Březenský
zpravodaj

1255 – 2009 městys Březno u Mladé Boleslavi

„svatováclavský“
Září

2009

ročník 8 ,číslo 3

N a úvo d …
Úvodní slovo redakční rady
Již uplynulo několik měsíců od vydání
posledního čísla zpravodaje, neboť byly
dovolené a prázdniny, které se většinou
trávily u vody. Toto stávající číslo je nazváno
„svatováclavské“, také proto, že Vás tím
chceme pozvat na několik akcí, věnovaných
na památku právě tohoto světce a patrona
našeho městyse, svatého Václava.
Jistě si něco z nabízených akcí
vyberete a ani děti určitě nepohrdnou již

tradičními pouťovými atrakcemi, které
budou jako obvykle na náměstí, v centru
Března vyhrávat.
Přejeme
všem krásnou
pouť,
Václavům, Vašíkům a Venouškům vše dobré,
hospodyňkám ať se nespálí husa v troubě
a koláče ať jsou dozlatova upečené! Mládeži
přejeme dobře prožitou zábavu.
A vám všem čtenářům, příjemné
počteníčko!

Informace z Úřadu městyse Březno
Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2009 bylo v Březně 806
obyvatel. V roce 2009 se do obce přihlásilo
27 nových obyvatel k trvalému pobytu,
z toho bylo 9 dětí. V letošním roce jsme též
přivítali 11 narozených dětí, z toho 6 dětí
z novostaveb. Letos mají zatím převahu

chlapci, i když o málo, bylo jich šest.
Odstěhovaných obyvatel bylo osm, z toho
dvě děti. Naše řady navždy opustili dva naši
spoluobčané. Rekapitulace: k 31. 8. 2009
bylo v Březně 265 č. p. a 834 obyvatel.

Zprávy o činnosti Komise pro
občanské a sociální záležitosti – vítání
občánků.
V sobotu 13. 6. 2009 proběhlo
v prostorách ZŠ vítání nově narozených dětí,
od počátku letošního roku.
Přivítáno bylo celkem šest dětí.
Úvodní dojemný proslov si tentokráte
připravil místostarosta, pan Berounský. Pro
rodiče byl připraven finanční dar od městyse
spolu s pamětní knížkou novorozeněte.
Maminky si zároveň odnesly i malou kytičku.
Obřad byl kulturně doprovázen dětmi ze
základní školy, které byly výborně připraveny
díky obětavé práci učitelek ze ZŠ, kterým za

jejich spolupráci moc děkuji a vážím si jejich
obětavé práci, která je jistě také tak trochu
službou navíc.
Tradičně
v sobotu,
tentokrát
3. 10. 2009 proběhne další etapa vítání šesti
malých dětí. Obřad začne v 9.30 hod.
v obřadní síni, v prostorách ZŠ. Kočárky si
budou moci maminky ponechat v šatně,
která bude v průběhu akce uzamčená. Vše
bude probíhat podle již výše popsaného
programu.
Pouze chci podotknout, že fotografa
nezajišťujeme.
V případě
plánované
nepřítomnosti nebo nemoci prosíme

B. Adamcová
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o omluvu na Úřad městyse Března, jinak
Moc se na všechny těšíme! Za komisi
rodiče nebudou mít nárok na finanční dar.
předsedkyně Zdeňka Nečesaná.

Zasedání zastupitelstva
Usnesení:
3/01/2009 – Smlouva o poskytnutí
dotace na obnovu drobných památek ve
Středočeském kraji na rok 2009 socha
sv. Linharta - souhlas s přijetím dotace.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/02/2009 – Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene lokalita
Havránek - uložení kabelu el. energie ve
vlastnictví RZ do komunikace, která je ve
vlastnictví městyse Března.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/03/2009 Zvolení přísedícího
Okresního soudu v Mladé Boleslavi na
období r. 2009 - 2013 – p. Kubín Ctibor,
Dolánky 11, 294 06 Březno, zaměstnavatel
Česká pojišťovna a. s., pobočka Mladá
Boleslav, funkce - manažer.
Zastupitelstvo zvolilo všemi přítomnými
hlasy.

3/04/2009 - Dodatek č. 2 ke Zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy
Březno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/05/2009 – Zadat zpracování
dokumentace rozšíření MŠ ve zdravotním
středisku včetně dokumentace pro stavební
řízení.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/06/2009 - Rozpočtové změny
č.2/2009 - zvýšení příjmů o 636.934,00 Kč.
- zvýšení výdajů o 802.570,00 Kč.
financování min. let - 165.636,00 Kč.
Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy.
3/07/2009 – Úvěr od KB ve výši
2.000.000,00 Kč. - protinávrh p. Stránský –
úvěr prozatím neschvalovat, finanční výbor
pověřen kontrolou připravovaných podkladů,
záležitost
bude
znovu
posouzena
a předložena na dalším zasedání.
Protinávrh schválilo zastupitelstvo 8 hlasy.

Současné dění v městysi Březno
Začínáme se vzpamatovávat po
nedávné vichřici, která napáchala hodně
škod, jak na Vašem soukromém majetku
poničením střech, skleníků a zahrad, tak na
obecním. Nepočítaje škody na zeleni

vyvrácením a polámáním stromů, tak asi
nejvíce byla poničena střecha sokolovny
a oplocení víceúčelového hřiště. Jistě Ti,
kterých se to dotklo, měly plné ruce práce
s nápravou škod a uvedením do původního
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provozního stavu. V tomto období také
většině z Vás končila doba dovolených.
Předpokládám, že Vám přinesla načerpání
nových sil na zvelebování Vašich příbytků
a také, myslím si, že to je to podstatné, klid
na duši bez jakýchkoliv vyčerpávajících
stresových situací, bez psychického vypětí jak
v soukromém
životě,
tak
hlavně
v zaměstnání. Co víc si přát na ukončení
sezóny, aby návrat z dovolených, kteří ještě
dovolenou tráví nebo teprve je čeká, byl
v poklidu, aby se vrátili domů všichni ve
zdraví a plné elánu do života.
Začátkem září čekaly i některé Vaše
děti určité povinnosti. Ti nejmenší šli poprvé
ve svém životě do cizího prostředí a to do
školky mezi své kamarády. Někteří byli již
„mazáci“, ti nastupovaly druhým nebo třetím
rokem. Starší děti nastoupily do Základní
školy. Tady bych chtěl vyzdvihnout roli
prvňáčků, kterým začala určitá a myslím
podstatná vzdělávací éra života. Můžeme jim
popřát pouze hodně úspěchů, ne jenom
v letošním školním roce, ale v celém životě
„vzdělávání“ až po úspěšný nástup do
zaměstnání. Ale to jsme již hodně daleko,
vezmeme to od těch nejmenších. Jak jistě
víte, postavil se nový pavilón MŠ, podařilo se
ho stihnout otevřít a uvítat nové děti. Nyní
má celá MŠ kapacitu 60 dětí předškolního
věku. Otevření pavilónu předcházela celá
řada povolení a registrací pro bezproblémový
chod školky. Podrobný popis a chod školky
popisuje níže p. ředitelka Dlasková. I když se
otevřel nový pavilón, tak v dnešní době je
zájem rodičů o umístění dětí do naší školky
větší než umožňuje provozní kapacita. Také
již v příštím roce předpokládáme další příliv
občanů a tím i dětí do městyse do lokality za
sv. Václavem. Přáním je, aby většina nových
dětí navštěvovala naše vzdělávací zařízení.
V současné době se hledají prostory
a možnosti jakým způsobem školku ještě
rozšířit. Popřejme dětem a třídním
učitelkám, aby se jim v naší školce líbilo
a hlavně děti aby zde našly spoustu nových
kamarádů a kamarádek.

Nyní informace o tříděném odpadu.
To, že jsou kontejnery přemístěny ke
zdravotnímu středisku určitě již všichni víte.
I když se přikoupil nový kontejner na papír,
vznikl problém s nedostatečnou kapacitou.
Podařilo se vyjednat jiný systém vyvážení,
a to na týdenní místo čtrnáctidenního.
Žádáme tímto znovu občany o složení
papírových krabic před vhozením do
kontejneru, zmenší se tím objem odpadů.
V případě zaplnění kontejnerů není též
vhodné umísťovat odpad vedle nádob.
Už z hygienického či estetického hlediska,
nehledě na to, že vítr a déšť udělají své. Níže
popisuji termíny svozů, proto je možné
v případě plného kontejneru naplánovat jiný
termín, kdy je možné odpad odložit.
Termíny svozu tříděného odpadu: Papír každý lichý a sudý pátek, plast - každé liché
úterý a sudou středu, sklo - každé sudé
úterý.
Svoz komunálního odpadu. Informace
pro
některé
občany,
kteří
mají
kombinovanou (zelenou známku). Od 1. 5.
do 31. 10. 2009 probíhá svoz odpadu ve
středu - 1x za 14 dní v sudý týden. V lichých
týdnech Vám nebude popelnice vyvezena.
Městys Březno nechalo pro své
občany vytisknout fotografickou obrazovou
publikaci o historii a současnosti s názvem
„Březno včera a dnes“ od autorů pánů
Jindřicha Soubusta a Václava Šolce
k příležitosti oslav 80. let výročí založení
Vlastenecko – dobročinné obce baráčnické
a oslav svátku sv. Václava. Jen tak
mimochodem zprávy z oslav baráčnické obce
jsou níže, kde je sami popisují. Fotografie
jsou na krásném křídovém papíře. Vždy na
jedné straně publikace je fotka, jak Březno
vypadalo před lety a na druhé, jak vypadá
dnes s minimálním popisem zmíněného
motivu fotky. Občané si mohou publikaci
zakoupit na Úřadu městyse Března za cenu
250,00 Kč.
Z. Valenta
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Svatý Václav, světec a patron městyse Března
Řada z Vás zná sochu na rozcestí
k Nové Telibi a Dolánkům, která byla
původně vytvořena pro západní průčelí
kostela. Jako patron českého národa, obce
a kostela. Socha zde oprávněně vévodila ve
své nice celých sto let, než byla ze statických
důvodů sejmuta a zasazena právě na toto
místo. Jedná se o dílo známého barokního
sochaře Josefa Jiřího Jelínka, vytvořeného
z méně trvanlivého pojizerského pískovce.
Vzpomeňme na mnohé jiné ztvárnění této
postavy. Nejjednodušší ztvárnění, které si
dokáže každý najít sám ve své peněžence je
postava sv. Václava na koni na lícní straně
mince dvacetikoruny s patřičnou citací jedné
z částí chorálu. Ale o tom zde psát rozhodně
nechci.
Měli bychom si uvědomit spíše
význam této postavy, kterou bych ráda blíže
představila. Svatý Václav, nazývaný dědicem
české země, se narodil kolem roku 890 - 895
asi na stochovské tvrzi, jako nejstarší syn
knížete Vratislava a jeho manželky
Drahomíry. Nejprve jej vychovávala jeho
babička Ludmila, která ho vedla ke zbožnému
životu. Pod vedením kněze Kaicha se naučil
staroslověnský jazyk. Protože bylo nutné, aby
jako dědic trůnu také znal latinské obřady
i jazyk, byl poslán na hrad Budeč,
k latinskému knězi Vincenci ke studiím.
Když roku 921 kníže Vratislav zemřel,
byl vévodou a knížetem zvolen právě Václav.
Jelikož byl nezletilý, vládla nějaký čas jeho
matka Drahomíra. Hlavní slovo však měla
jeho babička Ludmila. Ludmile věřila řada
předních českých velmožů a tak bylo
usneseno předání výchovy obou pozůstalých

synů Václava a Boleslava právě do jejích
rukou. Drahomíra byla tímto rozhodnutím
velmi rozzuřena a dala Ludmilu roku 921 na
hradě Tetíně svými rádci Tunou a Komoněm
usmrtit. Tím si však nepomohla, neboť
vážnost trůnu byla ohrožena a vladykové se
pokusili
o
zjevnou
vzpouru
proti
Přemyslovcům. Za těchto zmatků se Václav
ujal roku 923 vlády. Položil základy k chrámu
sv. Víta v Praze a dal se svolením řezenského
biskupa Tutta přenést ostatky Ludmily do
chrámu sv. Jiřího. Václavův zbožný život
nebyl mnohým po chuti. Jeho bratr Boleslav,
kníže pšovský se z touhy po trůnu přidal ke
spiklencům. S motivem vraždy Václava
pozval 27. září do St. Boleslavi, kde se konala
památka posvěcení kostela sv. Kosmy
a Damiána. Václav, ač věděl, že mu půjde
o život, pozvání přijal. V noci se sešli spiklenci
na radu, že hned ráno, až půjde Václav na
jitřní bohoslužbu, jej uloví. Ráno pak bratr
Boleslav spěchal za Václavem a u dveří
chrámu se oba bratři utkali ve rvačce.
Boleslav se bránil křikem, kterým upozornil
své spiklence. Vyřítil se celý zástup s meči
a oštěpy a spiklenec Hněvsa probodl Václava
mečem! Tak skončil život Václava, knížete
českého, který byl jako mučedník spolu se
svojí babičkou Ludmilou prohlášen za svaté.
Ve Staré Boleslavi byl pak nově
přestavěn na tomto místě chrám, který byl
právě sv. Václavu zasvěcen. Na jeho počest
byla pak vystavěna další řada chrámů po
celém českém území. A že jich je opravdu
velmi mnoho, to můžete ostatně zkusit
spočítat sami, které chrámy zasvěcené právě
této významné osobnosti jste již navštívili.

Z. Nečesaná
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Komise pro občanské a sociální záležitosti
Den pro svatého Václava.
28. září si opět připomeneme úmrtí
patrona a světce svatého Václava. Tento den
je právě v letošním roce velmi významným
pro Českou republiku díky návštěvě papeže
Benedikta XI. ve Staré Boleslavi. Jedná se
o velmi významnou návštěvu, která možná
ovlivní celou naší společnost. Ostatně
nevíme, jaké poslání nám Svatý Otec přinese.
Bohužel Vás musíme se zarmoucením
informovat, že původně plánovanou slavnost
sv. Václava v našem kostele musíme zrušit.
Na poslední chvíli nám vystupující odřekli
účast. Doufejme, že příští rok budeme mít
více štěstí a podaří se nám tuto akci
zorganizovat.
Jistě bude řadu z Vás zajímat, proč se
zatím nepokračuje v opravách krovu

a střechy na kostele. Bohužel Ministerstvo
kultury, které globálně financuje opravy,
stále nedodalo letošní finanční částku. Firma
Durango dodala další projekt na pokračování
prací, s kterou by měla být hotova do konce
tohoto kalendářního roku. Vše by mělo již
neprodleně
proběhnout
v podobném
termínu jako loni, čili na přelomu října
a listopadu. Samozřejmě, že v pracovním
plánu bude také zařazena oprava nové
krytiny, poškozené vichřicí a zabezpečovací
oprava stávajícího střešního pláště, která
pádem střešních bobrovek ohrožuje okolí.
Provizorně byla také zabezpečena střecha
farní budovy, která je v krovech ve velmi
špatném stavu.
Věříme, že vše bude zdárně
pokračovat ke svému dohlednému cíli.

Svatováclavský chorál
Svatý Václave,
vévodo české země,
kníže náš –
pros za nás Boha
svatého Ducha!Kriste eleison!

Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi,
utěš smutné,
zažeň vše zlé,
svatý Václave!
Kriste eleison!

Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti –
nám i budoucím,
svatý Václave!
Kriste eleison!

Z. Nečesaná
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Gratulace všem Václavům
Krásné staročeské jméno Václav,
Vašek, Venouš, Venda, Václavíček!
Pohled na kalendář s datem 28. září,
rozproudí krev mnoha lidem. Není snad
rodiny, která by ve svém bohatém
příbuzenském rodu neměla nějakého Vašíka.
Jméno Václav, pokládané někdy za
poněkud „ jednotkové“, je ryze české jméno.
My se, někdy k vlastní škodě, nestaráme
o jazykozpytce, tím méně, když jde zrovna
o toto jméno. Z tohoto populárního jména
vzešla také řada příjmeních, jako například,
Vach, Vacek, Vachek, Vašek, Vencl, Vaníček,
Vencík, Váša, Vašata atd.
To vše si připomínáme jen proto,
abychom mohli všem českým Václavům,
Vaškům, Vašíkům, Vášům a Venouškům
upřímně pogratulovat. Můžeme vzpomenout
i na řadu slavných známých osobností,
počínaje Václavem Matějem Krameriem
a konče například prezidentským klanem
Václavů. Ale Vaškové, je vás opravdu velmi

mnoho, tak se sem hezky za sebe zapište
sami, protože opatřit řádný seznam
konkrétních Václavů (jen z Března!) by bylo
podobné, jako dávat dohromady naučný
slovník!
Spokojte se tedy v první řadě
s přáním pevného zdraví, kterého není nikdy
dost, všeho dobrého a spoustu vyplněných
přání!
Neříkejme stále stejnou frázi –„Svatý
Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“,
ale na vlastní adresu podtrhněme – „ My, ni
budoucí, nedejme zahynouti – Václavovi! –
jménu Václav mezi námi“. Nesmíme pořád
jen něco chtít na svém patronovi, ale také
něco od sebe samých!
Vše
nejlepší
všem
Václavům,
Venouškům, Vénům a Vášům přeje za
redakční radu Komise za občanské a sociální
záležitosti.
Z. Nečesaná

Baráčnická obec pro Březno a okolí
Vlastenecko - dobročinná obec
baráčnická pro Březno a okolí.
Dne 5. září jsme uspořádali oslavu 80. let
založení naší baráčnické obce. Ve třináct
hodin jsme se sešli v Židněvsi u kapličky, kde
židněveský pan starosta nám dal povolení
k zahájení oslav. Po projevu naší rychtářky,
župní rychtářky a župní paňmaminky jsme
položili věnec k hrobu padlím hrdinům. Na to
jsme šli průvodem do Března, do kroku nám
hrála kapela, v parčíku jsme zasadili
památeční lípu a pak již v sokolovně začal náš
odpolední program. Zatančili jsme Českou

besedu, pak vystoupili se svým programem
baráčníci ze Řepova, přijely a vystoupily
mažoretky z Dobrovic. Měly vystoupit další
soubory, ale mezi tím nám odjela muzika
a než přijela, tak se všichni zatím rozešli.
Všem, kteří čekali na další vystoupení se
touto cestou moc omlouváme, moc nás to
mrzí.
V sokolovně jsme měli i malou
výstavku, byly tam fotografie, ukázky krojů
a kronik, ve výčepu se promítalo video
s našimi natočenými akcemi a večer
následovala zábava s DJ Pepou Kodrikem.
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Letos máme naplánovanou ještě tentokrát v sokolovně, přijďte se všichni
jednu akci, a tou je Výroční volební sezení podívat, jste zváni.
(veřejné) a to je 14. 11. 2009 od 14 hod.
Za konšelstvo BO Novotný

Ze školkového deníku ….
Mateřská škola Březno děkuje všem,
kteří pomáhají sponzorskými dary naší
školce.
Od září 2009 se zvýšila kapacita školky
na šedesát dětí. Stále hodně dětí však
nemohlo být přijato z důvodu plné kapacity
školy.
Pro lepší orientaci rodičů jsme ve
stávající mateřské škole třídy (oddělení)
rozlišili na : I. oddělení
ŽABIČKY,
tř. uč. Marcela Lapšáková
II. oddělení BERUŠKY, tř. uč. Mirka Marková
III. oddělení
SLUNÍČKA, tř. uč. Majka
Šindlerová - toto oddělení je v novém
pavilonu u školní jídelny.

V novém školním roce chceme
navázat spolupráci s MŠ v Dlouhé Lhotě
a nabídnout rodičům výtvarný kroužek a hru
na flétnu „S flétničkou za písničkou“. Na
konci září proběhne sběr papíru a během
roku „Recyklohraní“, spojený s realizací
zpětného odběru baterií a elektrozařízení,
spojený s osvětovou činností v oblasti
nakládání s odpady. Během října se mohou
děti těšit na pohádku v sokolovně
a sokolnickou ukázku dravců a sov.
S babím létem se všichni těšíme na
vycházky do lesa spojené se sběrem hub,
přírodnin a hledáním podzimního skřítka.
Libuše Dlasková, ředitelka MŠ

Základní škola Březno
Vážení rodiče, prarodiče, všichni
spoluobčané, milí žáci a zejména pak naši
prvňáčkové.
Opět utekly letní prázdniny jak velká
voda a opět přišlo 1. září. Zdánlivě všední
datum a pro naprostou většinu lidí úplně
obyčejný den. Ale přece jen ne pro všechny.
Tento den je odjakživa důležitý pro všechny
školáky a jejich učitele. Zvlášť důležitý je ale
pro prvňáčky a jejich rodiče. Věřte mi, vím,
o čem mluvím. I pro mě toto datum, tento
den byl letos začátkem něčeho nového,
zlomového. Také já si tento den připadala

jako pomyslný prvňák, i když v jiné roli, na
jiné straně a v trochu jiném věku. Naprosto
jsem s vámi všemi cítila. Také jsem měla
trému, také jsem se trochu bála, ale také
jsem se zároveň i těšila.
Chtěla jsem všem kolem sebe z mé
nové pozice především vychválit školu, naše
pedagogy a slíbit samé úžasné věci,
tj. kamarádské učitele, krásné třídy, nové
pomůcky, bezvadné výlety, spravedlivé
soutěže, velkou legraci atd. Ale nechci zůstat
jen u slibů, možných i nemožných. Raději
bych za podpory všech kolem sebe toto vše
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uskutečnila. Stále více a častěji si uvědomuji,
že to nebude vůbec jednoduché, ale po
prázdninách, kdy všichni načerpali jistě dost
sil a elánu, se nám to zcela určitě podaří. Již
samotná víra přece zaručuje poloviční
úspěch.
Vymýšlíme a připravujeme spolu
s kolegy spoustu akcí nejrozmanitějšího
žánru po celý následující školní rok
2009/2010. Ať už se jedná o pravidelná či
nahodilá divadelní představení v divadle
v Mladé Boleslavi či v místní sokolovně,
jednorázové i celoroční soutěže pro všechny
třídy, školní akademii opět v režii 9. ročníku,
exkurze, výlety, lyžařský a plavecký výcvik,
ozdravné pobyty, školy v přírodě, výuku dětí
na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi, apod.
Od října se opět rozeběhne činnost tentokrát
už minimálně deseti zájmových kroužků
nejrůznějšího žánru (keramika, sport, zpěv,
tanec, jazyky, hudební a výtvarné činnosti,
práce
s počítačem
pro
nejmenší,
zdravotnictví, apod.). Také charakter činnosti
školní družiny by se měl změnit. Budeme
pokračovat v pravidelném sběru starého
papíru a sušené pomerančové kůry, v třídění
odpadků.
Nadále budeme pečovat o děti
s vývojovými vzdělávacími či výchovnými
poruchami, důsledně připravovat žáky
9. ročníku na volbu povolání a následně
přijímací zkoušky na střední školy, výrazněji
by na škole měl pracovat výchovný poradce,
preventista sociálně patologických jevů a obě
metodická sdružení. Systematicky a důkladně
se budeme připravovat na zápis budoucích
prvňáčků do ZŠ pro školní rok 2010/2011,
protože si jsme moc dobře vědomi špatné
situace, kdy rodiče jeví nebývalý zájem
o umístění svých dětí do MŠ, ale poté své
děti přihlašují do 1. tříd do škol v Mladé
Boleslavi. Jsme přesvědčeni o tom, že je to
nesmírná škoda zejména vzhledem k dětem
samotným. Nemyslíme si, že by školy
v okresním městě byly lepší, nabízely dětem
více nebo dokonce vyšší kvalitu výuky
a výchovy. Naopak, naše méně početné třídy,

plně kvalifikovaní pedagogové, třídy
vybavené moderní technikou i veškerá cílená
a smysluplná výchovně vzdělávací činnost
naší školy podporovaná Radou školy
a Městysem Březno je, troufám si vzhledem
k mému bezmála dvacetiletému působení na
této škole tvrdit, naší velkou předností.
Již o hlavních prázdninách se začalo
také s realizací nápadu, vybudovat na škole
knihovnu
se
studovnou,
vybavenou
televizorem, DVD přehrávačem a počítačem.
Jen internetová síť rozvedená po celé škole
nám hodně chybí.
Umíme se i smát, veselit, řádit
a soutěžit při drakiádě, na Mikuláše, s čerty,
na reji čarodějnic a čarodějů, na sněhu i ledu,
na hřišti i v bazénu. Chceme uskutečnit
vzdělávací, poučné a preventivní setkání
s policií, hasiči nebo s odborníkem na
prevenci v zneužívání návykových látek pro
děti, a případně dle zájmu i pro širší
rodičovskou a ostatní veřejnost. Informace
o dění ve škole, minulém i připravovaném, se
budete
pravidelně
dovídat
z našich
webových stránek, letáčků i třídních schůzek.
Nezapomeneme vás v lednu pozvat opět na
Den otevřených dveří v naší škole. Zajistíme
kulturní pásma plná básniček a písniček na
vítání nových občánků Března. Děti 3., 5. a 9.
ročníku opět prokáží ve vědomostních
testech SCIO, co se naučily a naše škola
potom bude moci porovnat své výsledky
s výsledky desítek tříd v celé republice. Naši
nejlepší žáci školu budou zase reprezentovat
na okresních či krajských soutěžích
a olympiádách nejrůznějšího charakteru.
Nechci zapomenout ani na vzdělávací
a poznávací, kulturní, sportovní, společenské
či rekreační vyžití svých kolegů, na stmelení a
upevnění kolektivu. Vážím si jejich obětavé,
vyčerpávající a mnohdy společensky
nedoceněné práce, a chci k nim být nejen
náročná, ale i nápomocná při realizaci jejich
plánů, nápadů a cílů.
K tomu, aby se nám to podařilo
zrealizovat, přeji ještě jednou
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- všem kolegyním a kolegům,
stávajícím i těm nově příchozím, zvídavé
a hodné žáky,
- všem žákům vstřícné, tolerantní,
laskavé a kamarádské učitele,
- všem rodičům ty nejchytřejší
a nejšikovnější děti,
- všem kuchařkám vděčné strávníky
a správním zaměstnancům pořádné žáky.
Paní učitelce 1. třídy navíc přeji
obrovskou dávku trpělivosti a to, aby se jí
podařilo alespoň jedenkrát denně udělat
každému svému žáčkovi „malou“ radost.
Rodičům prvňáčků přeji každý den
ráno vidět nedočkavou dceru, syna, jak se
těší do školy a odpoledne jiskřičky či přímo
plamínky v jejich očích, když po návratu ze
školy začnou vyprávět své nové zážitky, líčit,
co dělali, co zažili, co nového se naučili, co si
vyzkoušeli a co už sami, bez nich dokázali.
Neskromně sobě za školu přeji
pomoci
rodičům
vychovat
laskavé,
ohleduplné, tolerantní, slušné, chytré
a pracovité lidi s ochotou pomáhat druhým,
jedince
se
smyslem
pro
pořádek,
kamarádství, přátelství a rodinu.
A zejména pak našim nejmenším
žáčkům prvňáčkům přeji, ať se jim v naší,
a nyní už i v jejich škole moc a moc líbí, ať
zde najdou správné kamarády, skvělé učitele,
nové vědomosti, získají nové dovednosti, ať
si plnými doušky užívají své krásné, vlastně
nejhezčí chvíle dětství, ať prostě a jednoduše
zůstanou šťastnými dětmi co nejdéle.

Někdo moudrý řekl: Škola – základ
života. Jiný k tomu dodal či upřesnil: Teprve
život tě naučí. A já si dovolím použít lehce
upravená slova Seneky: Neučte se děti pro
školu, ale pro sebe, pro život.
Veřejné poděkování:
Jsem ráda, že i za tak krátkou dobu
mého působení v ZŠ Březno v nové roli,
mohu už několika lidem, a není jich za cca
40 dní málo, poděkovat za pomoc
a sponzorské dary.
Panu Frýblovi za vymalování
učebny 3. třídy, paní Zvěřinové za
vymalování ředitelny, paní Podzimkové
a Křemečkové za nádherné živé květiny,
které budou zdobit naši školu, panu Kasalovi
za zhotovení a instalaci police, panu
Chytrému za položení lemovky v jazykové
učebně, pánům Folprechtovi a Konopkovi za
ochotu a pomoc při úklidu a likvidaci odpadu
v okolí ZŠ, MŠ a ŠJ, panu Šolcovi za odvoz
tříděného odpadu a všem nejmenovaným
rodičům (je jich mnoho), kteří do MŠ
nakoupili pomůcky dětem, aby tak
zabezpečili hladký a příjemný rozjezd
výchovně vzdělávací činnosti v MŠ.
Všem patří můj upřímný dík
a těším se na spolupráci se všemi dalšími,
kteří nám jakkoli chtějí pomáhat a zejména
dětem zpříjemnit prostředí školy.
Závěrem: Pevné zdraví a směle
vykročme pravou nohou do nového
školního roku 2009/2010.
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ
Březno

TJ Sokol – národní házená
Národní házená a TJ Sokol Březno.
žákyň jelo reprezentovat na Mistrovství ČR
Soutěžní ročník 2008/09 zakončily do Litvínova, kde se umístilo na pátém místě.
oddíly házené úspěšně. Družstvo mladších
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Družstvo starších žákyň se účastnilo
Mistrovství ČR v Raspenavě, kde se umístilo
na čtvrtém místě, kde jim pouze na skóre
uniklo medailové třetí místo. Nejlepší
hráčkou mistrovství byla vyhlášena hráčka
Března Tereza Mališová.
Družstvo žen se účastnilo Kvalifikace
o 1. ligu v Brně, kam jelo hlavně poměřit síly
s vítězi krajů republiky a kde se umístilo na
chtěném třetím, prvním nepostupovém
místě. Nejlepší střelkyní kvalifikace byla
vyhlášena útočnice Března Irena Mališová.
Soutěžní ročník 2009/10 začal oddíl
národní házené se třemi přihlášenými

družstvy, na rozdíl od minulého ročníku, kdy
jich bylo přihlášeno sedm.
Přihlášeno do soutěže je družstvo
mladších žákyň, které hraje ještě soutěž
koedukovanou, družstvo starších žákyň
a družstvo žen.
Družstva se potýkají s nedostatkem
hráček, pokud máte zájem o tento sport,
v jakémkoliv věku, rádi vás na hřišti
uvítáme.
Kontakt a informace tel.: 603386238
Milan Babka

Toulky minulostí naším krajem
Další a zároveň poslední část o historii Mladé
Boleslavi, volně navazující na článek
minulého zpravodaje.
Reformy Marie Terezie a Josefa II.
a počátek nového rozvoje.
Zárodek nového rozvoje vznikl díky
reformám císařovny Marie Terezie a jejího
syna Josefa II. Ustanovení Mladé Boleslavi
posádkovým
městem
znamenalo
přebudování a vlastně záchranu chátrajícího
hradu. Město zůstalo i po dokončení správní
reformy sídlem kraje a krajského soudu,
později zde vznikl placený magistrát. Navíc se
díky rozsáhlým změnám ve školství dočkalo
vzniku tzv. hlavní školy a v roce 1784 sem
bylo z Kosmonos přestěhováno i piaristické
gymnázium. Brzy následovaly i náznaky
ekonomického rozvoje, když po vzniku
textilní
manufaktury
v blízkých
Kosmonosech, zčásti později přesunuté do
Josefova Dolu, následovalo založení obdobné
výrobny u Jizery. Původní kartonku majitelů
Köchlina a Singera převedl v roce 1851 Franz
Hiller na vlnařskou produkci.

Národní obrození.
Ke konci 1. poloviny 19. století se
zgermanizované město začalo probouzet
k novému národnímu životu. Ve 40. letech
vznikla česká čtenářská beseda a vlivem
několika jednotlivců se uskutečnila česká
divadelní představení. V revolučních letech
1848 – 1849 se ovšem ukázalo, že tato vrstva
je početně i ideově slabá, a veškeré
„revoluční“ snahy skončily u krátkodobé
existence
spolku
„Slovenská
Lípa“
a národnostně smíšené Národní gardy.
Policejní teror 50. let, pak nadlouho utlumil
veškerý společenský život. Teprve ve
svobodnější atmosféře po roce 1860 dochází
k novému oživení. Vznikají či obnovují se
čtenářské, pěvecké a divadelní spolky,
postupně nabývající výhradně českého
charakteru: Měšťanská beseda, sokol,
pěvecký spolek „Boleslav“, divadelní spolek
„Kolár“ atd. Úspěšný rozvoj nemohla ani
zabrzdit perzekuce ze strany úřadů, ani
krátká pruská okupace během války v roce
1866. Naopak, původní jazykové a kulturní
zaměření celého hnutí nabývalo stále více
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politického charakteru, nad staročeskou
stranou,
představovanou
ve
městě
dlouholetým starostou dr. Karlem Mattušem,
nabýval převahy radikálnější mladočeský
směr. V 90. letech se objevily i další politické
proudy – křesťansko – sociální (lidová
strana), národně sociální, agrární a sociálně
demokratický. Těžiště ekonomického vývoje
se z manufaktur přeneslo do tovární výroby.
Nový majitel Ignác Klinger přeměnil po roce
1881 textilku v moderní podnik. V roce 1895
založil Václav Klement a Václav Laurin tovární
výrobu velocipedů, z níž vzešel v roce 1898
první motocykl „Slávia“ a v roce 1905 i první
automobil. Nová továrna se brzy stala
rozhodujícím ekonomickým fenoménem ve
městě. Vznikaly i další firmy – 1867 lihovar,
později akumulátorka atd. Ekonomický
rozvoj podpořila i vznikající železniční síť,
v roce 1864 byla postavena trať Kralupy –
Turnov, brzy vznikly odbočky na Českou Lípu
a Nymburk a v roce 1905 také dráha do Staré
Paky. Vzestup se projevil také stavbou
veřejných budov, od 60. let - Městský úřad,
gymnázium, řemeslnicko – pokračovací
škola, rolnická škola, kasárna a okresní
nemocnice.

Dvacáté století.
Příznivá tendence byla narušena 1. světovou
válkou, která přinesla mnoho obětí a výrazný
ekonomický
pokles.
Mladoboleslavský
36. pěší pluk krátce po převelení na ruskou
frontu přeběhl téměř v plném počtu na
stranu protivníka a byl poté oficiálně zrušen.
Mnoho jeho příslušníků se zapojilo do akcí
československých legií. Dvacátá a třicátá léta
přinesla městu nový všeobecný, třebaže ne
nepřetržitý rozvoj. Těžiště ekonomiky leželo
na automobilce, která se v roce 1925 spojila
s firmou Škoda a díky koncentraci na
produkci osobních automobilů pronikla mezi
nejvýznamnější výrobce v zemi. Rozvíjely se
však i další firmy, kromě již jmenovaných
např. výrobce zemědělských strojů Antonín
Dobrý (později slévárna a strojírna), továrna
na výrobu jízdních kol Ráček atd. Vyrostly
další školní budovy – Obchodní akademie,
Hospodyňská škola, Škola pro ženská
povolání. V areálu Zemské průmyslové školy,
Okresní
nemocenské
pojišťovny
a Masarykova sociálního ústavu si prosadil
své avantgardní myšlenky architekt Jiří
Kroha.
Čerpáno z www. stránek o Mladé Boleslavi
Z. Valenta

Historické okénko Března
Historické okénko, aneb pokračování
o tom co vlastně bylo……….
Po roce 1550 Johana Hložková ze
Žampachu se objevuje jako součást spolku
„fraucimoru“ paní Ludmily Kramářové,
purkrabímu z Donína. Jindřich Hložek byl již
zmiňovaným hejtmanem na zámku Boleslavi
v letech 1509 – 1511, posledního roku byl
hejtmanem boleslavského kraje. Kateřině
Seletické ze Smojna, manželce Mikuláše ze

Žampachu, která žila na Boleslavském
zámku, při dvoře purkrabímu z Donína,
odkázala Kunka z Habartova svůj dům na
Podolci roku 1561 i s některými statky.
Dorota Seletická ze Žampachu, Albrechtova
dcera měla v Boleslavi dům zvaný „Seletický“
a po její smrti 1596 připadl tento dům městu.
Její jméno je citováno na jednom z náhrobků
v kostele svatého Havla v Mladé Boleslavi.
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Nevíme, kdy po roce 1522 se stal na
březenské tvrzi Jindřich Hložek spolu
s bratrem Matějem NEDÍLNÝM, takže
majestát mu daný králem Ludvíkem pozbyl
platnosti. V roce 1543 ve vysokém stáří
Jindřich Hložek onemocněl a krátce před
smrtí byl sepsán kšaft, ktarý byl po jeho smrti
vložen do zemských desek. Podle tohoto
kšaftu mělo Březno se všemi statky
připadnout k doživotnímu užívání bratru
Matěji Hložkovi a pak po jeho smrti dvěma
synům po zemřelém Janu Hložkovi, který byl
Jindřichovým bratrem. Matěj pak na Březně
nevládl dlouho, neboť v roce 1548 byl již
mrtev a jeho dědičkou se stala dcera Ofka
(Žofie). Skrze ni se Březno spolu s Přestavlky
dostalo jejímu choti Otíku z Bubna, jehož
potomci zde vládli pak téměř dvě století.
Paní Ofka, provdaná Bubnová měla
v pozůstalé hotovosti 900 uherských dukátů.
Její manžel Otík dostal 630 kop českých grošů
a 100 kusů dukátů. Značnou hotovost měli
získat i vzdálení příbuzní a přátelé. Veškeré
odkazy obnášely dle „posledního pořízení“
4.405 kop českých grošů a 1.220 uherských
dukátů. Na onu dobu to bylo veliké jmění,
které několikráte převyšovalo celkovou cenu
březenského panství. Toto pořízení po
Jindřichu Hložkovi bylo „proti zákonu“, neboť
jeho nedílný bratr Matěj neměl právo o svoji
pozůstalost „kšaftovat“. Toto pořízení bylo
oprávněno
pod
nátlakem
některých
příbuzných.
Rod Bubnů, který nastoupil svoji
vládu na březenském panství měl svá
původní rodová sídla na hradech Buben.
Postupně
se
rozšířil
do
středních
a východních Čech na Horní Jelení, Libchavy,
Přestavlky, Doudleby a Litice nad Orlicí,
odkud později po událostech na Bílé Hoře
získali predikát „z Litic“. Jako první se
v záznamech objevuje na rychnovsku Mikuláš
z Bubna, syn Heřmana a Anny z Rýzmburka.
S manželkou Sárou ze Střímelic zanechal syny

Otíka, Mikuláše a Václava. Ti si rozdělili
majetek tak, že Otík získal kromě Skašova
a Března, Přestavlky u Kostelce nad Orlicí
a Libchavy se rozdělily na Horní a Dolní mezi
Mikuláše a Václava z Bubna. Po Otíkově smrti
v roce 1558 připadly Přestavlky jeho
nejstaršímu synovi Mikulášovi, tou dobou
ještě nezletilému. A tak dočasně spravoval
majetek jeho strýc Mikuláš na Libchavách. Po
nabytí plnoletosti nechal v Přestavlkách
Mikuláš přestavět původní tvrz na
renesanční zámek. V roce 1562 získal po
Václavu Okrouhlickém z Kněnic litické
panství. K tomu připojil ještě polovinu
městečka Vamberka s pěti vesnicemi.
Ve Vamberku a Doudlebách vybudoval
renesanční zámky, jimž dal přednost
v bydlení před Liticemi.
Mikuláš z Bubna neměl s manželkou
Eliškou Křineckou z Ronova mužských
potomků, a protože neměl potomky ani jeho
bratr Heřman na Horním Jelení, přišel
majetek na syna třetího bratra Jindřicha
(+ 1596), jehož dvě manželství přinesla sice
rodu celkem devět potomků, avšak
plnoletosti dosáhl pouze Mikuláš Vratislav.
Že byla v rodě Bubnů poměrně velká
úmrtnost svědčí i ta skutečnost, že již třetí
generaci zůstali nedospělí sirotci. Bylo tomu
i v manželství Mikuláše Vratislava (+1617)
a jeho ženy Barbory z Budova (+1620),
kterým kromě tří dětí zemřelých v mládí
zůstali ještě tři nedospělí sirotci, synové
Jindřich Jan, Heřman Felix a Kunata Jaroslav.
V roce 1627 dosáhl plnoletosti nejstarší
Jindřich Jan a ujal se děditství. Pro množství
jiných funkcí nechal však svá panství chátrat.
Stal se tajným císařským radou, komořím
a hejtmanem v Kladsku. Zemřel roku 1653
a s manželkou Kateřinou z Valdštejna
zanechal syna Františka Adama. Pokračovaní
zase příště…
Zd. Nečesaná, kronikářka

13

Svatováclavská jízda
Magistrát města Mladé Boleslavi ve
spolupráci s Klubem historických vozidel MB
pořádají již sedmý ročník Svatováclavské
jízdy spojenou s výstavou historických
vozidel. Nad letošní oslavou sv. Václava a
celé akce převzal záštitu předseda
Parlamentu - Senátu ČR Přemysl Sobotka,
společně s primátorem města Mladé
Boleslavi Raduanem Nwelatim. Součástí této
akce bude ukázková jízda historických vozidel
po Mladé Boleslavi. Před touto jízdou budou
vozidla seřazena na parkovišti u Domu
Kultury, kde bude možné si je omrknout. V
letošním roce vyrazí na trať Svatováclavské
jízdy vozy vyrobené do roku 1970. Měřit své
síly budou na trati Mladá Boleslav – Klášter
n. Jizerou – Mnichovo Hradiště a zpět. Týden
před touto akci budou vystaveny v Olympia
centru a Bondy centru dvojice historických
vozidel. Vše začne v 7:00 hod. u Domu
kultury registrací vozidel. Samotný program
odstartuje v 9.00 tradičním vystoupením
velocipedistů, mažoretek a trubačů. Po
oficiálním zahájení akce primátorem
Raduanem Nwelatim se historická vozidla
vydají v 9:30 na projížďku městem. Trasa
povede ulicemi Blahoslavova, V. Klementa,
Laurinova, TGM až ke kruhovému objezdu
u Sportu, poté zpět po TGM, Laurinovou,
Havlíčkovou, Jaselskou, V. Klementa a
Dukelskou zpět k Domu kultury. Samotná
„rally“ pak odstartuje V 10:45 z Blahoslavovy
ulice a bude směřovat do Mnichova Hradiště.
Této „rally“ se zúčastní 77 vozidel a 24
motorek, dalších asi 42 vozidel se mezitím
přemístí na Výstaviště, kde se chystá další
doprovodný program. V Mnichově Hradišti si

budou moci návštěvníci vozidla prohlédnout
od 12:40 na náměstí. Pro velký úspěch
v loňském roce bude cíl opět na horním
otevřeném parkovišti Bondy centra. Všechna
historická vozidla budou zaparkována na
tomto horním parkovišti, kde od 15:30 začne
nádherná
výstava
těchto
dávno
zapomenutých unikátních vozidel. Součásti
této výstavy bude letos poprvé při této akci
výstava jedenácti koňských dobových kočárů
a povozů. V 18:00 v přízemí Bondy centra se
dozvíte vítěze při vyhlášení výsledků a
předání cen. Pro návštěvníky letošního
sedmého ročníku Svatováclavské jízdy je
připraven i bohatý doprovodný program, jak
pro děti tak i dospělé pořádaný společností
Kultura města Mladá Boleslav. Program
odstartuje dopoledne v 9:00 na Výstavišti.
Od 10:00 začne hudebně zábavný dětský
pořad herečky a zpěvačky Inky Rybářové, od
11:45 vystoupí skupina Petr Novák Revival
Band a od 13:15 vystoupí Originál Swing
Band. Součástí programu letos budou opět
oblíbené projížďky koňským spřežením,
skákací hrad, stylové stánky a možnost
občerstvení. V rámci výstavy dobových
koňských kočárů bude mít letos poprvé
veřejnost od 14:00 do 19:00 hod. možnost
(placených) projížděk kočárem taženým
starokladrubskými hřebci. Jízdné: dospělí
50 Kč, děti 35 Kč, rodinné 150 Kč. Nástupiště
bude u fontány Bondy centra. Vstupné na
Svatováclavskou jízdu i další doprovodné
programy je zdarma. Vstup zdarma bude
v den konání akce také do všech muzeí ve
městě (do Škody Auto Muzea, Muzea
Mladoboleslavska, paláce Templ, Sboru
českých bratří i na vyhlídkovou věž Staré
radnice).
Z.Valenta
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