Březenský
zpravodaj

1255 – 2009 městys Březno u Mladé Boleslavi

Informace z Úřadu městyse Březno
Dění v městysi
Něco z historie městyse
Z našeho kraje
Červen 2009

ročník 8 ,číslo 2

N a úvod …
Vážení čtenáři, blíží se doba prázdnin
a dovolených. Bylo proto dobré urychlit
vydání dalšího čísla Březenského zpravodaje.
Většina z nás se vydá na prázdninová
cestování, ať už k vodě či za svými zájmy
a aktivitami.
Od vydání posledního čísla uplynula
poměrně dlouhá doba a bylo by dobré Vás

seznámit s uplynulým a stávajícím děním
v městysi, které se jistě také významným
způsobem zapíše do jeho dějin.
Pomalu, ale jistě můžeme publikovat
články spolkových organizací, i když zatím
ne v hojné míře. Jistě zde najdete řadu
důležitých informací a pozvánek.
Přejeme příjemné počteníčko!

Informace z Úřadu městyse Březno
Upozorňujeme občany na vyhlášku
o znečišťování veřejného prostranství.
V těchto měsících se rozšiřuje problém
u
některých
nemovitostí
s úklidem
posekané trávy ze svých pozemků. I když
si většina majitelů pořídila kompostéry,
bohužel ale nedostatečné velikosti, zbylá
posekaná tráva, která se nevejde
do zmíněných kompostérů se jednoduše

vysype za plot na cizí pozemek, nebo třeba
mezi porost ke strouze. Je sice hezké,
že svůj pozemek udržujete posekán
a v čistotě, ale v žádném případě
to neznamená, že někde dál za plotem bude
nepořádek. Posekaná tráva není komunální
odpad. Těch majitelů, kterých se to týká,
žádáme o nápravu.
.

Další z nešvarů, který se rozmáhá,
je
skládání
stavebního
materiálu
na chodnících, nebo míst přímo sousedících
s pozemkem majitele, to se týká hlavně
nových lokalit, ale nejen jich. Může se stát,

že někdy není jiné východisko, v tom
případě je nutné se postarat v co nejkratší
době o odklizení a informovat o tom Úřad
městyse Březno. Jak k tomu přijdou ostatní
uživatelé komunikace - chodníku, kteří musí
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toto místo objíždět - obcházet, čímž jsou
určitým způsobem omezeni, nehledě na

zvýšené riziko nehody.

Informace o přemístění kontejnerů pro
tříděný odpad od hasičské zbrojnice SDH,
ke Zdravotnímu středisku. Důvodem
je vypovězení dohody o užívání pozemku ze
strany majitele, na kterém byly tyto
kontejnery umístěny. Zároveň žádáme
občany o ekonomičtější využívání, zejména
kontejnerů na papír. Papírové obaly a krabice
je třeba nejprve složit, nebo vhodným
způsobem objemově zmenšit. V opačném
případě se do tohoto kontejneru moc

odpadu nevejde a je hned zaplněn. V případě
zaplnění není vhodné odkládat krabice a jiný
materiál vedle kontejnerů. Objevuje se zde
i stavební odpad (obaly), které též do těchto
kontejnerů nepatří. Jelikož jsou pravidelně
vyváženy, je možné si v případě zaplnění
naplánovat den, kdy by měl být prázdný. Zde
jsou termíny svozu.
Papír – každý lichý pátek, plast – každé liché
úterý ale i sudou středu, sklo – sudé úterý.

Na tento rok má městys zažádáno ještě
o dotace na opravy soch a opravu aut SDH
Březno. Tyto akce se ale budou provádět
pouze v případě poskytnutí dotace.
Oprava sochy sv. Linharta - dotace od KÚ
– celkové náklady 105 185,00 Kč. - dotace
94 585,00 Kč. - spoluúčast městyse
10 600,00 Kč.
Oprava sochy sv. Prokopa – dotace od MK
– Havarijní program – celkové náklady

77 935,00 Kč. - dotace 50 000,00 Kč.
- spoluúčast městyse 27 935,00 Kč.
Oprava křížku u Vitmajerů – dotace MMR
– celkové náklady 80 000,00 Kč. – dotace
50 000,00 Kč. – spoluúčast městyse
30 000,00 Kč.
SDH Březno – výměna nádrže na cisterně
CAS 32 a další opravy vozů – dotace od KÚ
– celkové náklady 528 000,00 Kč. – dotace
458 000,00 Kč. – spoluúčast městys
70 000,00 Kč.
.

Na závěr chceme tímto poděkovat TJ Sokol Březno, předně p. J. Bejrovi za pomoc při
úklidu po zimní sezóně posypového štěrku na veřejných chodnících.
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Zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Březno, konaného 22. 5. 2009
1. Závěrečný účet za rok 2008 – souhlas 4. Navržený kandidát na funkci přísedícího
s celoročním hospodařením
Okresního soudu v MB na období r. 2009
2. Hospodaření příspěvkové organizace – 2013 p. Kubín Ctibor.
ZŠ a MŠ Březno. Odvod nevyčerpané 5. Pozemek č. 51 neprodávat způsobem,
provozní dotace – 8 957, 94 Kč. zpět který by příliš omezil nebo znevýhodnil zájmy
do rozpočtu městyse Březno.
některého z účastníků.
3. Rozpočtové změny č.1/2009 – zvýšení 6. Parcelace Vinice dle geometrického plánu,
příjmů i výdajů o 50 650,00 Kč.
vznik 11 stavebních parcel podél komunikace

Současné dění v městysi
Jak jsem již psal v jarním čísle
zpravodaje, probíhá zateplení budov ZŠ, ŠJ
a MŠ. Celá akce byla rozdělena do dvou etap.
V loňském roce proběhlo zateplení MŠ a ŠJ,
letos se pokračovalo na zateplení pavilonu
druhého stupně základní školy. Pro
zopakování, projektovaná investice na celou
akci je 5 468 150,00 Kč. Na financování akce
se městys Březno podílí spolu s poskytnutou
dotací z Evropských fondů a ze SFŽP. Celková
poskytnutá dotace tvoří 90% uznatelných
nákladů. Zbylých 10% uznatelných a veškeré
neuznatelné náklady hradí městys. Z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje jsme
obdrželi 820 000,00 Kč a z Evropských fondů
3 109 166,00 Kč, z toho 2 936 435,00 Kč
podpora EU a 172 731,00 Kč SFŽP.
V současné době jsou práce na zateplení
budov před dokončením, dolaďují se již
některé nedostatky vzniklé v průběhu stavby.
Současně se zateplením druhého stupně ZŠ
se stavěla nová střecha na této budově. Ta je
již kompletně hotova a předána. Celková
investice na střechu si vyžádala 1 452 862,00
Kč. Městys požádal na tuto stavbu též
o dotaci k KÚ FROM v hodnotě 1 380 000,00
Kč. V den vzniku tohoto článku se k nám

dostala ústní informace z KÚ o neposkytnutí
dotace, takže celá částka přijde na bedra
městyse. To nic nemění na tom, že škola
dostala nový kabát a střechu, což ji z mého
laického hlediska velmi „sluší“. I přes názory
architektů, že se tato střecha k budově
vzhledově nehodí, jsem přesvědčen o opaku.
Vy, kteří zavítáte na procházku ke škole,
posuďte sami, jak tato budova prokoukla.
Asi před 14 dny byla rovněž
dokončena a předána přístavba MŠ. Kapacita
školky by se nyní měla povýšit ze současných
40 dětí na 60 dětí předškolního věku.
Celkové finanční stavební zatížení této stavby
bylo 2 095 307,00 Kč. Městys měl zažádáno
o dotaci ke Krajskému úřadu z ROP. Po
několikerém odkladu vyhodnocení dotací
zveřejnil výsledky a bohužel jsme nebyli mezi
těmi šťastnými, na které se dostalo. Celá
dotace je posuzována a hodnocena
přidělenými body. Výše těchto bodů ve finále
rozhodnou kdo dotaci dostane a kdo ne.
Nám dle zveřejněných výsledků chybělo šest
bodů. O dotaci požádalo celkem 37 uchazečů
a podporu získalo pouze 12. Městys Březno
se umístil na 25 místě se ziskem 69 bodů,
75 bodů bylo třeba na získání financí. Z toho
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vyplývá, že celou přístavbu MŠ financoval
městys ze svých prostředků. K tomu se váže
i základní, nejnutnější vybavení nové třídy.
Z celkového výčtu budu jmenovat jen pár,
těch finančně náročnějších, tj. stolky,
židličky, lehátka, peřinky, povlečení, nádobí
a v neposlední řadě i hračky. Toto vybavení
přijde asi na 150 000,00 Kč. Následné
náklady na dovybavení třídy přijdou
na dalších cca. 150 000,00 Kč. – ty byly
zahrnuty do případné dotace, které též díky
neobdržení bude muset městys v budoucnu
financovat sám. V současnosti probíhá
veškerá potřebná schvalovací a kolaudační
řízení a řízení o zvýšení kapacity ve školském
rejstříku KÚ. Tyto řízení jsou potřebná pro
otevření a následný provoz nového pavilonu
školky. Cílem městyse je, aby byl otevřen
a plně připraven na nový školní rok v září
2009. Na závěr nezbývá, než popřát našim
dětem, aby se jim v novém pavilonu líbilo a
aby zde našli hodně nových kamarádů.
V neposlední řadě musím poděkovat též

vedení obce Nová Telib p. starostovi
P. Řezáčovi, který věnoval pro nově otevřený
pavilon myčku na nádobí do přípravny jídel.
Další
z akcí,
která
proběhla
od posledního vydání zpravodaje je
dokončení chodníků v lokalitě „topoly“
a zrekonstruovaný chodník od sokolovny
směrem ke školce. I zde se zmíním
o financích, které byly třeba na výstavbu.
Celkové náklady přišly na 520 717,00 Kč.
Od KÚ POV obdržel městys dotaci v částce
180 000,00 Kč, o kterou žádal. Zbylou částku
340 171,00 Kč. financoval ze svého rozpočtu.
Jelikož se blíží doba dovolených,
dovolte mi závěrem popřát jménem městyse
Vám všem, kteří jste se rozhodli strávit
dovolenou ať už doma, na chalupě, v
tuzemsku či zahraničí, ničím nerušené
zážitky, načerpání nových sil a hezké chvíle
prožité spolu se svými nejbližšími.
Z. Valenta

Ohlédnutí za Masopustním veselím
V březnu pořádal Úřad městyse
Března ve spolupráci se spolkovými
organizacemi
obnovu
tradičního
Masopustního veselí. Jednalo se o velmi
zdařilou akci, kterou jste velmi příznivým
způsobem ovlivnili hlavně také Vy, občané.
Je velmi pochvalné, že život v našich obcích
se navrací k dlouholetým a trochu také
zapomenutým tradicím. Právě tyto tradice
spojují životy všech lidí.
Masopustní průvod vyrazil od sochy
sv. Floriána z náměstí rovnou do ulic. Masek
bylo plné prostranství náměstí, že se nedaly
ani spočítat.
Zapřažený byly také koně s povozy.
Jídla a pití bylo dostatek a nechyběla ani
dobrá nálada, která u takové akce nesmí

chybět. Kdo tam byl, viděl a zažil, ať zhodnotí
sám.
Ráda
bych
jménem
městyse
poděkovala všem za účast, spolkovým
organizacím za pomoc při organizaci, všem
kočím v kočárech za trpělivost v průvodu
mezi neposlušnými maskami a všem
občanům, kteří nezůstali lhostejní a otevřeli
svá obydlí a také se nechali vyzvat k tanci
medvědem, neboť podle tradice se tak
vyhání nemoci a chmury z domu.
Věřím, že bude v příštím roce
podpora obyvatel větší a bude náš masopust
slavit ještě daleko více.
Z. Nečesaná
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Komise pro občanské a sociální záležitosti
Komise pro občanské a sociální
záležitosti opět vítala nové občánky. Akce
se konala v sobotu 13. června od 9.30
v hudebním salonu ZŠ.
Bylo přivítáno celkem sedm nových
občánků, narozených do konce dubna
letošního roku. Akce se také zúčastnily děti
ze ZŠ se svým kulturním programem. Rodiče
byly
obdarovány
finančním
darem,
památeční knížkou a drobnou květinou.
Za akci bych ráda poděkovala všem
učitelkám, které se pravidelně podílí
na přípravě kulturního programu dětí ze ZŠ.

Opět připravujeme akci „Den pro
sv. Václava“ v našem kostele, kde proběhnou
kulturní i jiné programy. Je pravděpodobné,
že budou v tuto dobu pokračovat opravy
na střeše (tentokrát nad západním průčelím).
Od Ministerstva kultury nám bylo potvrzeno
dalších 500 tis. korun, tak můžeme dále
pokračovat v obnovách.
Program akcí budeme povinni
přizpůsobit všem podmínkám. Přesný datum
konání bude zveřejněn v dalším čísle
zpravodaje spolu s programem všech akcí.
Z. Nečesaná

Baráčnická obec pro Březno a okolí
Rád bych vás touto cestou seznámil
s naplánovanými akcemi na zbytek tohoto
roku a tím vás chci zároveň i na všechny
pozvat.
V
měsíci
červnu
se
zúčastníme
Všebaráčnického sjezdu k 135. výročí
založení
baráčníků.
Sjezd
proběhne
20. června 2009 v Mladé Boleslavi, hlavní
pořadatel je Veleobec baráčníků a zúčastní
se ho všechny baráčnické župy. Bude
slavnostní krojovaný průvod a v Kulturním
domě slavnostní zasedání a kulturní
odpoledne.
5. září máme zase výročí tady
v Březně a to 80 let založení naší baráčnické
obce. Uspořádáme slavnostní pochod
ze Židněvse k březenské sokolovně, kde bude

vystoupení různých folklorních souborů,
bude nám hrát hudba, bude občerstvení,
prostě veselice jak má být. Přijďte nás všichni
podpořit.
Na říjen máme ještě naplánovanou
jednu akci a to zájezd na Moravu do Čejkovic
s návštěvou Templářských sklepů.
Všechny naše aktivity můžete
sledovat na naší nástěnce, nebo na naši
webové stránce u Obecního úřadu.
O proběhlých akcích informujeme pravidelně
v našem časopise Život Budovcovi Župy,
který je k nahlédnutí u každého člena naší
baráčnické obce.

V letošním roce bude náš spolek
baráčníků pro Březno a okolí slavit začátkem
září 80 let od svého založeni. Pro to mi
dovolte, abych Vás s požehnáním našeho

konšelstva seznámila s tím, jak si počínáme
a co všechno děláme. Naši baráčnickou obec
vede pevnou rukou tetina Marie Křemečková
a vydatně ji pomáhají švandymistr, soused

Novotný
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Petr Novotný, vzdělavatelka Marie Repšová,
syndička Marie Dezsová, panimaminka
Miloslava Novotná, berní Jaroslav Křemeček,
zapisovatelka Anna Adamcová, kronikářka
Danušše Podmolová, dráb Josef Přibyl mladší
a mnoho dalších.
První akci na začátku loňského roku
se stalo představení v divadle Brodway,
a to muzikal Angelika, na který jsme zajeli
do Prahy. V měsíci únoru proběhl náš
úspěšný ples, který je vždy hojně
navštěvovaný a kde tancovali čtyři kolony
Českou besedu. Navštívili jsme odpolední
čaje pro seniory v Mladějově, v krojích jsme
se zúčastnili vzpomínky na umučené
důstojníky odbojové organizace Obrana
národa v Mladé Boleslavi. Koncem dubna
jsme absolvovali náš oblíbený "Pochod jarní
přírodou", tentokrát na Valečov, přes
Mužský na Drábské světničky. Májová
veselice pořádána námi jako diskotéka pro
mládež nedopadla úspěšně, přišlo málo lidí,
ale není každý den posvícení.
Pro děti jsme uspořádali na Dětský
den " cestu do pohádky. " V zámeckém parku
děti plnily různé úkoly na deseti zastaveních

u pohádkových bytostí a na konec dostaly
balíček sladkostí. Další červnovou akcí byla
návštěva Máchova jezera a účast průvodu
na oslavách 55. výročí založení baráčnické
obce Doksy.
Ke konci srpna jsme se zúčastnili
oslavy patnácti let trvání Domu pokojného
stáří v Libošovicích, kde naše Mladá chasa
tancovala Českou besedu. V polovině září
odjíždíme na plánovaný dvoudenní zájezd
na Moravu, kde navštěvujeme Jarošův mlýn,
Slavkov u Brna a u Kyjova vinný sklípek. Jinak
během roku konáme různé brigády
a údržbářské práce na zvelebení naši Rychty
v březenské věži. Naše obec má 106 členů.
Rok 2008 zakončujeme tradičně zimním
pochodem. Vlakem jsme jeli do Mladějova
a odtud šli pres Pařezskou Lhotu do Skalního
města a pak do Libuňe na vlak. Po návratu
nás čekalo zajištěné občerstvení v sokolovně
i s hudbou a v dobré náladě jsme se rozloučili
se starým rokem a popřáli zdraví a sílu do
roku nového.
Kronikářka
Podmolová

baráčnické

obce

Danuše

Ze školkového deníku ….
V měsíci červnu pořádáme pro děti tyto s cyklistickou předpisovou bezpečnostní
akce:
výbavou, z II. oddělení - termín bude
upřesněn - pojedeme po polních cestách
1. 6. 2009 - Den dětí - dopolední hry a
Návštěva hasičské stanice
soutěže se zaměřením na ekologickou
18. 6. 2009 - spaní v MŠ - zábavný podvečer
výchovu
s rodiči na školní zahradě
10. 6. 2009 - divadelní představení v ZŠ
Poslední týden v červnu proběhne rozloučení
Výlet vlakem do Sobotky - termín bude
se školáky - vystoupení se zúčastní celá MŠ
upřesněn podle počasí
Výlet na kolech, pouze pro zdatné děti
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Informace:
MŠ je uzavřena od 20. 7. 2009 - 14. 8. 2009.
Poslední týden v srpnu si nezapomeňte
zaplatit obědy na září u p. Chytré.
Třídní schůzka pro všechny rodiče se
uskuteční první týden v září.
Letos bylo u zápisu rekordních 46 dětí. I když
se přistavěla třída pro 20 dětí, stejně jich 20
muselo být odmítnuto, z důvodu velkého
zájmu rodičů o umístění v naší MŠ.
V odvolacím řízení bylo dodatečně ještě
přijato 8 dětí z Března.

Dovolujeme si Vás, rodiče informovat
o skutečnosti, že zřizovatel MŠ městys
Březno, neobdržel dotaci na přístavbu
nového pavilonu z důvodu velkého počtu
uchazečů. Březno celou stavbu, včetně
projektové dokumentace a přípravných prací
financoval ze svého rozpočtu. Prosíme proto
rodiče dětí o zvážení, zda by mohli přispět,
ať už finanční nebo materiálovou výpomocí
při zařizování MŠ. Po konzultaci s námi,
budeme samozřejmě rádi za každý příspěvek.
ředitelka MŠ, Libuše Dlasková

Spolek rybářů Březno
Vážení spoluobčané, v několika větách bych
Vám chtěl přiblížit vznik naší organizace,
činnost a jak hospodaříme.
Vznik rybářského spolku Březno,
předcházel spolek rybářů občanů z obcí
Židněves a Březno, jenž vznikl v roce 1993.
Organizace měla název Spolek rybářů Březno
a Židněves. Společně jsme hospodařili asi tři
roky, poté se organizace rozdělila na dva
samostatně hospodařící rybářské spolky. Náš
spolek si upravil název na „Spolek rybářů
Březno“ a mezi zakládajícími členy byli, co by
předseda Josef Kaňka, pokladník Jiří Erben
a hospodář Břetislav Kerda.
A nyní něco k současnosti. Spolek
rybářů Březno hospodaří na vodní nádrži
„Rasovna“. Zde je prováděna hlavní činnost
tj. sportovní rybolov členů spolku a ostatních
občanů. Dále obhospodařujeme vodní
plochu s názvem „Zpěvák“. V této vodní
nádrži je činnost zaměřena na chov ryb,
zejména kaprů, doplněnou o chov amurů
a tolstolobika bílého. Odchované ryby jsou
určeny k doplnění stavu na nádrži „Rasovna“.
Pro zlepšení práce při chovu ryb jsme si ještě
od Obecního úřadu Březno v roce 1998

pronajali požární nádrž v Dolánkách. Na této
nádrži přechováváme z rybích násad osádku
do chovné nádrže „Zpěvák“.
Mimo sportovního rybolovu má
rybářská činnost i mnoho dalších nároků
na práci členů. Ryby si odchováváme
z nakoupené
násady
kapra,
amura
a tolstolobika bílého z Rybářství Chlumec,
lína pak od potěru od vlastních matečních
ryb. Práce je to náročná na čas a námahu
zejména při výlovu, nasazování a krmení ryb.
Naším úkolem je i udržování pořádku kolem
nádrží. To znamená sekání trávy, úklid
po koupajících apod. Členové spolku tuto
práci vykonávají dobrovolně a bez náhrad,
jelikož každý člen má osobní povinnost
odpracovat min 10 brigádnických hodin pro
spolek. Většina členů tuto povinnost nejen
plní, ale bohatě překračuje.
I když náš spolek nemá mnoho členů,
stávající členská základna sdružuje v letošním
roce 19 členů, je jeho činnost bohatá. Spolek
řídí tříčlenný výbor ve složení přítel František
Fidler st. – předseda a hospodář, Jindřich
Urbánek – pokladník a zapisovatel, Pavol
Kovačík – člen výboru.
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Pro občany městyse Březno a obce
Dolánky každoročně pořádáme dny volného
rybolovu. Každému zájemci tak umožňujeme
bezplatně vyzkoušet své rybářské umění
a ulovit si rybu vlastním přičiněním. Při této
příležitosti si Vás dovolím na tuto akci

pozvat. Koná se 4. 7. 2009 od 6:00 do 12:00
hod. na nádrži „Rasovna“. Všichni jste
srdečně vítáni.
přítel F. Fidler st. - předseda a hospodář

RYBÁŘSKÝ SPOLEK BŘEZNO
pořádá „DEN VOLNÉHO RYBOLOVU“
na nádrži Rasovna.
Dne 4. 7. 2009 od 600 do 1200 hod.
pro všechny občany
městyse Březno a obce Dolánky.
(ostatní občané mají možnost zakoupit povolenku za 50Kč)
Lovení podle pravidel rybářského řádu.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
Zve Rybářský spolek Březno

TJ Sokol – národní házená
Mladší žákyně - vyhrály svoji kategorii
a pojedou do Litvínova na mistrovství ČR.
Starší žákyně - suveréně, bez ztráty bodu
a s 312 brankami, vyhrály Středočeskou
oblast. Jako nejlepší žákyně oblasti byla
vyhlášena Tereza Mališová. I starší žákyně
jedou na mistrovství České republiky do
Raspenavy, kde budou usilovat o první a tím
i historickou medaili.
Dorostenky - tuto kategorii Březno odehrálo
se čtyřmi dorostenkami doplněné staršími
žačkami a pouhé horší skóre je odsunulo na

třetí místo. Jako druhá nejlepší hráčka oblasti
byla vyhlášena Jiřina Součková.
Ženy - také ženy bez jediné prohry vyhrály
tento soutěžní ročník. Jako vítěz Středočeské
oblasti jedou na kvalifikaci bojovat o I. ligu
do Brna. Jako nejlepší hráčka byla vyhlášena
Irena Mališová.
Soutěžní ročník 2008/09 skončil pro
Březenskou házenou úspěšně a budeme
našim žákyním držet palce, aby vybojovaly co
nejlepší umístění na letošním MČR.
Milan Babka
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Toulky minulostí naším krajem
Volné pokračování o historii Mladé Boleslavi,
navazující na článek z minulého zpravodaje.
Úpadek třicetileté války.
Bitva na Bílé hoře rázem změnila
celou situaci. V Boleslavi se střídaly
habsburské vojenské posádky, což zapříčinilo
obrovské náklady obce i jednotlivých
měšťanů. Všem se muselo platit výpalné,
živit je a poskytovat jim vše, co žádali.
Trestem za účast na stavovském povstání
bylo zkonfiskování veškerého majetku města.
Navíc museli Boleslavští povinně zapůjčit
císaři Ferdinandovi II. 3000 kop grošů
a 12 předních měšťanů muselo půjčit
z vlastních zdrojů 7000 kop. Do města byl
dosazen císařský hejtman, který řídil správu
města. Přišla i náboženská perzekuce. Ze dne
na den museli odejít nejprve bratrští kněží,
krátce poté i katoličtí a na obyvatelstvo byl
vykonáván nátlak, aby se vzdali svého
vyznání a přestoupili ke katolictví. Pojizeří
se boje zatím vyhnuly, ale stav hospodářství
a životní úroveň ve městě byly katastrofální.
Stav se ještě zhoršil počátkem 30. let
17 století. Tehdy vpadli do Čech Sasové a
Čechy se staly místem přímých bojů. Po
saské armádě zemi okupovali Švédové a v té
době nastala v Čechách skutečná loupežná
válka. Švédové se starali hlavně o to, jak
získat co největší výpalné z měst i městeček,
a drancování neznalo mezí. Navíc i další
pohromy stěžovaly lidem jejich úděl. V roce
1646 přešla přes kraj morová nákaza. Jen
v samotné Boleslavi na ni zemřelo 600 lidí.
Na konci třicetileté války měl být boleslavský
hrad přeměněn na vojenskou pevnost.
Město o vlastnictví hradu neúspěšně

usilovalo už od doby svého vykoupení
z poddanství a přes několikeré složení kupní
částky se stále nemohlo dopomoci naplnění
kupních smluv. Zástupci města usilovali o to,
aby hrad byl zbourán, čímž by Mladá
Boleslav ztratila vojenský význam a ve městě
by nemusela být vojenská posádka. Měšťané
dokonce získali povolení hrad zbourat. Toho
využili okamžitě, ale vzápětí přišel příkaz
nebourat. To už ale byl boleslavský hrad
v troskách a v tomto stavu zůstal po desítky
let až do následujícího století. Následky této
pustošivé války byly pro Boleslavsko
katastrofální. Neexistovala ves nebo město,
které by nebylo alespoň částečně dotčeno
válkou. Mladá Boleslav, na počátku století
jedno z největších českých měst s přibližně
3100 obyvateli, přišla asi o 40% obyvatelstva.
Zhruba stejně bylo zničených domů, přičemž
předměstí byla vypálena prakticky úplně
a Nové město z poloviny. Přestože
po skončení války přišla mírná hospodářská
konjunktura, Mladá Boleslav poklesla
do poloviční bezvýznamnosti. Celkový
úpadek města dovršily v polovině 18. století
tzv. slezské války, během kterých bylo
několikrát obsazeno pruskými vojsky
a postiženo krutou daní a rekvizicemi. Zkázu
dovršil ničivý požár v r. 1761, kterému
podlehlo téměř celé Nové a židovské město.
Dokončení celého seriálu o historii
Mladé Boleslavi přineseme v příštím,
podzimním čísle zpravodaje. Čerpáno
z www. stránek o Mladé Boleslavi.
Z. Valenta
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Historické okénko Března
V minulých číslech jsme se zabývali
majiteli březenských statků do roku 1500.
Nyní se dočtete o panských rodech, které již
velmi významným způsobem zasáhli do dějin
naší obce.
Někdy před rokem 1505 připadlo
březenské panství Jindřichu Hložkovi ze
Žampachu, jehož mladší sestra Ofka (Žofie)
se později provdala za Otíka Bubnu z Bubna.
Hložkové ze Žampachu byli český rytířský
rod, pocházející z ranně gotického hradu
Žampach na řece Orlici, který vystavěl předek
rodu – Petr ze Žampachu koncem 13. století.
V roce 1324 již hrad rodu nepatřil. Rod se
posléze rozdělil do dvou větví. Hložkové
sídlili na drobných statcích ve východních
Čechách. Václav ze Žampachu byl roku 1471
purkrabím Hradeckého kraje. Jindřich, sídlící
na Březně, byl kolem roku 1510 hejtmanem
Boleslavského kraje. Čtyři členové rodu byli
trestáni
pobělohorskými
konfiskacemi.
Albrecht Kryštof (+ 1671) držitel panství
Skřivany, byl v letech 1663 až 1670
místokomorníkem
Českého
království.
Albrecht Václav, od roku 1683, purkrabí
Pražského hradu, dal ale vystavět v letech
1683 až 1693 rodinný palác v Praze na
Hradčanech. Václav Kryštof byl v letech 1727
až 1737 v úřadu nejvyššího písaře království.
Koldové ze Žampachu byli obávanými
zemskými škůdci. Koncem 14. století se
vyskytují
na
Černíkovicích
a
také
v Bohuslavicích na Moravě. Jan bojoval na
straně husitů u Tachova. Roku 1437 se svým
vojskem obsadil Náchod, ze kterého ve
Slezsku a Hradecku tropil loupeže. Roku 1457
byl vypuzen z Náchoda vojskem Jiřího
z Poděbrad. Koldovy tvrze Černíkovice
a Liberk byly také napadeny.
Jindřich Hložek ze Žampachu byl mezi
šlechtou v boleslavském okolí vlivným
mužem. V listinách, pocházejících z oné

doby, přichází jako povolaný, na královský
vrchnostenský úřad. V roce 1499 ho
spatřujeme jako hejtmana přerovského
panství, v letech 1508 – 1511 jako hejtmana
panství Johanky z Krajku na Mladé Boleslavi.
Koupě Března tedy souvisela se zastáváním
tohoto úřadu.
Poprvé se listinně připomíná na
Březně roku 1515. To že Březno koupil od
Šumburků, dokládá zápis z následujícího
roku, jímž již zmiňovaný Heřman ze
Šumburka postoupil Heřmanu Krušinovi
z Lichtenburka své peněžní pohledávky právě
u Hložka. Jednalo se nejspíše o nezaplacenou
část trhové sumy za Březno, což podporuje
i zmínka o podílu Heřmanova bratra Karla. To
již Jindřich Hložek působil v zeměpanských
službách, kde patřil k lidem Zdeňka Lva
z Rožmitálu, jenž byl jeho přítelem a od
poloviny druhého desetiletí se zúčastňoval
nejrůznějších jednání na stavovském fóru.
Osobně se také zúčastnil v roce 1526
nešťastné bitvy u Moháče a jako jeden
z mála vyvázl živý.
Jindřich Hložek zemřel bezdětný
v roce 1543 a podle práva svobodného
kšaftu, jenž mu udělil r. 1521 Ludvík
Jagellonský, odkázal březenský statek, totiž
„tvrz pustou v Březně s městečkem a všemi
k ní přináležejícími vesnicemi“, bratru
Matějovi (zmínka o tvrzi, byť pusté, je vůbec
první zprávou o opevněném sídle v Březně,
třebaže se můžeme oprávněně domnívat, že
existovala
přinejmenším
v době
poděbradské). Možno konstatovat, že Hložek
na ní trvale nesídlil. Pravděpodobně byl
usazen ve svém pražském paláci. V této době
se také uvádí, že na Březno byla přenesena
městská práva, která původně užívala
nedaleká Židněves.
Jelikož Pánové ze Žampachu a později
z Bubna se hlásili k bratrskému vyznání,
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nefungoval zde katolický život. Téměř všichni
byli pohřbeni na bratrském hřbitově při
dnešním kostele sv. Havla v Boleslavi. Do
dnešních dob se zde dochovalo velké
množství náhrobků.
Opis
z jednoho
boleslavského
privilegia:

některé svědky: protož z takového potkání
svědků nemohlo se jest dobře vyrozuměti,
které by straně ten grunt náležel. Kunát
Krajíř z Krajku, na jehož rozsudek obě
strany ruky dáním se byly podaly, takto
vypověděl (1525):
…Kdyžby les mícení dospěl, zač by
toho lesa dříví prodáno bylo, tehdy
polovici těch peněz má býti dáváno do
Boleslavě ku škole boleslavské a druhá
polovice k záduší do Března“.

….„ Boleslav některé pozemky
a příjmy z nich ku škole určila, jak vysvítá
z rozepře mezi pány Jindřichem Hložkem
ze
Žampachu
ze
strany
jedné
a purkmistrem a konšely v Mladé
O tom jak pokračovalo předávání
Boleslavi ze strany druhé. Les na
Kladrubští, když ten les pan Jindřich panství do rukou pánů z Bubna po r. 1550
Hložek pravil jest býti svým a na to budeme povídat v příštím čísle.
poukazoval jest některé svědky. Boleslavští
Z. Nečesaná
ten grunt pravili býti svým příslušenstvím
ku škole boleslavské, na to také vystavivše

Pozvánka na Valečovské kulturní léto
Valečovské kulturní léto 2009:
4. července od 14:00 hod.
Procházka pohádkovým lesem okolo hradu
Valečov
18. července od 10:00 hod. (v jednání)
Dětský den s Lesy České republiky a. s.
(soutěže, divadelní pohádka)
29. srpna od 14:00 hod.
Valečovská slavnost – Hurá do školy
(zakončení hlavní turistické sezóny u hradu

– soutěže a hry pro děti, diskotéka, historický
šerm)

Valečovské koncertní léto 2009:
letos již desátý ročník
3. července 2009 – Vladimír Hron
17. července 2009 – Naďa Urbánková
31. července 20089 – Jakub Smolík
14. srpna 2009 – Vlasta Rédl
28. srpna 2009 - Kamelot

Březenský zpravodaj: periodický tisk vydávaný 4x ročně v počtu 110 výtisků, cena: 15 Kč
číslo výtisku 2, ročník 8, datum vydání 15. 6. 2009, místo vydání Březno
registrováno pod rejstříkem: MK ČR E 10410
vydavatel: Obecní úřad Březno, 294 06 Březno 13, IČO: 00237574
kontakt: telefon: 326399180, fax: 326399180, e-mail: brezno@seznam.cz, www.brezno.cz
příspěvky do zpravodaje: zpravodaj.brezno@seznam.cz
redakční rada: komise pro občanské a sociální záležitosti
grafická příprava: Zbyněk Valenta
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