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N a úvod …
Vážení občané
Opět máte před sebou další číslo našeho zpravodaje. S povděkem můžeme konstatovat, že je o tento tisk velký zájem, a byl
do posledního čísla vyprodán. V případě dalšího většího zájmu po vyprodání, můžeme
zpravodaje pro zájemce dotisknout. Vzhledem k tomu, že sami nedokážeme odhadnout, kdy vyjde následující číslo, nemůžeme
vyřizovat zpravodaj formou předplatného.
Vše je závislé na příspěvcích od spolkových
organizací. Také bychom rádi oslovili i Vás
občany, aby vznikla nějaká diskuse. Vaše příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu-

zpravodaj.brezno@seznam.cz, nebo jej můžete osobně doručit na místní Úřad městyse
Března. Předem ale upozorňujeme, že anonymní články nemůžeme otisknout. Moc se
těšíme na další články a jinak čtěte...čtěte....
Zároveň se Vám, čtenářům, a hlavně
p. řediteli ZŠ p. Pacholátkovi chceme omluvit
za vzniklou pravopisnou chybu v jeho příspěvku. Vznikla nedopatřením při přepisu
jeho článku.
Redakční rada

Slovo starosty
Územní plán – projednávání pokračuje, byly zpracovány připomínky k návrhu zadání; připravuje se zadání. Nejdiskutovanější
bod na poslední schůzi zastupitelstva městyse „obchvat obce“ bude zpracován jako variantní řešení – koncept zadání.
Ostatní záležitosti s Územním plánem
nebyly ani v diskuzi schůze zastupitelstva
městyse rozvíjeny a jsou neméně důležité.
Podle mého názoru časově důležitější než
obchvat, jehož realizace je zřejmě z důvodu
jeho financování v nedohlednu.
Navíc
po
uplynulé
lhůtě
k připomínkování návrhu zadání, jsou i nadále zasílány návrhy k zařazení pozemků do
zastavitelného území, pozemky zřejmě svojí
polohou a i z jiných důvodů nevhodných.
Je nutné respektovat dané podmínky územního plánování ve všech souvislostech.
Pokud ÚP má řešit zastavitelné území
„sídelního útvaru“, tak je nutno si logickou

úvahou uvědomit, že zastavitelné území nemůže být celý katastr obce, ani všechny pozemky, které v současnosti chtějí jejich majitelé prodat. Bohužel současná skutečnost
i v naší obci – pokud má dojít k realizaci zástavby – není vždy zájem – někdy i když je
zájem, jsou požadovány podmínky, které
jsou nerealizovatelné.
Dovolil bych si touto formou požádat
všechny členy zastupitelstva městyse, aby se
s celou touto problematikou seznámili v nejbližší době se o těchto věcech bude rozhodovat. Je k tomu nutné přistupovat se znalostí této problematiky. Územní plán je závazný dokument, určující rozvoj obce. Nebylo
by vhodné jej řešit pouze na jednání zastupitelstva městyse a často i pod tlakem diskuze,
která je často neobjektivní.
starosta městyse, Josef horák
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Informace z Úřadu městyse Březno
Počet obyvatel k 31. 7. 2008: 804 obyvatel
Schválené dotace pro rok 2008:
1. Program obnovy venkova – Středočeský
kraj - 134 000,00 Kč, chodník od Netušilů
k zámku + komunikace
2. Fond životního prostředí Středočeského
kraje – jarní kolo :
- zateplení budovy ZŠ + MŠ –
820 000,00 Kč
- intenzifikace a rozšíření ČOV - I. etapa
– 1 500 000,00 Kč
3. OP ŽP – evropské fondy :
- zateplení budovy ZŠ + MŠ Březno –
3 109 166,00 Kč z toho 2 936 435,00
Kč podpora EU a 172 731,00 Kč SFŽP
Poděkování
Zastupitelstvo městyse Března, vyslovuje
tímto uznání a poděkování za kladné vyřízení
žádosti k výše uvedeným dotačním titulům
Provoz kanalizace a údržba čerpacích šachet
V současné době je připomínkováno
občany, že nejsou zcela plněny povinnosti
provozovatele, konkrétně servisní prohlídky,
obsažené ve smlouvě o užívání čerpací jímky
kanalizace uzavřené městysem Březno
a uživatelem.
Tato smlouva v tomto znění byla uzavřena při uvedení kanalizace do provozu
v roce 2003, a vycházela z předpokladů známých v této době. Je nutné si uvědomit,
že systém tlakové kanalizace, která je zde
vybudována, byl v ČR jedním z prvních, které
byly realizovány! Provozní zkušenosti ukazují
nejen v našem provozu, ale i v jiných obcích,
kde tento systém provozují, že provádění
servisních prohlídek ve stanovených termínech není nutnost a není tím narušena provozuschopnost.

a poskytnutí financí na výše uvedené tituly,
Krajským FŽP a SFŽP, bez kterých by nebylo
možné realizovat tyto projekty, které podstatnou měrou řeší současné potřeby městyse v infrastruktuře.
Realizace projektů:
- chodník u zámku již zhotoven, chodník a komunikace od Netušilů k mlýnu
čeká na dokončení
- I. etapa intenzifikace a rozšíření ČOV
probíhá, předpoklad dokončení stavby do 5. 9. 2008. Výstavbu provádí fa.
ENVIPUR
- Zateplení budov školy – proběhlo výběrové řízení a je uzavřena smlouva
o dílo se zhotovitelem – fa.
VANDERLAAN s. r. o. SFŽP provádí
kontrolu výběru zhotovitele. Realizace
stavby může být zahájena.

Obavy občanů, že zřizovatel či provozovatel nezajišťuje provozuschopnost zařízení jsou zbytečné, městys Březno naprosto
nezpochybňuje svojí povinnost provozuschopnost zajistit.
Navíc je vhodné připomenout,
že nejmenší pozornost a odborné zásahy
(včetně zaviněných poruch) si vyžadují čerpací šachty v provozu u starších občanů
a i těch, kteří těmto šachtám věnují malou
pozornost, naopak u uživatelů, u kterých je
předpoklad, že jsou odborně zdatní, jsou
odborné zásahy častější a i příčina je těžko
vysvětlitelná – zřejmě přílišná iniciativa není
vždy vhodná.
Josef Horák
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Vyjádření provozovatele Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Vrchlabí:
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Zastupitelstvo
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Březno, konaného dne 13. 2. 2008
1. Zvýšení stočného od 1. 1. 2008, obča- 4. Podat žádost o dotaci z evropských
né 2,30 Kč na 1 obyvatele / den, firmy
fondů – operační programy, ROP
27,90 Kč/m3
5. Sepsat smlouvu s agenturou RPA Brno
2. Převod pozemku na hřbitově a budovy
o přidělení dotace z EU na základě promárnice od Římskokatolické církve
jektu zateplení budovy ZŠ a MŠ
na městys Březno
v rozsahu podané žádosti na SFŽP
3. Podání žádosti na zateplení budovy 6. Neposkytovat úvěr p. Dobiášovi
ZŠ II. stupně a MŠ z Operačního proz obecních prostředků na opravu bytogramu ŽP
vého domu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Březno, konaného dne 11. 4. 2008
1. Vyzvat zadavatele návrhu ÚP (Magis- 7. Podat žádost na intenzifikaci ČOV
trát města MB) s žádostí o vypracování
I. etapa z FŽP KÚ
další varianty obchvatu Března. Žádost 8. Sepsat dodatek smlouvy s obcí Židněformou připomínky v řízení o územním
ves o provozování tlakové kanalizace.
plánu
Smluvně řešit provozování řádů, které
2. Schválení rozpočtu na rok 2008
nejsou ve vlastnictví městyse Březno
příjmy i výdaje 13 009 000,00 Kč
9. Podat připomínky k návrhu ÚP – zásta3. Zástavba Na Vinici - městys Březno
vová lokalita Dolánky – sesuvné území
investorem inženýrských sítí
zahrnout pro zástavbu rodinnými
domy
4. Zástavba Na Vinici - městys Březno
členem sdružení na zainvestování
10. Pojmenování ulic v městysi Březno:
inženýrských sítí. Sdružené prostředky
1. Náměstí, 2. Domousnická, 3. Telibmimo rozpočet městyse
ská, 4. V Ulici, 5. Židneveská, 6. Školní,
7. U Křížku, 8. V Topolech, 9. Podolec,
5. Podat žádost na zateplení budovy
10. Na Dolsku, 11. Ještědská, 12. ViniZŠ II. stupně a MŠ z FŽP KÚ
ce, 13. Na Šafranici , 14. U Václava,
6. Podat žádost o dotaci na rekonstrukci
15. Nádražní, 16. Na Klenici, 17. Rastřešní krytiny z ROP
sovna, 18. Podzámecká
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Březno, konaného dne 4. 6. 2008
1. Upřesnit podmínky pro pronájem
2. Stanovení podmínek pronájmu pos následným prodejem pozemků v lozemků v lokalitě Vinice. Pronájem na
kalitě Vinice. Stanovena minimální ce3 roky se splněním podmínek – hrubá
2
na 500,00 Kč / m . Trvale žijící občané
stavba musí být dokončena do 30-ti
Března budou upřednostněni při splměsíců od nabytí právní moci územnínění podmínky min. kupní ceny. Kritého rozhodnutí a do 18-ti měsíců
riem výběru bude výše nabídnuté ceny
od nabytí právní moci stavebního povolení inženýrských sítí
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3. Poskytnutí daru ve výši 10 000,00 Kč
na osobu pro vlastníky pozemků
v lokalitě Vinice, při splnění podmínky
přihlášení se k trvalému pobytu všech
příslušníků rodiny vlastníků, po dobu
min. 5 let od vydání souhlasu
k trvalému užívání rodinného domu
4. Změnit zadání v ÚP využití pozemku
u sv. Václava ze „sportoviště“ na „veřejně prospěšnou stavbu - MŠ“
5. Projekčně připravit rozšíření kapacity
MŠ v Březně
6. Vložení nepeněžitého vkladu městyse
Března, jehož předmětem je vodovod
oceněn znaleckým posudkem v ceně
2 098 600,00 Kč
7. Vyslovení souhlasu s vložením nepeněžitého vkladu dle 6. bodu usnesení,
do základního kapitálu společnosti VaK
a. s. MB za předpokladu, že tímto
vkladem bude upsáno 1542 ks. kmenových akcií společnosti Vak a. s. se
sídlem MB, o jmenovité hodnotě
1000,00 Kč a s emisním kursem
1 360,90 Kč
8. Pověření starosty městyse Března
p. Josefa Horáka k veškerým úkonům
s tím souvisejícím, zejména k uzavření
smluv a protokolů o převzetí vkladu
a nově vydaných akcií společnosti
9. Koupě podílu pozemku 303/13 od pozemkového fondu v KÚ Březno

10. Podat žádost o grant KÚ na zachování
památek – oprava soch Linhart a Prokop
11. Rozpočtová změna příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v roce 2008 – myčka do
školní jídelny pro potřeby MŠ
12. Uložení odvodu do svého rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Březno
ve výši 14 180,00 Kč z důvodu, že plánované výnosy překračují náklady (zřizovatelem zaslaná dotace na rok 2007
nebyla v tomto kalendářním roce příspěvkovou organizací vyčerpána)
13. Projednání a schválení závěrečného
účtu za rok 2007 s výhradami. Přijmout
opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků
14. Rada městyse Března pověřena rozhodnutím o způsobu realizace zateplení ZŠ a MŠ, a rozvržením stavebních
prací v letech 2008/2009
15. Zrušit formu pronájmu víceúčelového
hřiště a zavést poplatek na údržbu
hřiště
16. Neodsouhlasen návrh na změnu usnesení zastupitelstva ze dne 11. 4. 2008,
změna názvu ulice „Na Klenici“ na název „U Klenice“
17. Připravit podklad pro dopravní značení. Omezení či zakázaní parkování,
omezení rychlosti na místních komunikacích na 30 km/h

Současné dění v městysi
Zateplení ZŠ + MŠ
V součastné době asi největší akcí,
která se bude co nevidět realizovat je zateplení budovy ZŠ II. stupně a MŠ. Co vedlo
představitele městyse k tomuto kroku? Nepochybně stále vzrůstající ceny elektřiny.

Jelikož budovy ZŠ jsou vytápěny elektřinou
(ZŠ akumulace do vody, v MŠ akumulační
kamna), tvoří podstatnou a nedílnou část
spotřeby elektřiny v budovách, již zmíněné
vytápění. Pro Vaši informaci, náklady na spo6

třebovanou elektrickou energii v roce 2004
byly 565 636,00 Kč a v roce 2007 to již bylo
844 214,00 Kč. Musíme také počítat, že
i v příštích letech bude nárůst ceny za
el. energii. Není žádné tajemství jak náročné
je vytopit tyto budovy, aby žáci v zimním
období nemuseli drkotat zuby a mohli se
plně věnovat výuce. Jak známo budova je
plná oken s velkou skleněnou plochou a na
současnou dobu již s nevyhovující tepelnou
izolací obvodových zdí. Proto předloni byly
vyměněny již zastaralá okna za nová plastová
a letos se přikročilo k tepelné izolaci obvodového pláště budovy. S tím vyvstal další problém, a sice střecha, která není v nejlepším
stavu (zatékání). Opravit stávající rovnou
střechu, ne zcela vyzkoušenou metodou položením plastové plachty, s následným doplněním tepelné izolace, nebo na stávající,
postavit lehkou vazníkovou sedlovou střechu, která by tyto problémy řešila. Byl vypracován projekt na tuto novou sedlovou střechu. I když cena střechy je o několik desítek
tisíc dražší, zastupitelstvo městyse Března
rozhodlo zabývat se touto variantou. Tato
střecha by měla být i do budoucna lépe
opravitelná, bude usazena na nosných prvcích budovy, takže nebude zatěžovat stávající
plochu střechy, a to ani v zimě těžký ležící
sníh. Tato akce je finančně značně náročná,
městys by si ji nemohl sám dovolit financovat. Proto požádal o dotace z evropských
fondů a SFŽP. Na letošní rok byly schváleny
dotace v celkové částce 3 929 166,00 Kč, viz
výše „Informace z Úřadu městyse Březno“.
Tato akce bude rozdělena do dvou let
a s těmito dotacemi je již tento projekt realizovatelný. Pro Vaši představu, celkové náklady na zateplení budov ZŠ jsou
5 468 150,00 Kč, z toho 3 454 630,00 Kč jsou

Den pro sv. Václava
Letošní rok je podle liturgického kalendáře nazván ¨¨Svatováclavským¨¨. O letošní pouti připravujeme zajímavou akci,
která nese název ¨¨Den pro svatého Václa-

uznatelné náklady, na které je poskytnuta
dotace ve výši 90%. Na tom se podílejí 85%
Evropské fondy a 5% stát SFŽP. Naše spoluúčast je 10% na uznatelné dotační náklady
a veškeré neuznatelné náklady v hodnotě
2 013 520,00 Kč. Do neuznatelných nákladů
jsou započítány i úspory za ušetřenou energii
v příštích třech letech, což činí 192 940,00 Kč
za rok, veškeré přípravné a projekční práce
spojené s podáním žádosti o dotaci, včetně
projektu samotného. V dalších letech tím pro
okolní spádové obce, naším nynějším vkladem za budoucí úsporu, budeme šetřit neinvestiční náklady spojené s nižší spotřebou
el. energie. Současně se zateplením MŠ, počítá se rovněž s rozšířením II. pavilonu nebo
školní jídelny z důvodu již dnes plné kapacity
dětí předškolního věku. Dotační titul na tuto
akci, který by byl v tomto případě použitelný,
není zatím znám. Pokud nebude vypsán použitelný titul dotace, bude muset městys tuto
akci financovat celou z vlastních prostředků.
V současnosti se připravují podklady pro tuto
akci. V letošním roce při zápisu do MŠ bylo
odmítnuto 9 dětí. I toto svědčí o stále se rozrůstajícím našem městysi, ale i okolních spádových obcí, které dávají děti do naší MŠ.
V nedaleké budoucnosti se Březno rozroste
o pár desítek rodinných domů, a sice výstavbou za sv. Václavem a v lokalitě Vinice. Na
tento velký příliv obyvatel a tím i dětí, musí
být městys připraven volnou kapacitou,
už i proto, že tyto děti jsou po pár letech potenciálními uchazeči do naší ZŠ. Samozřejmě
přáním je provozovat ZŠ na stále se vrůstající
úrovni, a to jak výukou, tak i prostředím.
Tento krok je proto nevyhnutelný.
Z. Valenta

va¨¨. Akci připravuje občansko - sociální komise, spolu s několika nadšenými lidmi pro
historii. Akce se bude konat o naší pouti,
v sobotu 27. září. Jedná se o slavnostní odpo7

ledne věnované dnu otevřených dveří historických budov zdejší zvonice a kostela
sv. Václava. Program se pomalu připravuje
a celý průběh akce bude ještě podrobně
upřesněn. Předběžně program zahájí slavnostní zvonění zvonů místní věže, s možností
prohlídky s výkladem o historii Března a zvonech při asistenci zvoníků od Týnského
chrámu z Prahy. Dále budeme pokračovat
prohlídkou naší březenské svatyně s možností výkladu historie a dohledné budoucnosti
tohoto chrámu. V plánu je také promítání
Křížové cesty v kostele, sborové zpívání dětí.
V areálu parku před kostelem bude malý
historický program pro děti. Vrcholem celého
odpoledne bude sloužená mše svatá, jedním
z opatů břevnovského kláštera z Prahy, při
doprovodu již částečně opravených varhan
v choru chrámu a navazovat bude varhanní
koncert na původně úplně zdevastovaný a již
tedy opravený nástroj. Vše krásně sladíme
a důstojně ukončíme slavnostním zvoněním
spolu s majestátnými tony varhan.
Chtěla bych vás seznámit s lidmi, kteří
mě v tomto činu podporují a nemálo pomáhají. Zejména se jedná o pražské varhanáře,
kteří věnovali a stále věnují většinu svého
volného času opravám zdejších varhan, které
se nacházely v torzálním stavu. Věnují nejen

Josef Vendelín Sokol
Dále se připravuje kulturní akce
k poctě našeho rodáka, houslisty Josefa Vendelína Sokola, nar. 27. ledna 1821 v Březně,
zemřel 9. srpna 1858 v Petrohradu. Byl to
český houslista, jeden z nejlepších žáků legendy české houslové hry na Pražské konzervatoři prof. Pixise. Po absolutoriu na této
škole roku 1837 na sebe upozornil nejen jako
houslový virtuóz, ale i jako skladatel. Několik
jeho skladeb bylo provedeno na korunovačních slavnostech. Přispíval také do českého
obrozeneckého časopisu Věnec. Roku 1839
se mu naskytla příležitost odejít do zahraničí.

svůj čas, ale i vlastní materiál a peníze do
této rozsáhlejší akce. Dále bych také připomněla zdejší zvonění a údržbu zvonů, za kterou musím poděkovat ochotným zvoníkům
a částečně i zvonařům od sv. Vojtěcha z Prahy, kteří taktéž pomohli zvony dostat do stavu plně bezpečného a lehce zvonitelného.
Kolem sebe mám řadu dalších lidí, kteří mi
pomáhají při úklidu kostela a moc si toho
vážím, protože tolika nadšenců už dneska
není a je jich potřeba.
Doufám, že naše připravovaná akce
dopadne podle našich představ a Vás, všechny občany i jiné, moc zveme na tuto podívanou, aby po mnoha letech Březno poznalo,
že náš kostel není jen pouhou stavbou
na náměstí, ale že má své vnitřní kouzlo.
Ať ho nazveme jakkoliv, je naší památkou,
která po poslední opravě v roce 1932 postupně chátrala a v roce 1973 byla naprosto
znepřístupněna a uzavřena. Jistě nevyprchal
vztah našeho národa úplně z našich myšlenek k věcem vlasteneckým, vždyť na empoře
chrámu je psáno - OPRAVEN Z DARŮ OSAD
BŘEZENSKÝCH..
Tak nás prosím podpořte, stačí když
si uděláte toto odpoledne volné a chrám
Páně navštívíte....Na všechny se nejen já moc
těším........

Ještě v témže roce se stal ředitelem orchestru ve Vilniusu, kde zůstal až do svého odchodu do Petrohradu. Tam žil od roku 1841
až do své smrti a záhy se zařadil mezi tamní
nejúspěšnější houslisty.
Pražská Akademie múzických umění
připravuje koncert k jeho poctě, který se bude konat v kulturních prostorách sokolovny.
Přesný program bude upřesněn.
Z. Nečesaná
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Základní škola Březno
Přijímací řízení:
Ze školy odchází 14 žáků 9. ročníku.
V přijímacím řízení se jich 11 dostalo na vybrané obory, tři na náhradní (z toho jeden na
dvouletý). Vzhledem k tomu, že se jednalo
o velmi průměrnou třídu, dopadlo přijímací
řízení nad očekávání dobře.
Informace o nově přijatých žácích:
K zápisu v únoru se dostavilo 20 dětí,
z tohoto počtu dvě dostaly odklad školní docházky. Po zápisu na jiné škole bylo k nám
přihlášeno další dítě. 1. 9. 2008 by tedy mělo
nastoupit 19 dětí do první třídy
Informace o změnách v učitelském sboru:
K 30. 6. 2008 po vzájemné dohodě odešel
pan učitel Češka. Výpověď z důvodu
přestoupení na ZŠ v Bakově (do místa bydliště) podala p. uč. Drudíková. Od 1. září je nahrazují v učitelském sboru p. uč. Vorlová a p.
uč. Pilná, obě matematikářky s velmi dobrým
doporučením, které jistě pomohou zvýšit
úroveň výuky tohoto předmětu na naší škole.
Zajímavé akce školy v uplynulém školním
roce:
tradičně výborné vánoční vystoupení
pěveckého sboru,
lyžařský výchovně vzdělávací zájezd –
ve dnech 13. – 19. ledna do Rokytnice
na chatu Erlebach, jehož se zúčastnili
nejen žáci 7. roč., ale i zájemci
z ostatních roč. Zde se učili ovládat
nejen lyže, ale zájemci i snowboard
celoškolní projekt – jarní akademie,
která patřila k těm nejzdařilejším, jež
jsme za ta léta uspořádali a u veřejnosti měla velmi kladný ohlas. Tady patří
poděkování především žákům 9. třídy, kteří vymysleli hlavní motiv (plavba
na Titaniku) a spolu se svými učiteli
nejen připravili scénář celého vystou-

pení, originální průvodní slovo, ale vše
s vystupujícími nacvičili
den otevřených dveří, který škola
uspořádala 8. 5. Zájemci si mohli prohlédnout nejen výzdobu tříd, ale
i ostatních prostor školy a také výstavky jak výtvarných, tak i ostatních prací
žáků školy. Ocenili jak kvalitu výzdoby,
tak i materiálně technické vybavení –
počítače, interaktivní techniku atd.
školy v přírodě – učitelky I. stupně
uspořádaly pro své žáky na přelomu
května a června týdenní školu
v přírodě (I., II., a III. roč. v Černém Dole v Krkonoších, IV. a V. roč. v Deštné
v Orlických horách
zahraniční ozdravný pobyt – Chorvatsko. Žáci 9. tř. a zájemci prožili krásný
týden (6. 6. – 15. 6.) v Zaostrogu (konec Makarské riviéry). Mimo koupání
na krásných valounkových plážích zažili
celodenní výlet lodí (Borova Uvala –
Drvenik – pláž Duba na poloostrově
Pelješac – město Trpaň – Gradac
a zpět) s konzumací ryb a svezením na
vodním skútru, dále večerní výlet do
Makarské, pěší výlet do Drveniku
a pěší túru do podhůří Biokova.
Přehled
nejdůležitějších
k novému školnímu roku:

informací

Organizace školního roku:
- zahájení školního roku – pondělí 1. 9. 2008
- podzimní prázdniny - pondělí 27. 10.
a středa 29. 10. 2008
- vánoční prázdniny - pondělí 22. 12. 2008
až pátek 2. 1. 2009
- pololetní prázdniny – pátek 30. 1. 2009
- jarní prázdniny – pro okres Mladá Boleslav
9. 2. – 15. 2. 2009
- velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. a pá9

tek 10. 4. 2009
- konec školního roku – úterý 30. 6. 2009
- hlavní prázdniny – středa 1. 7. až pondělí
31. 8. 2009

- kurzy plavání pro 2. a 3. třídu – 6. 2. –
17. 4. 2009 v počtu 20 výukových hodin
- školy v přírodě (1. – 5. roč.) – pravděpodobně opět na rozhraní května a června
s největší pravděpodobností na stejných mísVzdělávací programy:
tech, tedy Černý Důl v Krkonoších a Deštná
- 1., 2., 6., a 7. třída - Školní vzdělávací prov Orlických horách
gram ZŠ Březno
- 3., 4., 5., 8., a 9. roč. vzdělávací program - ozdravný pobyt (pobytově poznávací zájezd) – červen 2009 - ještě není určeno místo
Základní škola
pobytu. Budeme se řídit cenově nejvýhodPravidelné akce:
nější nabídkou (s cenou do 5 tis. Kč)
- školní akademie (buď vánoční, nebo jarní
s přihlédnutím k turistické atraktivitě místa
po dohodě s pěveckým kroužkem)
(Chorvatsko či Itálie)
- vystoupení pěveckého sboru
- lyžařský výcvik – termín není ještě určen
( pravděpodobně v období od 18. 1. do
28. 2. 2009)

ředitel školy P. Pacholátko

Tělovýchovná jednota Sokol Březno
Družstvo žáků FO Sokola Březno hraje
okresní přebor Mladoboleslavského fotbalového svazu.
Příprava pro jarní sezonu začala
v lednu v naší sokolovně. Dvakrát v týdnu
nabrat sílu v tělocvičně a v neděli fotbal pod
širým nebem většinou na sněhu. V březnu
kondiční soustředění v Rokytnici nad Jizerou
za přispění obecního úřadu. Od dubna dvakrát v týdnu na hřišti převážně s míčem. To
všechno mělo velký vliv na zlepšený fotbalový projev, utužení kolektivu a výbornou morálku v mužstvu. Při zápasech, ale ani na tré-

nincích se až na drobné výjimky nesetkáte
s projevy nesportovního chování. Jenom větší dávka fotbalového štěstíčka nám chyběla
při několika vyrovnaných zápasech a umístění mohlo být ještě lepší.
Jediný problém který nás trápí je nedostatek dětí ročníků 1994-1997 pro doplnění družstva na novou sezónu. Pokud někdo
projeví zájem, rádi ho u nás přivítáme. Podzimní část sezóny startuje už 30. srpna.
J. Ragulík

Národní házená – hodnocení sezóny 2007/2008
Mladší žákyně.
Toto družstvo se prvně sešlo
25. 8. 2007 na hřišti v Březně. Pět hráček
trénovalo již v předchozí sezóně a další 3 byly
na hřišti poprvé. Během sezóny se podařilo

do družstva zapracovat dalších 5 hráček, takže nynější počet je 13 dívek.
Podzimní sezóna pro nás byla úspěšná, podařilo se nám vyhrát 3 utkání a 1 remizovat – a to právě s Čakovicemi, které se
v jarní sezóně ukázaly jako největší soupeř
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v boji o postup na mistrovství ČR. Po vyrovnaných výkonech v jarní části se mladším
žačkám podařilo postoupit právě na tento
závěrečný celorepublikový turnaj.
Cílem trenérek bylo, aby děvčata
v Příchovicích u Plzně, kde se mistrovství ČR
odehrávalo, poměřila síly s nejlepšími celky
z celé republiky a hlavně získala zkušenosti
do dalších zápasů. Podle očekávání naše začínající hráčky obsadily šesté místo, ale podařilo se jim sehrát velmi vyrovnaný zápas
například s Olbramovicemi, kdy je od úspěchu dělily jen tři branky, což se proti soupeřkám, které byly vesměs o 2 roky starší, dá
považovat za úspěch.
Sestava v této sezóně:
Brankářky:
Nohýnková Michaela, Kubešová Kristýna
Obránkyně:
Chytrá Veronika, Holbová
Kristýna, Stránská Michaela, Adamcová Eliška, Prouzová Zuzana
Útočnice: Titlbachová Lucie (kapitánka),
Žďánská Jana, Literová Simona, Průšová
Markéta, Průšová Kateřina, Kubešová Pavla.
Trenérky:
Konejlová Markéta, Žaludová
Jitka, Kojzarová Lenka
Vedoucí družstva:
Konejl Josef
Starší žákyně.
V konečné tabulce přeboru Středočeského kraje se umístilo družstvo starších
žákyň na 1. místě před družstvy TJ Spartak
Modřany a TJ Sokol Bakov.
Za sezónu družstvo odehrálo deset
mistrovských utkání a z toho 9 vyhrálo a jen
jednou prohrálo. Ve všech zápasech děvčata
nastřílela celkem 75 branek oproti 31 obdrženým. V hodnocení nejlepších hráček kraje
se naše hráčka Tereza Mališová umístila na
prvním místě a tato hráčka byla také nominována do výběru družstva Středočeského
kraje v utkání proti kraji Severočeskému.
Družstvo TJ Sokol Březno se zúčastnilo v červnu mistrovství ČR, které se konalo
v Mostě. Na tomto celorepublikovém turnaji
skončilo družstvo na šestém místě. Hráčky

zde sbíraly především zkušenosti, družstvo
bylo nejmladší ze všech a nestačilo na starší
a fyzicky vyspělejší děvčata. Družstvu chyběla
větší vyhranost a také psychická odolnost.
Soutěžní ročník 2007/2008 lze určitě
považovat za úspěšný, neboť většina děvčat
ještě minulý rok hrála v kategorii mladších
žákyň. První místo v kraji bylo velikým překvapením a účast na mistrovství ČR velkým
vkladem pro budoucnost tohoto družstva.
Sestava ( u útočnic počet branek):
Štajnerová Dominika, Mališová Tereza (10),
Stránská Veronika, Tichá Dominika, Nohýnková Michaela, Součková Jana, Mališová Kateřina (21), Suchá Tereza (4), Žďánská Petra
(9), Litrová Nikola (13), Titlbachová Lucie
(18).
Trenérka družstva: Mališová Irena
Dorostenky
Podzimní část sezóny byla slabší než
jarní, kdy už hrálo družstvo v kompletní sestavě. Velkou část družstva tvořili v této sezóně starší žákyně, pro které byly starší
a fyzicky vyspělejší soupeřky těžkým oříškem.
V jarní části byly výkony družstva mnohem
lepší neboť se vrátila zkušená Katka Chumlenová. Bohužel celkově kolísavé výkony družstva nestačily tentokrát na postupové příčky
v přeboru Středočeského kraje. Celkové
skóre ze všech zápasů bylo 195 : 134, nejlepší střelkyně Součková Jiřina (99), Chumlenová
Kateřina (49), Mališová Kateřina (15).
V zimní přestávce se družstvo zúčastnilo zimního mistrovství Středočeského kraje,
kde skončilo na pěkném druhém místě.
Sestava:
Brankářka:
Bártová Monika
Obránkyně: Mališová Tereza, Vopravilová,
Tichá, Součková Jana, Součková Sabina
Útočnice: Šimíková, Součková Jiřina, Mališová Kateřina, Suchá, Žďánská, Chumlenová,
Literová.
Trenér družstva: Žalud František
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Družstvo žen
V soutěžním ročníku 2007/2008 obsadily ženy TJ Sokol Březno ve Středočeském
oblastním přeboru 3. místo za oběma celky
Čakovic s celkovým skóre 170 : 146. Nejlepšími střelkyněmi družstva žen byly Mališová
I.(76), Klapačová K. (36) a Drahotová M. (18).
Družstvo bylo oslabeno o dvě hráčky základní
sestavy (mateřská dovolená) a po podzimním
zakolísání a zlepšení v jarní části celkově získalo bronzové umístění. Na závěrečném vyhlášení výsledků v Praze byla jako nejlepší
hráčka Středočeského oblastního přeboru
vyhlášena naše Irena Mališová.
Sestava:

Šitinová, Žaludová, Vlastová, Bártová M.,
Drahošová I., Mališová, Klapačová, Drahotová M.,
Bártová L., Pešková, Baruschke, Kojzarová,
Součková, Bacovská
Trenér družstva: Babka Milan st.
Nová sezóna začíná první víkend v září za účasti dvou družstev žen TJ Sokol Březno. Zveme vás na zápasy našich žen v soutěžním ročníku 2008/2009 opět ve Středočeském přeboru. Cílem bude opět se zúčastnit kvalifikace o 1. ligu národní házené a proto bude důležitá i podpora domácích diváků.
Děkujeme hráčkám všech družstev za
předvedené výkony a do další sezóny přejeme hodně zdraví a sportovních úspěchů.

Stolní tenis – hodnocení sezóny 2007/2008
V uvedené sezóně se regionální soutěže okresu Mladá Boleslav zúčasnila dvě
družstva TJ Sokol Březno. Regionální soutěž
se hraje ve čtyřech výkonnostních třídách po
12 družstvech, celkem tedy 48 družstev, což
svědčí o velké popularitě tohoto sportu
v regionu. Obě družstva po velice úspěšné
loňské sezóně postoupila o třídu výš a základním cílem bylo udržení a získání zkušeností v kvalitnějších soutěžích.
Družstvo „A“ postoupilo do druhé
třídy a v prvním roce si vedlo velice úspěšně
v konkurenci družstev, které danou soutěž
hrají již několik let. Družstvo se hned v první
sezóně umístilo v první polovině tabulky na
pěkném 6. místě. V podzimní části se ukázalo, že záchrana v této soutěži je reálná a na
jaře se podařilo umístění ještě značně vylepšit. Z celkového počtu 22 zápasů 8 vyhrálo, 5
remizovalo a 9 prohrálo s aktivní bilancí
214:182 a 43 body. Nejúspěšnějším hráčem
byl Václav Drahota s úspěšností 86 % vyhraných zápasů (byl na 3. místě ze všech hráčů
druhé třídy regionální soutěže). Dalšími stabilními hráči „áčka“ byli Jiří Urban (61 %), Jan
Folprecht (51 %) a Miloslav Just (48 %), který

byl i vedoucím družstva. V několika zápasech
vypomohli uvedenému družstvu Miroslav
Klíma, Milan Žďánský a Miroslav Novotný. Ve
čtyřhrách si úspěšně vedla dvojice Drahota –
Just. V následující sezóně bude úkolem toto
umístění obhájit, což v silné konkurenci nebude jednoduché.
Družstvo „B“ postoupilo do třetí třídy
a cíl byl stejný jako u družstva „A“, protože
i ve třetí třídě hrají převážně zkušená družstva. Po slabším začátku v podzimní části se
družstvo muselo soustředit na udržení v této
třídě a zabydlelo se na 8. až 10. místě. V jarní
části se zvýšila úspěšnost v zápasech a v klidu
se podařilo obsadit 8. příčku v tabulce a několik zápasů před koncem už mohlo družstvo
hrát v klidu bez hrozby sestupu. Z celkového
počtu 22 zápasů bylo 8 vítězných, 2 remízy
a 12 porážek. Družstvo dosáhlo celkem 40
bodů při zápasové bilanci 183: 213. Nejúspěšnějším hráčem byl Miloslav Just s úspěšností 66 %, dalšími stabilními hráči byli Milan
Žďánský (56 %) – vedoucí družstva, Miroslav
Novotný (53 %) a Milan Dlask (35 %). V několika zápasech nastoupili též Filip Javůrek
a Václav Dragoun. Velice úspěšně si vedla ve
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čtyřhrách dvojice Just – Javůrek s úspěšností
77 % a druhým místem ve třetí třídě. Vzhledem ke skutečnosti, že v příštím roce bude
soutěž ještě kvalitnější z důvodu sestupu
velmi dobrých družstev z druhé třídy, bude
hlavním a obtížným cílem stabilizovat výkonnost a udržet tuto soutěž i pro další sezónu.
Pro svou činnost oddíl stolního tenisu
využívá velice pěkné prostředí sokolovny
v Březně, které patří v okrese k nejlepším.
Budeme se snažit i nadále připravovat turnaje pro mládež a neregistrovanou veřejnost,
abychom je aktivně zapojili do tohoto oblíbeného sportu.
Výsledky naší činnosti budeme pravidelně zveřejňovat a aktualizovat v nově
upravené vývěsce na náměstí, což platí i pro
další oddíly TJ Sokol Březno.

Omlouváme se našim divákům, že je
nemůžeme informovat o termínu zápasů,
protože v úředním termínu v neděli od 10
hodin se hrají pouze některé zápasy, většinou se ale domlouvají předehrávky během
týdne (úterý nebo pátek od 18 hodin), které
záleží na dohodě obou účastníků zápasu.
V případě zájmu o naše zápasy je nejvhodnější kontaktovat přímo některého z hráčů.
Totéž platí i v případě, že byste se chtěli aktivně věnovat stolnímu tenisu a zapojit se do
činnosti našich družstev.
Vysvětlení k výsledkům:
Kromě našich dvou družstev tělovýchovné jednoty (viz výše) označovaných ve
výsledcích TJ Březno se regionálních soutěží
účastní také dvě družstva tělocvičné jednoty
označené jako TJ Sokol Březno.
Ing. M. Žďánský

Historické okénko
Pokračování o prehistorickém období
v našem kraji.
Je pravděpodobné, že v prehistorické
době byla březenská kotlina bahnitým močálem s nebezpečnými třasovisky, přes něž bylo
nutno stavět hatě z kamenů a otepí proutí.
Svědčí o tom ještě dnes četné rybníky,
z nichž největší, tzv. Velký, který se prostíral
do začátku 20. století od Března až
k Sukoradům. Také rybník Vražda byl původně vypuštěn a proměněn v pole, ale četné rybníky jako Zpěvák, Písečný, Matrovický
a Havránek poukazuje na fakt, že tato bahnitá kotlina byla neobydlena. Rody se usídlovaly na Chlumu.
Za vlády Boleslavů byl založen nad
soutokem řeky Klenice a Jizery, na místě přírodou výborně chráněném a již v dávnověku
opevněném, pevný hrad na vysokých ska-

lách, zvaný Nový hrad, nebo také Boleslav
Mladý.
V té době upadala pomalu sláva pradávného hradiště na Chlumu a veta bylo po
samostatnosti dříve svobodných plemen
a rodů. Úsilí Přemyslovců směřovalo
k sjednocení země a bylo zárodkem českého
státu pod vládou pražského knížete. Jednotlivé usedlé kmeny se připojují ke křesťanské
víře. Již Bořivoj přijal s Ludmilou křesťanství
a připojil Pšovsko. Hrdý a statečný kmen
Charvatů asi dlouho vzdoroval úsilí pražských
knížat. Moc knížete pak ovládla celou zemi
a poslední mocný rod v území dříve zlickém,
jenž vládl nad polovinou Čech, byl na Libici
vyvražděn za Boleslava II. Železem a krví bylo
založeno jednotné knížectví České. Kam utekl
poslední kněz Charvatů? Zmizel úplně
z našich dějin celý jeho národ? Byl vyvražděn
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jako Slavníkovci? Nikdo nepoví, neboť kroniky z této doby jsou velmi skoupé.
Ve 12. století se v Pojizeří objevuje
rod Markvarticů /erbu lva/. Mezi purkrabími
boleslavského kraje byl k roku 1184 jmenován Záviš, byl bratrem Heřmana z Ralska,
z rodu Markvarticů. Také tento rod byl na
Březně, kde je připomínán Markvart.
V pramenech se objevoval v letech 1197 –
1228. V roce 1220 se stal purkrabím
v Děčíně. Hrad Stráž založil po roce 1268
nedaleko Mimoně /Vartenberk/ jeho syn
Beneš. Markvart byl příslušníkem jednoho

z mnoha šlechtických rodů, které se
v Čechách vytvořily na konci 12. století.
Šlechta vznikla z členů družiny knížete, kteří
od něj za svou službu – vojenskou či správní
získávali různé výsluhy, mimo jiné i zisk
z propůjčených pozemků, které byly původně
výhradním majetkem knížete. Postupně získávali družiníci právo dědičné držby těchto
propůjčených pozemků a různé další výsady.
Na své půdě si začali budovat sídla a také se
podle nich nazývat.
kronikářka Z. Nečesaná

Z našeho kraje
V minulých letech si ho náhodný či
projíždějící návštěvník ani nevšiml. Byl to
takový oprýskaný nevzhledný bezejmenný
objekt. Kdo by si pomyslel, že mezi nově postaveným městem a pozdější socialistickou
zástavbou se nachází starý hrad a jaký parádní! Ano, je řeč o mladoboleslavském hradu. V současné době je krásně opraven a již
z dálky je vidět jeho mohutnost a důstojnost.
Znovu se zrodil, jako bájný pták Fénix
z popela…..
Doba vzniku a založení hradu zůstává
nejasná, nelze ani určit, který z Boleslavů
zdejší hrad založil. Jedna z možností, kdy byl
hrad založen, je v letech 936 – 950. Pro toto
datum svědčí záznamy saských kronikářů,
v kterých se mimo jiné píše i o vítězství knížete Boleslava I. nad knížetem charvátským.
Druhá možnost založení je v letech 995 –
999, kdy o vzniku hradu je podáno svědectví
v Dalimilově kronice, podle níž Boleslav II. po
porážce Slavníkovců r. 995 byl nucen vytvořit
nové správní centrum pro území mezi Labem, Cidlinou a Jizerou. První věrohodná
zpráva o mladoboleslavském hradě je z roku
1130. Hrad je zde uváděn jako středisko rozsáhlého správního celku. Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště. Archeologic-

ké nálezy v areálu hradu dokládají významnou funkci tohoto prostoru již v 11. – 12.
století. Původní knížecí hrad byl dřevěný
a stál na srázném pískovcovém skalním útvaru s přístupovou cestou od východní strany.
Pod hradem vznikla malá tržní osada. Předhradí bylo na severní straně odděleno od
hradu hlubokým příkopem.
V té době byli kastelány příslušníci
rodu Markvarticů. Ti si toto postavení udrželi
minimálně do roku 1262, kdy je doložen poslední známý kastelán Jaroslav Markvartic,
který získal do svých rukou většinu pozemkového majetku v okolí. Okolo poloviny
13. století však dle archeologických zjištění
vznikl v dnešním prostoru královský hrad.
Hradiště, s výjimkou hradu, který zůstal královským majetkem zpustlo. Centrum osídlení
se přesunulo k tržní osadě v podhrádí, kde
v letech 1250 – 1255 založila Jaroslavova
matka Hostilka johanitskou komendu. Centrem panství se stal nedaleký hrad Michalovice. Správa zbývajících královských statků
v oblasti byla přenesena na nově zbudovaný
reprezentativní hrad Bezděz. O osudech hradu nic nevíme až do roku 1334. Až v tomto
roce získal původně královský majetek do
svého vlastnictví již výše zmíněný rod Mark14

varticů, a ten se postaral o jeho první zásadní
přestavbu. Jan Správný z Michalovic téměř
vzápětí k původnímu hradu založil nové město. Celý objekt hradu byl vybudován na skále.
Vlastní hrad tvořil hradní palác srostlý
s dvěma věžemi, které byly o dvě patra vyšší.
K hradnímu paláci na východní straně bylo
přistaveno obytné křídlo a v jeho severní
části objekt purkrabství. Od města byl hrad
oddělen mohutnou hradbou a branou.
V západní hradební zdi byla vstupní brána
k Jizeře a pod západní věží branka do podhradí. Hrad neměl vlastní zdroj vody, ta zde
byla zavedena až po vybudování vodárenské
věže na přelomu 15. a 16. století. V podzemí
hradního areálu se nachází rozsáhlé sklepy,
v severní části dokonce ve dvou podlažích.
V roce 1468 přešel na pány
z Cimburka. Další razantní přestavby se dočkal za kancléře Českého království Jana ze
Šelnberka na počátku 16. století. Po požáru
v roce 1555 rod Krajířů z Krajku upravil boleslavský hrad v renesanční zámek, přičemž
autor této přestavby je slavný italský stavitel
Natteo Borgorelli. Největší změny patrně
prodělalo východní křídlo na jehož nádvorní
straně byly postaveny polokruhové arkády
v pěti obloucích nesené silnými sloupy. Za
třicetileté války zámek obsadili Švédové.
V roce 1648 nechal císařský generál Colorado
hrad pobořit, aby ho opět Švédové neobsadili. Na likvidaci hradu se horlivě zúčastnili
i boleslavští občané, odnášeli zbytky inventáře i stavební materiál na opravu městských
hradeb. V rozvalinách zůstal až do 18. století.
Roku 1748 rozhodla vojenská komise o přestavbě hradu na kasárna a tak byl v letech
1752 až 1783 přebudován Ignácem Palliardim. Tehdy byl o jedno patro zvýšen palác
a z původního hradu se zachovala jen část
hradební zdi s cimbuřím. Některá okna byla
zazděna a místo nich vytvořeny řady malých
oken. Od té doby sloužil upraven na kasárna,
čímž výrazně utrpěl jeho historický vzhled.
Přeměna byla tak dokonalá, že termín zámek
vymizel z veškerých písemností a objekt byl
nadále veden jako kasárna. Počátkem 19. st.

došlo ke zbourání severní zámecké zdi,
k zasypání příkopů a zasunutí brány do prostoru nádvoří. Jako kasárna sloužil boleslavský hrad celá dvě století. Vojenským účelům
sloužil hrad i za první republiky. V době nacistické okupace hrad sloužil i jako přípravné
shromaždiště pro občany židovské národnosti a jejich posílání do koncentračních táborů.
V zámku mělo být oblastní sídlo Hitlerjugent.
Po skončení II. sv. války sloužil dále vojenským účelům až do r.1953. Poté zde byly
sklady textilu. Teprve v roce 1972 byly prostory hradu uvolněny humánnějším účelům.
Začala kompletní rekonstrukce celého areálu,
který se stal sídlem Muzea Mladoboleslavska
s historickými a národopisnými památkami.
V roce 1990 se uskutečnila poslední velká
rekonstrukce a v muzeu byla otevřena stálá
expozice se zaměřením na dějiny Mladé Boleslavi.
Zajímavým technickým prvkem je
dobře zachovalý „polygonální bollwerk“ na
jihozápadní straně areálu pod palácem. Jedná se o velkou zemní pozdně gotickou vícebokou baštu. Zajímavý je i tvar palácových
oken, neboť připomínají okna Ludvíkova křídla na Pražském hradě. Odborníci se domnívají, že stavebník hradu nad Jizerou zřejmě použil služeb známého Benedikta Rejta.
K mladoboleslavskému hradu se váže
pověst o bílém rytíři na ohnivém koni. Spletitý a záhadný je labyrint chodeb pod boleslavským hradem, běda tomu, kdo by v nich zabloudil. Jedna podzemní chodba vede údajně
až na hrad Michalovice, k pokladu ukrytém
pod nakloněnou věží zvanou Putna. Ta se
v 19. století nahnula po výbuchu, provázeným záhadným zeleným ohněm a pohřbila
pod sebou nenechavé hledače pokladů. A tak
tu duchové rozmačkaných hledačů hlídají
cennosti
dodnes.
Druhá
chodba
z boleslavského hradu směřuje do podzemí
městské radnice, další do místních kasáren
a do staré lékárny. Na průsečíku chodeb se
rozlévá velké jezero, u kterého se objevuje
přízrak bílého rytíře na ohnivém koni. Snad
se jedná o jednoho z majitelů hradu, který
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střeží poklad potopený na dně vodní nádrže.
K cennostem se ještě nikdy nikdo nedostal.
Naopak – odvážlivci byli bílým rytířem oloupeni a radovali se, když zachránili alespoň
holý život.

Čerpáno z knihy Encyklopedie Českých hradů, a internetových stránek o mladoboleslavském hradu.
Z. Nečesaná, Z. Valenta

Víte že ………
....blahoslavená svatá Zdislava z Lemberka
byla manželkou Havla Markvarta z Března....
Havel byl jedním ze synů zakladatelů Hostilky
a Markvarta z Března
....kaple v místní farní budově je zasvěcena
právě svaté Zdislavě z Lemberka
....erbovní znaky nad hlavním vchodem do
kostela patří šlechticům z Bubna. Nosticům a
Gallasům-Clam Jsou to donátorská znamení,
příbuzenských rodů Bubnů z Litic

....v mladší hrobce pod presbytářem kostela
se nachází ostatky zakladatelů chrámu a
jejich potomků, proto je nazývána Bubnovskou.
….tato hrobka má dvě místnosti, přičemž
druhá nebyla nikdy využita. O gotické hrobce
zatím nic nevíme
Z. Nečesana
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