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N a úvod …
Úvodní slovo redakční rady.
Dostává se Vám do ruky první číslo
vašich březenských novin v roce 2009.
Doufáme, že se budeme s vydáváním nových
čísel postupně rozšiřovat o nové zajímavé
články a vaše náměty nám budou velkou
oporou. Máme stále co vylepšovat a

doplňovat, aby tento občasník byl pro
dobro a potěšení všem. Proto se budeme
stále snažit o přiblížení zajímavostí z dění
v obci i jiných připravovaných a plánovaných
akcích úřadu městyse Března a spolkové
činnosti.
Omluvte
velikonoční
tématiku,
vzhledem ke zrychlenému vydání zpravodaje
kvůli informacím konaného masopustu.
Přejeme dobré počteníčko!
redakční rada.

Slovo starosty
Několik poznámek a postřehů k chovu
psů obecně, ani naše obec není výjimkou.
V nedávné minulosti byl chov těchto zvířat
obzvláště na vesnici samozřejmostí a ve
vztahu v místní komunitě společnosti
nezpůsoboval žádné větší problémy, v širší
komunitě vůbec žádné. Narážím tímto na
problém opuštěných volně pobíhajících psů,
v mnoha případech je přesnější výraz, že to
jsou psi svými vlastníky úmyslně odloženi.
V mnoha
případech
je
důvodem
i nedostatečná péče jejich majitelů, která je
způsobena i zcela objektivními příčinami.
Pokud srovnáme, promiňte minulost
se současností, tak s tím přímo souvisí
tehdejší
a
současná
zaměstnanost
a přítomnost majitelů či členů rodiny v místě
bydliště. Každý, kdo uvažuje o zakoupení psa,
by měl zvážit svoje časové možnosti, nestačí
pouze úvaha, že pes či i jiný společník patří
ke koloritu bydlení na vesnici v rodinném
domku. Každý by si měl uvědomit, že
pořízením domácího miláčka na sebe bere
určité povinnosti.

Za povinnost je nutné považovat
i dodržování zákonů a vyhlášek, aby
nedocházelo k omezování práv jiných,
v neposlední řadě i vlastní schopnosti a čas
psa
vycvičit,
aby
byl
ovladatelný.
V ojedinělých případech patří držení psa
k určitému společenskému „in“, obzvláště
psů s vysokou pořizovací hodnotou, a pokud
má tento pes větší hmotnost a nezvládnutý
základní výcvik „vodění na vodítku“, není
pouze úsměvné vidět vlastníka vlečeného
psem, je to spíše smutné. Dalším vážným
porušováním zákona je pohyb psů na
veřejných prostranstvích. Dotýká se to nejen
prostranství v zastavěných částech obce, ale
i veřejných prostranství mimo obec, do
kterých patří i zemědělské pozemky, které
jsou
pronajatou
honitbou
užívanou
mysliveckým sdružením. I tam je uzákoněn
pohyb psů. Toto je mnoha chovateli běžně
překračováno, domluvy či upozornění je
nerespektováno,
většinou
z neznalosti
nepochopeno. Příklad z praxe v místní
honitbě – domlouváno majiteli psa, plemeno
labrador za „vyhánění-slídění“, na které se
společně díváme. Pes tuto činnost prováděl
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dokonale, pokud by takovýto výkon prováděl
na zkouškách z výkonu, byl by ohodnocen
známkou „výborný“. Majitel psa mě ale
přesvědčoval, že toto plemeno není
plemenem loveckým, že prý to někde četl
a jeho slídění v krytině je pouze jeho
pobíhání. Jiná příhoda – majitel psa přinese
členovi sdružení srnce, které jeho pes
náhodou našel v revíru opuštěné. Tuto
neznalost nelze snad ani komentovat. Je
nutné si uvědomit, že vlastně každý pes je
lovec, že svoje přirozené pudy uplatní pokud
k tomu má příležitost.
Proč
vlastně
píši
o
těchto
problémech. Povinnosti obce je udržovat
a zajišťovat veřejný pořádek, má pravomoc
vydávat k tomuto i vyhlášky. Jinou
problematikou věcí je vymahatelnost jejich
dodržování. Toto nezařídí pouze starosta ani
zastupitelstvo městyse, snad pouze omezeně
obecní policie, což je záležitost finančně
velice nákladná.

Píši tuto záležitost jako výzvu
občanům, kteří si „svobodu osobnosti“
představují jako nekonečnou, právo osoby
končí vždy tam, kde začíná právo jiných, což
je i případ volného pobíhání psů.
K povinnostem městyse patří postarat
se o volně pobíhající psy ve svém katastru.
Často se stává, že jsme upozorněni na
pobíhajícího psa víceméně předčasně,
majitel se většinou najde. Nalézt majitele je
složité, protože identifikace psů není
celostátně povinná, možno vyhláškou nařídit
identifikace pouze místní, což řeší identifikaci
neúplně. V praxi to vypadá tak, že po pátrací
akci v obci většinou se majitel zjistí, pokud se
nezjistí, zajistí se umístění psa v útulku,
poplatek za umístění jednoho psa 5.000,- Kč.
Přesto nakonec přeji kynologii
a slušným kynologům zdar.
Josef Horák, starosta městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Rekapitulace rok 2008 - evidence obyvatel
Stav obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2008 …………. 769 obyvatel
Stav obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2008 ………. 809 obyvatel
z toho:
počet narozených ….. 8 obyvatel
počet zemřelých ..… 8 obyvatel
Hospodaření městyse za rok 2008
Rozpočet

Příjmy

Výdaje

schválený

13.009.000,-

13.009.000,-

po změnách

14.854.919,-

15.452.978.-

skutečnost

15.106.305.-

13.957.688,-
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Bilance skutečných příjmů a výdajů:
Stav finančních prostředků
k 1.1.2008 ……………..3.346.802,- Kč.
k 31.12.2008 ……………. 4.495.420,- Kč.
Skutečné příjmy ……….. 15.106.305,- Kč.
z toho:
Daňové

6.396.519,-

Příjem ze sdílených daní na základě zákona

nedaňové

1.957.121,-

Příjem z pronájmů bytů, nebytových prostor, stočného a
služeb

kapitálové

50.480,-

přijaté dotace

6.702.184,-

,

Příjem z pronájmů pozemků, příspěvky stavebníka
Dotace, které jsme úspěšně čerpaly v roce 2008

Skutečné výdaje …………..13.957.688,- Kč.
z toho:
Běžné

8.111.363,-

neinvestiční výdaje-režijní výdaje na provoz, opravy, dotace
pro ZŠ

kapitálové

5.846.325,-

investiční výdaje – nové stavby, modernizace, nové zařízení

Výběr akcí, které se v roce 2008 uskutečnily
Název akce

Celkové náklady

Financování z dotace

Kč.

Financovaní
z rozpočtu Kč.

Rozšíření a
intenzifikace
ČOV I.etapa

3.012.000,-

Krajský úřad Fond ŽP

1.500.000,-

1.512.000,-

Nový chodník u
zámku, oprava
MK u čp.5
Zateplení budov
ZŠ projektová
příprava

Březno = 965.818,Židněves = 546.182,134.000,-

318.000,-

452.000,-

Krajský úřad Program
obnovy venkova

147.902,-

43.098,-

191.000,-

Státní fond životního
prostředí

Zateplení
budovy MŠ a ŠJ
– stavební práce

1.848.972,-

Státní fond životního
prostředí (EU)

Zateplení budov
ZŠ

čerpání dotace
v r.2009

Krajský úřad fond
životního prostředí

dotace čerpána rok
2009
820.000,-
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1.848.972,-

0,-

Ukončení akce Výstavba tlakové kanalizace a ČOV z roku 2003 – Státní fond životního prostředí zaslal
pozastávku ve výši 1.863.071,- Kč. Obec Židněves – její podíl zaslán ve výši 596.510,- Kč.
Zaplacená záloha na výměnu oken v budově úřadu městyse Března – 120.000,- Kč. – realizace rok
2009.

B. Adamcová

Zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse,
konaného dne 19. 12. 2008
Schválení rozpočtové změny č.2/2008
- zvýšení příjmů o 445 698,00 Kč
- zvýšení výdajů o 1 043 758,00 Kč
financování (prostředky min. let)
598 060,00 Kč
Schválení rozpočtového výhledu na
období 2009 – 2012
Schválení rozpočtu na rok 2009
- příjmy ve výši 13 290 300,00 Kč
- výdaje ve výši 17 035 800,00 Kč
financování (prostředky min. let)
3 745 500,00 Kč
Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku.
Poplatek
za
svoz
komunálního odpadu stanovit na
500,00 Kč/osoba/rok

400,00 Kč/osoba/rok. Úlevy pro určité
typy svozů ve vztahu k počtu obyvatel
žijících v domácnosti.
Podnájem sokolovny Celní správě
v rozsahu 1x týdně 3 hodiny za
poplatek 1000,00 Kč.
Schválení interní směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Schválení dodatku ke smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sportovních oddílu ze dne
13. 5. 2008. Změna účelu z činnosti
sportovních na vybavení kabin na
fotbalovém hřišti v Židněvesi.
Z. Valenta

Úlevy za svoz komunálního odpadu
(OZV 1/2008). Sleva pro starobní
důchodce od věku 62 let – poplatek

Současné dění v městysi
Ke konci loňského roku, jak jsem již
psal v minulém zpravodaji, bylo dokončeno
zateplení mateřské školy a školní jídelny,
spolu s novou fasádou budovy. V letošním
roce se bude pokračovat se zateplením
pláště budovy základní školy II. stupně. Tyto
práce byly v současné době již započaty.

Okolo části budovy je postaveno lešení
a firma Vanderland, která prováděla
i zateplení MŠ, započala se stavebními
pracemi. Dokončeno by mělo být v letních
měsících. Současně se bude provádět stavba
střechy, a proč, o tom jsem psal také
minulém čísle zpravodaje. V letošním roce
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proběhlo výběrové řízení na tuto stavbu. Ze
čtyř uchazečů byla vybrána výběrovou komisí
firma „Střechy 92“ se sídlem ve Zlíně, která
provede realizaci. Tato firma splnila všechny
požadavky, jak odborné tak i finanční, včetně
dostatečné záruční doby. O průběhu stavby
Vás budu v příštím čísle zpravodaje
informovat.
Co se týče přístavby MŠ, pro zvýšení
kapacity o 20 dětí předškolního věku,
proběhlo též výběrové řízení. Byla vybrána
firma „Boleslavská Pojizerská, s.r.o z Bakova
nad Jizerou“. V minulém týdnu si firma
převzala staveniště a dnešním dnem
tj. 2. 3. 2009 započala stavební práce. Nový
pavilon MŠ pro 20 dětí vznikne částečnou
úpravou nevyužité školní jídelny a výše
zmiňovanou přístavbou, převážně pro
sociální zázemí. Celkové finanční zatížení
této stavby je projektováno na 2.095.307,-Kč
(stavební část projektu). Na tuto stavbu má
městys podanou žádost ke Krajskému úřadu
o dotaci z ROP. Vyjádření, zda bude dotace
přidělena či ne, a v jaké výši bude známa ke
konci dubna. V případě zamítnutí dotace
bude muset městys celou stavbu financovat
z vlastních prostředků. Tento projekt je tak
závažného charakteru, že se zastupitelstvo
rozhodlo i v případě neobdržení dotace tuto
stavbu realizovat. Důvody byly popsány též
v minulém čísle.
Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva městyse Března byla vznesena
připomínka ohledně využití víceúčelového
hřiště s umělým povrchem u sokolovny pro
veřejnost. V loňském roce jsem popisoval za
jakých podmínek, jakým způsobem a kdy je
možné si propůjčit sportovní plochu na
tomto hřišti. K některým občanům se tato
informace zřejmě nedostala a stále nevědí
jaká je možnost si jít zasportovat na toto
hřiště. Pokusím se zopakovat, jakým
způsobem si lze propůjčit sportovní plochu
hřiště. Mám teď na mysli všechny
spoluobčany městyse Března, širokou
veřejnost, ne jenom školu a organizované
sportovce TJ Sokol, ti mají vyhrazené hodiny

pro tréninky. Na hřišti jsou dva tenisové
kurty, hřiště na házenou, volejbal apod. Sítě
je možné si zapůjčit u správce hřiště.
V pracovní dny je hřiště převážně využíváno
v dopoledních a odpoledních hodinách ZŠ
a sportovními organizacemi. Ve večerních
hodinách je již volné a je možnost si jít
zasportovat a protáhnou si tělo. Soboty
a neděle jsou většinou volné, až na pár
termínů, kdy sportovní oddíly pořádají na
hřišti naplánované soutěže. Nový seznam
termínů pro rok 2009 bude vyvěšen spolu
s provozním řádem a kontaktem na správce
hřiště v okně sokolovny (výčepu), vpravo od
vchodových dveří. O konkrétním volném
termínu je třeba se informovat u správce
hřiště, je možné si i termín dopředu zamluvit.
Kontaktní osoba: Zdeněk Kojzar, Březno 125,
tel. 602 189 630 (na rohu u sokolovny).
Podmínky spolu s termíny a provozním
řádem budou též umístěny na internetových
stránkách městyse Března v menu SPORT.
U velkého hřiště je též koutek pro naše
nejmenší, najdou zde posezení jak rodiče
s malými dětmi, tak ho lze využít i jako
zpestření pro děti při plánované procházce.
Ten lze využít v kteroukoli dobu, je volně
přístupný.
Určité omezení ve Březně vzniklo
začátkem tohoto měsíce a sice uzávěrou
silnice II/208 spojující Březno s Židněvsí.
Opravují se zde dva mosty, a sice most přes
Klenici a nedaleký můstek u Adamců. Stavbu
realizuje
a financuje
Krajský úřad
Středočeského kraje. Stavba by měla být
ukončena v osmém měsíci, ale z důvodu
zdržení lze předpokládat, že se termín
otevření o pár dní protáhne. Těžko lze nyní
předpokládat do kdy. Věnujte, prosím
tomuto úseku zvýšenou pozornost, aby
nedošlo k nějaké nehodě.
Informuji též spoluobčany o spuštění
nových internetových stránek městyse
Března. Myslím, že ty nové jsou přeci jenom
přehlednější a pro samotného uživatele
(občana) vstřícnější. Prohlédněte si je
prosím, a případné náměty či vylepšení,
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které si myslíte, že
měly být, můžete
stránek na úřad
kontaktovat mě –

by na stránkách městyse (naproti sv. Václavu). Mějte strpení, ještě pár
zaslat přímo z prostředí dní budou průběžně aktualizovány.
městyse, nebo přímo
Z.Valenta
Z. Valenta, Březno 176.

Ohlédnutí za vánočními svátky
Hned v úvodu článku bych chtěla moc
poděkovat
všem
nejen
březenským
občanům, kteří přišli v den Štědrého večera
podpořit vánoční mši do kostela. I přes
velkou zimu, kterou trpělivě všichni snášeli,
zde zářila velmi krásná vánoční atmosféra, za
kterou můžeme všichni poděkovat hlavně
sobě, protože bez lidí by to nebylo nikdy ono.
Je mojí povinností omluvit pana
faráře, kterému nebylo zhola nic rozumět,
protože byl nemocný a hlasivky mu odmítaly
poslušnost. Měli jsme slíbeného mladého
pana faráře, který tu byl už v září, ale
klášterní vrchnost mu nedovolila opustit
Prahu, takže bylo nutné zajistit narychlo jiné
řešení.
Dalším velkým problémem byl při
opravách na střeše, zřícení velkého kusu
omítky ze stropu přímo do píšťal varhan, kdy
to tedy zasáhlo do jejich provozu. Tato smůla
nás překvapila těsně před svátky a tak další
zprovoznění budeme řešit na jaře, kdy již
stálá teplota bude dovolovat jakékoliv zásahy
do nástroje.

Za tento večer musím poděkovat také
myslivcům, kteří dodali stromky na výzdobu,
jim jsem také velmi zavázána. Za tento
mocný večer tedy děkuji všem, kdo přišli a
kdo přispěli svými finančními dary. Bylo
vybráno celkem i s příspěvky s druhého dne
krásných 4312 korun českých, které
použijeme na lepší zabezpečení kostela.
Čekáme na vyjádření z Ministerstva
kultury na další dotace, aby práce na střeše
mohly dále zdárně pokračovat. Samozřejmě
Vás o tomto budu nadále podrobně
informovat, protože březenský kostel je
„domovem“ nás všech. Máme také trochu
právo si o něm rozhodovat sami, proto bude
velmi pěkné, když najdete odvahu projevit
také svůj návrh o tom co dál, nebo jakými
akcemi přispět.
Ještě jednou moc díky za Štědrý večer
a příště zase!!
Z. Nečesaná

Dění v obci, aneb příprava masopustního veselí
Tak se musím trochu smát, když píšu nedali číslo zpravodaje dohromady, tak to
dva články, v jednom ohlédnutí za vánočními musím vyřešit „z jedné vody šup na plot.“
svátky a ejhle, hned vedle masopust a šup
Abych přiblížila co ten Masopust
rovnou do Velikonoc, ale vícekrát bychom vlastně je, neboť Březno jej pamatuje
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naposledy v šedesátých letech a to už nikdo
skoro nepamatuje.
Jedná se o velkolepé ukončení období
„mezidobí“, které je zakončeno Popeleční
středou, která zahajuje dobu půstu, ve
smyslu radovánek a veselic, kdy by měla
skončit plesová sezóna a nastoupit vážné
období, očekávání Kristova vzkříšení, čili čas
„Veliké noci“ po prvním jarním úplňku,
zvaném Velikonoce. Na letošní rok Popeleční
středa vychází již 25. února, čili všechny
radovánky by měly být ukončeny již v úterý
24. 2. Vzhledem k tomu, že by nepřízeň
počasí mohla akci velmi narušit jsme zvolili
pozdní termín 21. března, kdy v podání
tradičních masek bude průvodem vyvedeno
několik mužů i žen z domu k tanci.
O koho se konkrétně jednat bude ještě
v jednání.
Průvod odpískáme na náměstí, kde
náš „hlavní radní“, bude dohlížet nad
umravňováním a klidem průvodu. Začátek
bude ve 14 hodin. Co všechno bude průvod
provádět, se nechte překvapit, neboť bude
sranda a o to hlavně jde!

Prosím Vás všechny, nestyďte se
„umódit“ do čehokoliv a přijďte do průvodu,
budeme se smát jistě všichni sami sobě a to
je
základem
celé
akce.
Nejlepší
a nejoriginálnější masopustní maska bude
DOBŘE ohodnocena. Děti budou hodnoceny
zvlášť.
Pokud čtou tento článek také paní
učitelky ze základní nebo mateřské školy,
prosím, aby ve výtvarné výchově pomohli
dětem s přípravou. Měli by se účastnit
všichni. Bude to velká akce a všichni si
přijdou na své. Jen doufejme, aby nám bylo
počasí nejlépe nakloněno. Masopust v této
obci bude jistě po tolika letech příjemnou
akcí a věřím, že se to bude všem líbit a příští
rok vymyslíme třeba něco pro vylepšení celé
akce.
V dostatečném předstihu bude upřesněn
podrobný program, s kterým se budete moci
seznámit na internetových stránkách
městyse, v prodejně potravin, obecní
vývěsce a na úřadu městyse Března.
Na všechny se moc těší ……čarodějnice…..
Z. Nečasaná

A máme tu pomalu Velikonoce
Řekněme, že období postní máme za
sebou a již s rozkvetlými prvosenkami, či
narcisky vyhlížíme krásné svátky jara, a tím
tedy Velikonoce. A já bych k tomu něco třeba
řekla……
Stejně jako se vážou různé zvyky
k Vánocům, tak také k velikonočnímu období
předkové „drželi“ své zvyky. Mnohé z nich
sahají svým původem daleko do ještě
předkřesťanských dob. Zachovaly se přes
desítky generací, ale jejich pravý význam už
neznáme. Probuzení jara je velikým
vítězstvím života. Zvyk „vynášení smrtky“
býval nejčastěji konán na Květnou neděli,

tedy čtrnáct dní před Velikonocemi. Figurína
smrti (nemoci) bývala vyháněna ze vsi.
Jednalo se o vytvořenou, na kůl naraženou
jakousi figuru. Houf dětí ji hanobil, házel po
ní blátem a kamením. Tato smrtka byla
průvodem odnesena mimo oblast obydlí
a upálena v čistém ohni. Jinde zas vhozena
do proudu řeky. Děti jí dále kamenovali, než
byla úplně zničena. Průvod se vrátil zpět, kdy
děvčátka nosívala tzv. líto a zpívala o návratu
léta. Líto bylo pentličkami ozdobený
seříznutý vršek malé jedle. Horní větve byly
zdviženy a svázány k sobě a ke špici jako
vyčesané vlasy. Protože děvčátka obcházela
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s lítem stavení a koledovala, říkávalo se tomu
dívčí, holčičí koleda.
Se značným časovým odstupem po
Velikonocích se konala slavnost probouzení
pramenů, čili „otevírání studánek“. Královnu
studánku
představuje
pochopitelně
děvčátko. Množství krásných písní a tanců
spjatých s očišťováním studánky od loňského
spadaného listí a kalu bohužel upadlo
v zapomnění.
Stále živým zvykem je nám
velikonoční koleda. Starší lidé se jistě
pamatují na stanovená pravidla, kdy
dopoledne platilo právo mužské, odpoledne
právem „útrpným“ koledovaly ženy.
Velikonoční koleda má charakter jakéhosi
honu. Mladíci se shromáždí a takřka zaútočí

na stavení, kde jsou neprovdané dívky.
Běloskvoucí spodničky chránící v mnoha
vrstvách lapenou děvčici jsou nadzdvihovány
a děvče je vyšleháno. Jen ta poslední nesmí
být zdvižena, tam končí hra a začíná
skutečnost, která je tajemstvím, neboť se
týká bran a hlubiny života. Děvče se ostatně
chrání tím, že se vykoupí malovanou kraslicí.
Jistě kolem Velikonoc najdeme
spoustu dalších zvyků a rituálů, ale tyhle jsou
velmi známé a mají samozřejmě i své vnitřní
vysvětlení, které zde nehodlám více
prohlubovat.

Z. Nečesaná

Ze školkového deníku ….
Pozvánka k zápisu dětí do mateřské školy:
Dne 7. a 8. dubna 2009 proběhne zápis dětí
předškolního věku do naší mateřské školy
„U tří sluníček“. Zápis bude probíhat od 9.00
– 16.00 hodin. K zápisu je nutný občanský
průkaz a rodný list dítěte. Případné dotazy
Vám rádi zodpovíme na tel. 326399135,
odpovědná osoba pí. Dlasková Libuše.

Naše mateřská škola rozvíjí děti ve
všech vzdělávacích oblastech. Výuka
anglického jazyka probíhá během denních
činností. Nyní jezdíme s dětmi na kurz
plavání do Jičína. Akce školy, básně
a fotografie si rodiče mohou prohlédnout na
webových stránkách školy www.zsbrezno.cz.
Ředitelka MŠ Libuše Dlasková

Informace ze Základní školy Březno
Od 1. 9. 2008 došlo k důležitým
změnám v učitelském sboru. Ke konci
školního roku 2007/8 odešli ze školy pan
učitel M. Češka a pani učitelka J. Drudíková.
Za ně nastoupily pp. učitelky L. Vorlová
(aprobace M – Zm) aj. Pilná (aprobace M –

Ch). Změna škole očividně prospěla, nejen co
se týče výsledků vyučování, ale i organizace
různých soutěžních akcí pro děti. Vyučování
probíhá
podle
dvou
vzdělávacích
dokumentů. Prvním dokumentem je
vzdělávací program Základní škola, podle
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kterého se učí ve 3., 4., 5., 8. a 9 ročníku,
v 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučujeme podle
vlastního školního vzdělávacího programu.
Výsledky
vyučování
pravidelně
testujeme
celostátními
testy
SCIO.
V letošním školním roce proběhlo doposud
testování v 9. ročníku. Tyto testy některé
střední školy uznávají namísto přijímacích
zkoušek.
Ve
srovnání
s ostatními
testovanými
základními
školami
a odpovídajícími ročníky osmiletých gymnázií
v celé republice naše škola dopadla velmi
slušně. Ve studijních předpokladech získala
umístění v první třetině škol, v matematice
umístění stejné, v českém jazyce ještě o něco
lépe, a to v první čtvrtině testovaných škol
(podrobnější informace s grafy jsou vyvěšeny
na webu školy).
Škola se stará i o naplnění zájmových
aktivit dětí. Na škole pracují tři kroužky
keramiky (dva pod vedením p. uč. Jonášové,
jeden pod vedením M. Koutové), dále
výtvarný kroužek (p. uč. Hložková), pěvecký
sbor (pp. uč. Pravá a Mokrejšová) a kroužek
stolního tenisu (p. M. Charvát). Škola
organizovala i některé vědomostní soutěže
(doposud olympiádu v českém jazyce
a matematickou soutěž Pythagoriáda).
Škola též především díky p. uč. Pilné
zorganizovala také některé sportovní
soutěže:
14. 1. 2009 školní přebor v rychlobruslení,
kterého se zúčastnilo 66 dětí v devíti
kategoriích.
V jednotlivých
kategoriích
zvítězili: 1. tř. Kubeček T., 2. tř. Fidler K., 3. tř.
Pastorek P., 4. tř. Chumlenová J., 5. tř.
Žďánská J., 6. a 7. tř. dívky Klapačová N., 6.
a 7. tř. chlapci Galbavý J., 8. a 9. tř. dívky
Hrdličková M a 8. a 9. tř. chlapci Švandrlík J.
25. 2. 2009 školní přebor v lyžování (děti jely
dvě kola slalomu a jedno kolo sjezdu) ve
Vítkovicích, kterého se zúčastnilo 34 dětí.
V kategorii
nejmladší
žáci
zvítězila

Koželuhová L., mladší žákyně Průšová M.
společně s Chumlenovou J., mladší žáci Vorel
M., starší žákyně Valentová H. a starší žáci
Zima L. Další akci, kterou jsme zorganizovali,
byla spíše testem výtvarných schopností dětí.
Jednotlivé třídy měly vytvořit na dané téma
stavbu ze sněhu (I. st. na téma POHÁDKY,
II. st. na téma VESMÍR). Také zde děti
prokázaly, že ani tato činnost jim není cizí
a vytvořily zajímavá dílka. Za nejlepší
sněhový výtvor byla vybrána stavba 4. třídy –
perníková chaloupka.
Další zajímavou jednorázovou akcí
bylo uspořádání exkurze žáků 6. – 8. Ročníků
do Prahy, kde navštívili hvězdárnu na
Petříně, bludiště a Pražský hrad.
Z pravidelných akcí školy byl ve dnech
18. 1. – 24. 1. uspořádán lyžařský výcvik
v Krkonoších na chatě Erlebach v Rokytnici,
kterého se zúčastnilo 20 žáků školy. Za
dobrých sněhových podmínek a slušného
počasí se některé děti učily základy lyžování,
jiné základy snowboardingu. Závěrečný
závod ve slalomu dokázal, že lyžovat se
naučili i ti, kteří nikdy předtím na lyžích
nestáli.
Dá se tedy konstatovat, že práce
s dětmi se nám daří. Věříme, že i veřejnost
tuto činnost oceňuje, a že se snad začíná
blýskat na lepší časy, ukazuje i počet dětí na
zápisu do prvního ročníku pro rok
2009/2010. K zápisu se dostavilo 29 dětí,
rozhodnutí o zapsání dostalo 24 dětí, ostatní
buď na žádost rodičů či žádost školy projdou
vyšetřením
zralosti
v pedagogickopsychlogické poradně.
Toto jsou zatím základní informace
o činnosti školy, podrobnější informace
získáte na webových stránkách školy
www.zsbrezno.cz.
ředitel ZŠ Petr. Pacholátko
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Toulky minulostí naším krajem
Volné pokračování o historii Mladé Boleslavi,
navazující na článek z minulého zpravodaje.
„Bratrské období“ - období největšího
rozkvětu.
V roce 1468 po smrti posledního
mužského člena rodu pánů z Michalovic,
Jindřicha Kruhlaty, získal velké a výnosné
boleslavské panství do držení rod
Tovačovských z Cimburka. Tovačovští byli
kališnického vyznání a jejich náboženská
snášenlivost je vedla i k tolerování činnosti
různých náboženských sekt, které v Čechách
působily po husitských válkách. Právě oni
umožnili jednotě bratrské, která proslavila
Mladou Boleslav nejen v Čechách, působit ve
městě i jeho okolí. Díky přízni Tovačovských
získala v Boleslavi jednota bratrská zřejmě
ještě koncem 15. Století zpustlý minoritský
klášter. Bratři s pomocí zámožných členů
a příznivců klášter obnovili, vybudovali si zde
svůj dům s hospodářským zázemím, sbor
jako shromaždiště věřících, špitál, pak i školu
a asi v roce 1518 si zde zřídilii tiskárnu. Místo
nazvali biblickým jménem „Karmel“, podle
hory ve Svaté zemi. Do Mladé Boleslavi přišel
Lukáš Pražský, který se stal jedním
z duchovních vůdců jednoty a v čele zdejší
bratrské komunity působil po několik
desetiletí. Období vlády Tovačovských
z Cimburka nad Mladou Boleslaví dále
napomohlo rozvoji města. Byl vydán městský
řád, který určoval práva a povinnosti všech
vrstev obyvatelstva a měšťané získali nové
výsady a svobody. Od krále Vladislava dostali
právo pořádat druhý výroční trh, trvající po
osm dní, stejně tak právo pečetit červeným
voskem. Tovačovská vrchnost jim potvrdila
všechna privilegia, ať už hospodářské stavby
– právo tržní, mílové, na prodej soli a další, či
povahy správní – obec měla rozsáhlou
samosprávu, náboženskou a dokonce i právo
se právními prostředky bránit vrchnosti,
která by ohrožovala či nedodržovala jejich

výsady. Správu města vedl od husitských dob
sbor přísežných konšelů a starších. Za vlády
Tovačovských došlo i k obnově boleslavského
hradu. Zpustlé hradiště bylo přestavěno na
pozdně gotický hrad, který se stal sídlem
nových majitelů panství. Po smrti Adama
Tovačovského se dědičkou majetku stala
jeho matka Johanka z Krajku a v držení
Krajířů z Krajku bylo boleslavské panství
téměř 80 let. Krajířové vstoupili do bratrské
církve a Mladá Boleslav se stala za podpory
svých pánů nejvýznamnějším střediskem
jednoty v Čechách. Tehdy byla Boleslav
nazývána bratrským Římem, sídlili zde
bratrští biskupové a členové jednoty byli
běžně známi jako boleslavští bratři. Po
různou dobu zde působili takové osobnosti
jako byl Jan Augusta nebo Jan Blahoslav.
Z jejich karmelské tiskárny vycházely
teologické a filozofické spisy, tištěny byly
i různé traktáty a apologie na obranu jejich
víry. Ochrana, kterou nad nimi drželi
Krajířové z Krajku a další šlechtičtí příznivci
jak z Pojizeří , kde bylo českobratrské vyznání
takřka masově rozšířené, tak i z ostatních
oblastí Čech a Moravy, kde jednota působila,
umožnila bratrské církvi čelit vlnám
perzekucí proti jejím členům, neboť nejen
pro katolíky byli bratři kacíři. Po smrti Adama
Krajíře z Krajku získal mladoboleslavské
panství Jiří z Lobkovic, katolík a zapřisáhlý
nepřítel jednoty. Ten však záhy směnil
získaný majetek se svým příbuzným
Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic za
Chomutov. S Bohuslavem Hasištejnským
přišla do Mladé Boleslavi početná kolonie
německých obyvatel luteránského vyznání.
Ale soužití obyvatel města vázlo na
neshodách mezi všemi církvemi. Proto
Boleslavští uvítali možnost, která se naskytla
díky špatnému hospodaření Bohuslava
Hasištejnského. Měl obrovské dluhy a tak
městu byla nabídnuta možnost se
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z poddanství vykoupit. V roce 1595 došlo
k uzavření smlouvy o „skoupení“ města. Za
60 000 kop grošů míšenských čili 30 000 kop
grošů pražských se město vykoupilo
a stalo se svobodným. Svoboda, kterou
měšťané nabyli. Ještě neznamenala, že
mohou používat výsad měst královských.
Mezi královská města se Boleslav zařadila,
opět po zaplacení velké finanční částky,
v roce 1600, kdy Rudolf II. vydal privilegium
o přijetí „města Boleslava Mladýho nad
Jizerou“ do třetího stavu, mezi královská
města. Mladá Boleslav byla kulturně velice
vyspělým městem. Fungovala zde jak
bratrská škola, tak i kališnická. Také židé měli
svoji školu. Od 90. Let 16. Století byla
v Boleslavi i německá luteránská škola.

V předbělohorské Boleslavi existovala i jiná
forma sociální péče. Bratři měli svůj špitál,
který pečoval nejen o nemocné členy
jednoty, ale i o staré a zchudlé a existoval
i městský špitál. Do 17. Století vstupovala
Mladá Boleslav jako privilegované královské
město. Přesto, ž byla obec zadlužena,
protože vykoupení z poddanství a následné
přijetí do třetího – městského – stavu bylo
velice nákladné, město se dále rozvíjelo
jakpo stránce hospodářské, tak i kulturní
a společenské.
Další pokračování zase v příštím čísle.
Čerpáno z www. stránek o Mladé Boleslavi.
Z. Valenta

Historické okénko Března
Březno je poprvé jako šlechtické sídlo
připomínáno roku 1255, kdy vdova po
Markvartu z Března, Hostilka, darovala
špitálu Jana Jeruzalémského nějaké statky.
Listinně se připomíná roku 1255:

„Hostilka,
vdova
po
Markvartu z Března a na Hruštici u
Turnova, se svolením svých synů
Jaroslava, Markvarta, pak dcery
Vojslavy a vnuka Havla i jiných
dědiců rodu Markvartského, kostel
sv. Víta na Podolci odevzdala
Křížovníkům s bílou hvězdou, špitál
při něm, kostel ve vsi Týnci,
koupenou od synů Ctibora ze Vtelna,
item dědinu v Jemníkách, koupenou
od dědiců z Jemník, item dědiny
koupené od Soběhrda z Lužan, ves
Nepřívěz se vším příslušenstvím.

Z čehož nějaká část měla býti
zasílána na dům johanitský do zemí
zámořských v Jerusalemě.
Na potvrzení tohoto darování,
které se stalo v kostele Matky Boží u
paty mostu pražského, pečeť přivěsili:
Pavel, komtur domu sv. Víta,
Slávek z Čejetic, Zdislav z Újezda,
Samson ze Ctiměřic, Malhost ze
Žitnovse, a jiní…“
Březenské panství vzniklo z několika
malých
držav,
samostatných
statků
a přikoupených jiných pozemků. Nejstarší
zmínka je již v roce 1254 o „přírodním
březenském zboží“, nepatrném území, ke
kterému se později přidružovaly další drobné
statky. Z vesnic později přidružených
k Březnu to byly Židoves (Židněves),
přivtělená patrně v období 14. století, kdy na
této vsi vládli vladykové. Matrovice
a Matrovičky, někdejší sídlo Matrovců
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z Matrovic, kteří zde vlastnili poplužní dvůr
a nepatrnou vísku, s příslušnými lesy, rybníky
a ve 14 stol. tito vlastníci také zakoupili hrad
Valdštejn,
Stráž,
Ralsko,
Lemberk
a Michalovice. Sukorady, kde byly založeny
dvě tvrze, z nichž jedna byla postavena při
řece Klenici. Skašov, osada založená panoši
„ze Skašova“do roku 1397 a Řitonice, které
patřily rodu z „Nechanic“.
Markvartici tedy vystavěli ve Březně
tvrz a dvůr a také nejspíš dvůr v Nové Telibi
ve 13. stol. Po roce 1255 zprávy o Březně
umlkají téměř po dobu jednoho století.
Identifikace této lokality byla nadto ztížena
faktem, že existovalo více míst s tímto
názvem. Březno je tedy doloženo až v roce
1346 a 1369, kdy se zde připomíná farní
kostel, z něhož se odváděl papežský desátek
18 grošů ročně. Později zde působili, jak
husitští, tak bratrští kazatelé. Roku 1384 se
uvádí v pamětnici jistá rozepře, kde je jako
poprvé uváděno jméno tehdejšího kněze
Hereše.
Do poloviny 15. století nebylo možno
posloupnost držitelů panství zachytit, neboť
se nedochovaly žádné archivní prameny,
nebo zápisy v pamětnicích. Co se týče
vlastnických poměrů, je jasné že do počátku
15. století zůstalo Březno stále v rukou
Markvarticů, a to již pánů „ z Vartenberka“.
Dokladem by proto mohla být skutečnost, že
v roce 1302 povýšil král Václav II, na žádost
Beneše II z Vartenberka, ves Židněves na
trhové místo. Tato událost patřila k dataci
25. 2. roku 1302. Židněves získala právo
konat každé pondělí trhy. Vartenberkové
jsou pramenně doloženi až z 15. století
z erekčních a konfirmačních knih. Roku 1416
snad přešlo Březno v majetek Jindřicha
z Valdštejna, purkrabího v Hradci Králové
a zůstalo v jeho rukou až do roku 1457.
Příslušníkem vladyckého rodu již ze
zmíněných Sukorad, Jan Lapačka, koupil
Březno roku 1468. Vlastnil dvě zmíněné tvrze
v Sukoradech a později získal také dva dvory
v Přepeřích a také Skašov. Jmenované
drobné dvory připojil k Březnu, kam přesídlil

a tím rozšířil dosavadní rozlohu březenskou.
Jan Lapačka, zvaný také Lapáček, byl věrným
pomocníkem Jiřího z Poděbrad. Ve Březně je
připomínán ještě roku 1473, kdy zemřel. Od
nástupce Jiřího Lapačky, Janova syna,
zmiňovaného ještě v roce 1480 koupil
březenskou tvrz Jan ze Šumburka. Jednalo se
o saský panský rod.
Co se týče stavebních realizací, ke
kterým došlo během střídání panských rodů
na březenské tvrzi, můžeme tvrdit, že se
jednalo o jednoduchou dřevěnou srubovou
stavbu, opevněnou a střeženou díky
vystavěné kamenné věži, která má základy
ještě z doby 13. století. Patrně šlo
o
hranolovou
stavbu,
zakončenou
jednoduchým zastřešením, se střílnami po
jejích stranách. Byla to obytná stavba, kde
byl stále ve střehu pověřený hlídač. Okolní
stavby byly neobydlené. Proto se setkáváme
mnohdy s termínem „tvrz pustá“. Později se
jádro rozšiřovalo o nové objekty, později
postavené z kamene, neboť často původní
lehly popelem po požárech. Není doloženo,
zda zde existoval násep či nějaký příkop,
který by znesnadňoval přístup nepříteli.
I u jednoduchých staveb tohoto typu to bylo
podstatnou záležitostí.
O samém vlastníku Janu ze Šumburka
nemáme žádných podrobných zpráv. Jen
stojí za zmínku, že s panem Jarošem
Tovačovským z Cimburka, pánem na Mladé
Boleslavi „žil v dobré vůli“.
Rod pánů ze Šumburka měl své
původní kořeny v Poohří, ale po polovině
15. století přesídlila většina jeho členů do
Východních Čech. Jan v roce 1501 udal
Kunáta Vlčka z Kvítkova a Jana K. z Lesenic
pro hanění městečka Března, což se o Březně
prvně dozvídáme jako o městečku. Jan
zemřel bezdětný a naposledy se sním
v pramenech setkáváme roku 1503.
O jeho dalším nástupci bude
pojednáno v příštím čísle.
Z. Nečesana
13

Odpadový sloupek
Třídění

a

využití

plastů,

co

koberců, koberců do automobilů, izolací
do bund a spacáků, fleecové bundy apod.

Plastový odpad tvoří 15 % celkového
množství komunálního odpadu. Každý
Středočech průměrně vytřídí 8 kg plastů,
loni byl kraj ve třídění plastů čtvrtý
nejlepší v ČR. Více než 9 tisíc tun plastů
tak neskončí na skládkách odpadů, ale je
dále využito. Přepočítávání úspor u plastů
na např. spotřebovanou ropu je poněkud
složité, a tak lze říci, že tímto způsobem
bylo zabráněno, aby přes 1 350 vagonů
s odpadem skončilo na skládkách, což
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček
zase vyrábí nové PET lahve. Recyklát je
použit na výrobu jádra lahve a povrch se
potáhne novým, nepoužitým materiálem,
čímž
se
dosáhne
stoprocentní
nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto
lahví je levnější než výroba z primární
suroviny.

aneb

o odpadech možná nevíte

Možná vás to překvapí, ale v recyklaci
plastů patříme k jedněm z nejlepších
v Evropě
Jaký je osud plastů odložených do
kontejnerů na třídění ve městech
a obcích? V našich krajích je nejvíce
recyklovaným plastem PET z lahví.
Zpracování PET lahví předchází jejich
třídění na dotřiďovací lince, kde se
rozdělí
podle
druhu
a
barev.
U zpracovatele se PET lahve namelou na
jemné vločky, tzv. flakes, které se
vyperou ve vodní lázni kvůli odstranění
víček, etiket, zbytků lepidel a také zbytky
nápojů.

Třídí se také fólie a sáčky, plastové obaly
od potravin, kosmetiky nebo domácí
chemie, plastové kbelíky, pěnový
polystyren a další druhy. V Lázních
Bohdanči je zařízení, které dokáže
z některých vybraných druhů odpadních
plastů za tepla lisovat umělá prkna,
zahradní nábytek, parkovací rošty apod.

Z vypraných vloček se například v Plané
nad Lužnicí taví a vytlačují textilní vlákna
pro výrobu netkaných textílií, zátěžových
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