Krkonoších kompletně vybudovala
umělé zasněžování sjezdovky na Hnědém vrchu (cena jednodenní jízdenky pro dospělé v hlavní sezóně v Peci pod Sněžkou
590 Kč). Skiareál Špindlerův Mlýn rovněž investoval do umělého zasněžování v lokalitách Svatý Petr a Hromovka a dokončil propojení špindlerovských areálů Pláně a Medvědín. Novou
zajímavostí v lokalitě Janské Lázně je vybudování dvou tratí
obřího slalomu s časomírou, na nichž si budou moci lyžaři po-

rovnat své schopnosti (cena skipasu ve vedlejší sezóně pro dospělého 490 Kč). V Černém Dole je nový snowpark. Sportovní
areál v Harrachově rozšířil cca na 600 m zasněžování na nejfrekventovanějším svahu – osvětlené sjezdovce červená II. Celá
oblast Harrachovska se připravuje na vstup ČR do tzv. schengenského prostoru, díky kterému budou moci lidé (zde především běžkaři) volně jezdit na lyžích i jinudy než přes pěší/silniční hraniční přechody. V Jizerských horách, ve skiareálu na
Ještědu, který je druhým největším a nejmodernějším areálem
v Čechách, vznikne do zimy nový snowpark na Pláních, nová
půjčovna a ski škola. Největší „bomba“ Ještědu se týká doprovodné infrastruktury. V zrekonstruované správní budově
v blízkosti lanovky na Černý vrch se otevře nová samoobslužná
restaurace, jejímž nájemcem se stal Filip Sajler, kterého známe
z televizního pořadu Kluci v akci. Vařit se zde bude česká kuchyně, ale i zdravá výživa. Skiareály na Šumavě slibují pouze
minimální úpravy v osvětlení sjezdovek a opravy zasněžovacích
systémů. Lipenský skiareál otevře poprvé v letošní sezóně nové
multifunkční sportcentrum hned vedle nástupní stanice lanovky Lipno Express. V Kašperských horách na Klatovsku letos
přibude nová dráha snowtubing, nové překážky bude mít
snowpark a v těsném okolí areálu Snowhill vzniknou nové běžecké tratě.
Zdroj: COT business říjen 2007
Zpracovala: Jitka Štěpánová

TRICKY TRANSLATIONS:

OSMISMĚRKA

How do you translate the Czech „úzký“
and related words into English?

Být v úzkých.: To be in a tight spot.
Zahnat někoho do úzkých.: To drive someone to the wall.
Mít úzkou specializaci.: To be highly specialized.
Je jí z toho úzko.: She s worried about it.
S něčím úzce souviset.: To be closely connected, related to something.
Zdroj: BUSINESS SPOTLIGHT 09-10/2007
Zpracovala: Jitka Štěpánová

K

N

H

O

U

B

A

R

K

A

P

R

A

O

Ú

O

D

A

M

K

R

K

A

R

M

V

V

A

A

E

Z

M

I

A

M

K

Á

M

D

L

U

H

É

U

Z

E

L

K

A

O

N

H

O

R

A

Y

O

A

Í

H A

V

B

L

A

K

U

R

N

D

L

O

Z

I

Í

A

E

E

S

Í

Á

T

N

Ř

T

Á

L

A

S

V

Ě

T

H

A

E

I

V

K

N

E

Á

C

N

L

A

Ý

Í

J

D
barel, celer, dluh, dýně, ha, hlávka, hřib, hora, houba, já,
káva, krab, krém, lama, lilek, mák, mrak, noha, okurka, on,
ruka, rok, salát, svět, uhlí, úrazy, uzel, vklad, víno, voda
T a j e n k a : PODZIMNÍ ZASTAVENÍ

Most Czech-speakers would translate úzký with narrow, and
this is of course usually correct when we are speaking about
physical things that are not wide. NARROW is used in particular for various kind of passageways (průchody), streets, canals,
fjords (mořské zálivy), corridors (chodby), bridges, etc. Other
physical things that can be narrow in English are beds, rooms,
strips (a narrow piece of something – paper or land) and stripes
(decorative lines on objects – pruhy, proužky).
However, unlike Czech úzký, English narrow is not used for
clothes. Trousers and skirts are TIGHT in English. Your shoes
too can be TIGHT, for example, in the toe. More often than
Czech, English uses TOO (příliš) to say that the tightness is
unpleasant or undesired: I need to go on a diet all my clothes
are too tight (příliš úzké). English uses still other words to
translate Czech úzký for other physical objects: thin lips (úzké
rty), a thin line (úzká čára). (Either thin or narrow can be used
for strips and stripes.) The Czech úzký pas is in English a small
or slender waist.
English can use narrow for abstract concepts but does so relatively seldom. Czech however often uses úzký with an abstract
meaning, especially for relationship. In these cases English
tends to use CLOSE: a close circle of friends (úzký okruh přátel), in close cooperation (v úzké spolupráci), to have close ties to
organized crime (být v úzkých stycích s organizovaným zločinem). Czech úzký kruh is sometimes translated as in-group. In
this meaning of close, Czech also uses the comparative (druhý
stupeň) užší. English can call this užší kruh the inner circle.
Here are several more Czech expressions with úzký and related words that need idiomatic translation into English:

O

ZO SPCCH p o ř á d á

měření osteoporózy
poprvé 19. listopadu 2007.
Bližší informace u členů výboru SPCCH
a v Městské knihovně a Infocentru.
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STOLNÍ TENIS - MLÁDEŽ
V červnu proběhlo v Příbramí TOP 8 mladších žáků o přeborníka okresu Příbram
ve stolním tenise za rok 2007. V konkurenci nejlepších hráčů okresu, v této věkové
kategorii, zvítězil hráč oddílu SK Březnice Jakub Šimek (1994).
Tento hráč v tomto měsíci reprezentoval náš oddíl i město Březnici také na celorepublikových přeborech starších žáků v Havířově. Tohoto dvoudenního turnaje se zúčastnil také díky finanční podpoře města Březnice.
Sk Březnice – stolní tenis

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V CYKLISTICE
Silniční sezóna skončila MR dvojic v časovce 28. září v Březnici.
Na startu se sešlo 58 dvojic všech kategorií. Jelo se za stálého deště a vítězové
podali obdivuhodné výkony.
Příbramští závodníci opět nevyšli na prázdno a jejich počet medailí z MR, ME
a MS je 28. Příbramský Sosenka s Duklákem Kadlecem získali titul MR před dvojicemi z Dukly Praha bratry Hačečtími a Dukláky z Brna Kratochvílem (přestupuje
do Příbrami) a Dostálem. Druhá příbramská dvojice skončila 8.
Junioři: 1. Kaltofen a Bareš - Dukla Praha, 2. Magnusek a Nepustil – ČS MTB,
3. Volf a Novák – CK Příbram B. E. I.
Veteráni kat. D 2.: Bauer a Horák - CK Příbram B. E. I.
Za CK Příbram B. E. I. – Jiří Wimmer

SK BŘEZNICE –
STOLNÍ TENIS
Začátkem podzimu je tu i nová pingpongová sezona a my Vám nyní přinášíme
první výsledky.
Krajská soutěž II. třídy skupina C mužstvo „A“
SK Březnice „A“ – Sokol Král. Dvůr „D“ 10:8
Čtyřhry 2:0, body: Suchopár Miroslav 1,
Haník Josef 2, Jeřábek Tomáš 3, Soused
Zbyněk 2.
SK Březnice „A“ – Sokol Hořovice „C“ 14:4
Čtyřhry 2:0, body: Suchopár Miroslav 3,
Haník Josef 2, Jeřábek Tomáš 3, Soused
Zbyněk 3, WO 1:0.

Regionální přebor I. třídy – mužstvo „B“
Sokol St. Hu „A“ – SK Březnice „B“ 11:7
Čtyřhry 1:1, body: Říha Bohuslav 0, Suchopár Miroslav 1, Medvecký Jan 2, Hassmann
Vojtěch 2, 1xWO.
Sokol Brod „A“ – SK Březnice „B“ 2:16
Čtyřhry 0:2, body: Říha Bohuslav 3, Medvecký Jan 3, Suchopár Miroslav 4, Hassmann Vojtěch 4.

Regionální přebor I. třídy - mužstvo „C“

VÁCLAVSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Kdyby chtěl některý z renomovaných
meteorologů naprosto přesně stanovit,
kdy bude pršet, má to jednoduché. Je to
ten den, kdy naše MO pořádá rybářské
závody. Máme s tím již několikaletou
zkušenost. Stejně tomu bylo i v pátek
28. září, kdy jsme poprvé na řece Skalici
v prostoru starého koupaliště pořádali
1. ročník Václavských rybářských závodů.
Po celou dobu lilo jako z konve, až jsme
měli obavy, zda nebudeme muset soutěžící evakuovat před povodňovou vlnou.
I přes nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo 57 rybářů. Celkem se jim dařilo.
Bylo uloveno 46 ryb, převážně kaprů.
Pět nejúspěšnějších rybářů si odneslo
hezké ceny – výherní poukázky na nákup
rybářských potřeb.

SK Chraštice – SK Březnice „C“
7:11
Čtyřhry 0:2, body: Petrovic Pavel 3, Michal
Radek 3, Jeřábek Václav 2, Slavíková Jana 1.
SK Březnice „C“ – Sp. Čenkov „B“ 15:3
Čtyřhry 2:0, body: Petrovic Pavel 3, Michal
Radek 3, Jeřábek Václav 4, Slavíková Jana 3.
SK Březnice „C“ – SEHAZ Příbram „A“ 12:6
Čtyřhry 1:1, body: Petrovic Pavel 4, Michal
Radek 2, Jeřábek Václav 3, Slavíková Jana 2.

Regionální přebor II. třídy – mužstvo „D“
Sokol Voznice „A“ – SK Březnice „D“ 17:1
Čtyřhry 2:0, body: Michal Tomáš 0, Peterka
Lukáš 1, Fait Ondřej 0, Šimek Jakub 0.
Sokol Drahlín „A“– SK Březnice „D“ 11:7
Čtyřhry 2:0, body: Michal Tomáš 3, Peterka
Lukáš 2, Fait Ondřej 1, Šimek Jakub 1.

Celkovým vítězem se stal p. František Velinger, který nachytal ryby v celkové délce 382 cm.
Za Český rybářský svaz v Březnici
Viktor Rejzl

Regionální přebor III. třídy – mužstvo „E“
Sp. Rožmitál „C“ - SK Březnice „E“ 13:5
Čtyřhry 2:0, body: Lojín Richard 2, Fait
Ondřej 2, Čížek Marek 1.
SK Březnice - stolní tenis
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KŘEST OHNĚM
VÁLKA O CINTRU, tak se jmenuje
hra na hrdiny, kterou naše družina dobrodruhů úspěšně absolvovala, i když
jsme na LARPu byli poprvé. Neztratili
jsme se ani v 380-ti zúčastněných lidech.
Cestu do Šiškovic u Slatiňan lemoval neustávající déš , který se nám marně snažil pokazit dobrou náladu plnou očekávání. Po ubytování ve stanovém městečku
jsme se dozvěděli pravidla hry a bezpečnosti na tábořišti, ze kterých se někteří
členové nechali dobrovolně vyzkoušet.
V průběhu dne ještě probíhaly boje
v aréně, které byly předzvěstí nastávající
války mezi Nilfgaardským císařstvím (za
temnou stranu) a spojeneckými armádami království (za stranu dobra). To už
jsme, ale byli všichni převlečeni ve stylových kostýmech (se kterými jsme vzbudili mimořádný obdiv) a tak se celý tábor proměnil ve fantasy městečko. Večer
nás pořadatelé pobavili ohňovou show
a pak se šlo spát.
Ranní budíček a následný nástup na
bojové rozdělení, nás probral dokonale.
V průběhu několika minut jsme už kráčeli do temného hvozdu, kde se tu a tam
potulovali nadpřirozené bytosti, jako
například trpaslíci, kostlivci, dryády, upírky a nechyběl ani klan loupeživých Veverek. Králové dostali úkoly a na nás vojácích bylo, tyto úkoly splnit pod vedením
velitelů čet. Mohli jsme si tak vyzkoušet
bojové řady nebo „jen“ obranu vlajky. Nechybělo ani obléhání měst a obrana vesnic před nepřátelskou armádou.
Pochodový buben zmlknul a my se
ubírali zpět do tábora. Úkolem dnešního

dne nebylo vyhrát válku, ale získat co
nejvíce nemovitostí a zlata, aby večer
mohli vládcové za získané prostředky
dražit výhody na další dopoledne a závěrečný boj. Náročný den nám v noci zpestřil táborák, mnoho hezkých písniček
a také promítání fotografií ukořistěných
lačnými fotografy přímo při bojích.
Následující ráno už to šlo ráz na ráz.
Ükol byl jasný, získat a ubránit město
Cintra za každou cenu. Armádě, ve které
jsme sloužili, se to bohužel nepodařilo,
ale bojovalo se do posledního muže a každý se v tu chvíli stal hrdinou. Megafon
ukončil nelítostné boje, vyhlásil se vítěz
a my se odebrali zase domů.
Co říci závěrem? Zážitky, které jsme si
přivezli z daleké cesty, jsou opravdu nevšední a pestré. Určitě by se o celé akci
dalo dlouhé hodiny vyprávět. Družina dokázala svoji soudržnost i v okamžicích
těžkého rozhodování a posílilo to sebevědomí všech členů. Získali jsme mnoho
nových přátel a pozvánky na podobné
akce, které začnou probíhat již na jaře
roku 2008. Chtěl bych také poděkovat za
pomoc rodičům členů kroužku, zejména
při dopravě na akci. Dále pak paní Brůnové, která nám hodně pomohla při
tvorbě kostýmů a plnila naše zvláštní
požadavky.
Na stránkách www.orberis.cz naleznete fotoreportáž z celé akce a mnoho dalších
zajímavostí. Pokud se chcete přihlásit
do kroužku „Družina dobrodruhů z Orberisu“,
napište mi na e-mail: fern@orberis.cz.
Stále přijímáme nové členy.
Roman Pausch

ZPRÁVIČKY
NAŠEHO ODDÍLU
Léto, tábor a prázdniny jsou už jen
hezkou vzpomínkou, začala škola a my
skautky se opět setkáváme. Tábor se
nám velmi vydařil, díky teplému počasí,
koupání, letním hrám a výletům jsme
prožily nádherný týden. Projely jsme se
parníkem a prohlédly si zámek Orlík.
Ale i letošní krásný podzim je pro nás
inspirací k novým hrám v přírodě a společným výpravám. Navštívily jsme Písek
a další výpravy chystáme. A ani chladu se
nemusíme obávat. Díky tomu, jak nás
naše město štědře a ochotně podporuje,
můžeme trávit chladné a pošmourné
podvečery v naší krásné klubovně. Nastane čas ručních prací, veselých her
a učení se novým dovednostem. A můžeme se těšit na zimu a na Vánoce.
Eva Stehlíková
I. dívčí skautský oddíl Březnice

Swingový
orchestr

ForEvergreens
Vás zve na

2. swingovou
tančírnu
v pátek 16. 11.
od 18.30 hodin
v Kulturním domě
v Březnici

11/2007

KULTURA / VOLNÝ ČAS

BŘEZNICKÉ NOVINY

DÍVKA ROKU 2008
Podobně jako v loňském roce nebude tato soutěž realizována pro nízký počet přihlášených dívek. Důvodem je velký počet castingů pořádaných ve středočeském kraji. Dle našich informací proběhl v měsících září a říjen výběr dívek pro modeling a účinkování v reklamních spotech i v našem městě. Ačkoliv je zápis do těchto
agentur často podmíněn vstupním poplatkem (např. 5 000,- Kč), i tak je tato příležitost velkým lákadlem pro dívky do 18 let.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ Březnice

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
V á s s r d e č n ě z v o u na

prodejní výstavu keramiky
výtvarného kroužku při ZŠ Březnice
od 26. 11. do 21. 12. 2007
v prostorách Městské knihovny a Infocentra

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 27. 11. 2007 od 16 hodin.
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
KUCHYŇSKÁ ÚPRAVA ZVĚŘINY
Zvěřinu z mladých kusů můžeme připravovat již po krátkém odležení, obvykle za
1 až 3 dny. Zvěřinu ze starších kusů necháváme v kůži nebo peří několik dnů.
Zvěřinu nikdy dlouho nemáčíme ve vodě,
protože by se vyluhovaly bílkoviny, vitamíny i minerální látky.

Bažantí prsa zapečená
INGREDIENCE
4 ks bažantích prsíček
3 vejce
10 dkg slaniny
10 dkg hub
jedna červená paprika
1 lžička gril. koření
1/2 lžičky divokého koření
olej
1 lžička hořčice
sůl a pepř
1/2 sladké šlehačky
4 plátky tvrdého sýra
POSTUP PŘÍPRAVY
1. Maso lehce naklepeme, posypeme divokým kořením, osolíme a potřeme olejem. Dáme do misky a necháme odležet
do druhého dne.
2. Na pánvi osmahneme slaninu, přidáme houby, nadrobno pokrájenou papriku,
lehce osolíme, opepříme, přidáme vejce
a mícháme až jsou vejce hotová.
3. Plátky masa potřeme lehce hořčicí, naplníme směsí z vajec, přehneme a okraje
spíchneme párátkem. Na pekáč dáme trochu oleje a poskládáme připravené maso,
posypeme gril. kořením, zalijeme šlehačkou a za občasného přelití š ávou pečeme v troubě až je maso měkké.
4. Nakonec poklademe plátky sýra a dáme
ještě asi na 10 min. zapéct.
5. Příloha: bramborová kaše a zeleninový
salát.
Redakce

V říjnu byl v Městské knihovně a Infocentru pokřtěn druhý díl knihy Prácheňský
poklad. Spisovatel a historik Ondřej Fibich připravil pro všechny zájemce hodinu
poutavého vyprávění, a to nejen o Březnici.

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1
strana
2 400 Kč
1/4 strany
600 Kč
1/2 strany
1 200 Kč
1/8 strany
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

V Městské knihovně a Infocentru jste si mohli v měsíci říjnu prohlédnout výstavu
výšivek paní Jitky Sikorové.
Foto Městská knihovna

Uzávěrka BN - PROSINEC
19. 11. 2007 ve 12 hod.
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KULTURA
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1. prosince 2007 v 19 hodin
v KD Březnice

Bližší informace a předprodej vstupenek od 17. listopadu
v kanceláři MěKZ • Tel. 318 682 153

Divadlo Pøíbram ve spolupráci
s Mìstským kulturním zaøízením Bøeznice
Vá s z v e n a

VÁNOÈNÍ KONCERT
PØÍBRAMSKÉHO BIG BANDU
F KD Bøeznice F

21. prosince 2007

v 19.00 hodin

Pøedprodej vstupenek od 1. prosince 2007
v prostorách Mìstské knihovny a Infocentru

11/2007

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

1. 11. – 21. 12. – prodejní výstava knih z nakladatelství ALBATROS
16. 11. – Den poezie – 12. 11. - 16. 11. – výstavka básnických sbírek „Poezie

■

26. 11. – 21. 12. – prodejní výstava keramiky výtvarného kroužku při

■

ZŠ Březnice
27. 11. od 16 hodin – slavnostní zahájení výstavy keramiky
Vyhlášení 4. ročníku výstavy „Nejkrásnější vánoční stromek“

■

všedních dnů“

■

Dětské oddělení na ZŠ
■
■

8. 11. – KBP pro 7. ročníky ZŠ Březnice
16. 11. – Den poezie – „Poezie vážně nevážně“ – posezení nad knihami
J. Žáčka a J. Vodňanského – pro 5. ročník ZŠ

■
■

29. 11. – KBP pro 8. ročníky ZŠ
30. 11. – Vyhlášení soutěže „Vánoce v knihách“

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou

na prodejní výstavu knih

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS
Nakladatelství nejen dětské literatury s již 55letou tradicí na českém trhu.

V prostorách Městské knihovny a Infocentra
od 1. 11. do 21. 12. 2007

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje v letošním roce 1. ročník celostátní
akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU.
Termín byl stanoven na 1. prosinec
2007. Tato akce by měla být zaměřena
na propagaci dětské knihy, rozvoj četby a
knihoven. Také by měla mít celostátní
rozsah a význam. Jak ukazují různé průzkumy, úroveň čtenářské gramotnosti
dětí se snižuje. Důležité je, udělat všechno pro to, abychom děti ke čtení získali
a udrželi jejich zájem. Ukázkovým příkladem je dnes již legendární Noc
s Andersenem. Každoročně se takto netradičně s knihovnou setkávají i naši

nejmenší čtenáři, a to na dětském oddělení Městské knihovny na ZŠ v Březnici.
Akcí, které podporují čtenářství, vzniká
stále více a více. A tou další je právě Den
pro dětskou knihu. Dnešní knihy jsou
pro děti jistě atraktivní, a to nejen obsahem, ale také výtvarným ztvárněním.
Navštivte tedy v průběhu měsíce listopadu a prosince Městskou knihovnu
a Infocentrum. Připravili jsme pro Vás
prodejní výstavu knih z nakladatelství
ALBATROS. Potěšte své nejbližší krásným dárkem – knihou.
Za Městskou knihovnu a Infocentrum
Petra Bartoníčková

19

ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Jiří Komorous – Protidrogová brigáda
– kniha přibližuje drogové prostředí a je
určena všem, kteří nevzdali boj s drogou
William Breuer – Neuvěřitelné příběhy II. Světové války – krátké epizodní příběhy špiona, který prováděl výzvědnou činnost přímo z postele
Francine Pascalová – Neohrožená 1,
Neohrožená – Sam 2, Neohrožená Závod 3, Neohrožená – Zrůda 4 –
dívčí romány
David Morrell – Temný soumrak –
psychologická sonda do hlubin (nejen autorovy) duše
Shan Sa – Hráčka go – milostný příběh čínské studentky a japonského okupačního důstojníka
George P. Pelecanos – Sladké navždy – thriller o drogových obchodech
Ludvík Souček – Případ baskervilského psa – 3 novely v nichž autor
skládá hold mistru detektivního románu
autoru Arthuru C. Doylovi
Amy Tan – Klub radosti a štěstí –
příběh čtyř čínských přítelkyň, které se
přistěhovaly do Ameriky
Naše dítě od jednoho do tří roků –
tělesný a psychomotorický vývoj, schopnosti a chování, správné návyky
Richard Dübell – Temná laguna –
historický příběh z Benátek roku 1478
Jurij Vynnyčuk – Příběhy z Haliče –
veselé, moudré i tajemné příběhy napsané s osobitým humorem, dávají nahlédnout do světa lidí, kteří se svou odlišností stali legendárními hrdiny
Lilian Jackson Braun – Kočka, která uměla číst pozpátku; Kočka, která okusovala ušák; Kočka, která viděla rudě; Kočka, která si hrála na
poš áka – kočičí krimi
Michael Curtis Ford – Poslední z králů, Deset tisíc – historické romány
John Lescroart – Třináctý porotce
– právní thriller
Slavomír Ravik – Praha známá –
neznámá – autor se věnuje podrobně
palácům, zahradám, věžím, mostům, ale
také domům a jejich znamením

❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆
❅
❄
❆
❅
❄
❆
❅
❄
Nezapomeňte napsat Vaše jméno, příjmení, přesnou adresu a telefonní číslo.
❆
Obrázek přineste v zalepené obálce do dětské knihovny
❅
a Městské knihovny a Infocentra.
❄
❆
Pět vylosovaných získá od MěKZ dárek pod stromeček.
❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆

„Namaluj si dárek“

Máte rádi překvapení?
Dostáváte rádi dárečky?
„Nakreslete, co si přejete od Ježíška!“

SO
PR UT
Ě
O
DĚ Ž
TI

❅
❄
❆
❅
❄
❆
❅
❄
❆
❅
❄
❆
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

4. 11. neděle v 18 hodin

1. 11. BHV – závěrečný koncert 37. sezóny
Koncert netradičního
komorního tria
TRIO SIRAELS
Jitka HOSPROVÁ – viola
Pavlína SENIĆ – zpěv
Lada JIRÁSKOVÁ BARTOŠOVÁ
– klavír
Reprezentační sál MěÚ Q 19 hod.
1. 11. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice
KD – salónek Q 16 hodin
3. 11. Taneční kurz – 8. lekce
KD Q 13.30 hodin
6. 11. Představení pro ZŠ
KD Q 8.30 hodin
8. 11. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek Q 17 hodin
10. 11. Taneční kurz – 2. prodloužená
KD Q 17 hodin
16. 11. ForEvergreens – hudba k poslechu i tanci – 2. swingová tančírna
KD Q 18.30 hodin
17. 11. Taneční kurz – 9. lekce
KD Q 14 hodin
18. 11. Schůzka filatelistů
KD – salónek Q 9 – 11 hodin
24. 11. Taneční kurz – 10. lekce
KD Q 14 hodin
25. 11. Divadelní představení nejen
pro děti s Michalem Nesvadbou
„MICHALOVI MAZLÍČCI“
KD Q 10.30 hodin

DIVOKÉ VLNY
„Naučte se surfovat s tučňáky…“ Americká
rodinná animovaná akční komedie ze světa závodního surfování.
Q

88 minut

Přístupno

Q

7. 11. středa v 18 hodin

MEDVÍDEK
Česká černá komedie, která zkoumá z mnoha
úhlů fenomén manželství a vše, co k němu patří. Tedy mateřství, otcovství, nevěry…
Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša
Burger, Zuzana Fialová, Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová…
Vstupné 39 Kč

Q

98 minut

Q

Doporučeno od 12 let

11. 11. neděle v 18 hodin

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
„Zavřete oči a vstupte do světa fantazie…“
Americký rodinný snímek plný přátelství, síly
dětské fantazie, rodinné soudržnosti…
Vstupné 35 Kč

Q

96 minut

Přístupno

Q

14. 11. středa v 18 hodin

SKANDÁL
Americké drama. „Co se stalo, když Clifford Irving
vydal v 70 letech zcela smyšlenou biografii světoznámého letce, režiséra a dobrodruha Howarda
Hughese?“ Hrají: Richard Gere, Alfred Molina…
Vstupné 42 Kč

Q

115 minut

Q

Doporučeno od 12 let

18. 11. neděle v 18 hodin

RATATOUILLE
Americká animovaná rodinná komedie letošního
podzimu o tak bizarním přátelství, jaké si jen
lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák
Remy, který odvážně sní o tom, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské pěti hvězdičkové restauraci…
Vstupné 35 Kč

Q

110 minut

Q

Přístupno

21. 11. středa v 18 hodin

GYMPL
Česká komedie „o studentech, učitelích, rodičích
a grafitech…“ Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl,
Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Milan Šteindler,
Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská, Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák…
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno

25. 11. neděle v 18 hodin

CESTA BOJOVNÍKA
Americký dobrodružný bojový film. „Postavil se
zlu a stal se legendou…“ Film proti sobě staví
temné, chladné a nekompromisní vikingské válečníky a přirozené, otevřené Indiány…
Vstupné 39 Kč

Q

100 minut

Q

VÝSTAV Y

• 1. 11. – 21. 12. – prodejní výstava knih
z nakladatelství ALBATROS
• 26. 11. – 21. 12. – prodejní výstava
keramiky výtvarného kroužku při
ZŠ Březnice
• Vyhlášení 4. ročníku výstavy
„Nejkrásnější vánoční stromek“

Q

Podzimní koncert pro radost
účinkují: Březnický komorní orchestr
a Březnický smíšený sbor pod vedením
J. Staňka, sólisté: A. Závodský – klavír,
P. Zíka – klavír
Na prosinec připravujeme:
Koncerty:
v sobotu 15. 12. 2007 v hudebním sále od
19.30 hod.

vánoční koncert zámeckých
hudebních večerů
AD VOCEM – hudba českých barokních vánoc

Kulturní akce:
15. 12. 2007 od 11.00 do 16.00 hod.

Vánoce na zámku Březnice
adventní sobota s vánočním tržištěm, výstavou a doprovodným programem, prohlídky zámku možné od 10.00 do 15.00 hod.
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

PLÁN AKCÍ NA ROK 2008
Děkujeme všem, kteří již dodali plán
akcí na příští rok. Tímto oslovujeme
všechny starosty obcí mikroregionu,
zástupce spolků, organizací a sportovních klubů, aby připravované
akce zaslali do 16. listopadu. Informace můžete posílat e-mailem na
adresu: infobreznice@volny.cz nebo
je přineste na disketě či CD do Městské knihovny a Infocentra. Vítáme
každou spolupráci a těšíme se na
Vaše příspěvky, které zveřejníme
v Březnických novinách.

D

Doporučeno od 12 let

Vás srdečně zvou na koncert netradičního tria

TRIO SIRAELS

„Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo…“ Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se
konečně dočkal prvního celovečerního filmového
zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze
Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám
a Homer provede nejhorší věc svého života…
85 minut

Zámek uzavřen – pouze po předchozí domluvě.
Koncerty:
v sobotu 3. 11. 2007 v hudebním sále od
19.00 hod.

Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond

SIMPSONOVI VE FILMU

Q

LISTOPAD 2007

E

28. 11. středa v 18 hodin

Vstupné 35 Kč

v Městské knihovně

a Infocentru

ZÁMEK
BŘEZNICE

Jitka HOSPROVÁ - viola
Pavlína SENIĆ - zpěv

Přístupno

Dětské představení:

Lada JIRÁSKOVÁ BARTOŠOVÁ - klavír

7. 11. v 9 hod. JAK ŽOFKA POŘÁDALA PŘEDSTAVENÍ

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.

1. listopadu 2007

v 19 hodin ❦ Reprezentační sál MěÚ

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

D

P Ř I P R A V U J E M E : VDÁŠ SE A BASTA,
VÁŠEŇ A CIT…

E

Vstupné 35 Kč

11/2007

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice č. 12 vyjde 31. 12. 2007 – uzávěrka
je 19. 11. 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.

