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N a úvo d …
Po roce se opět přihlásil vánoční čas, který s sebou přináší také mnoho shonu
a starostí. Doufáme, že naše „vánoční číslo“ bude příjemným zastavením mezi starostmi,
které provází snad nás všechny před nastávajícím vyvrcholením roku.
Jako obvykle Vás seznámíme s novinkami, které se významně týkají našeho městyse
a připravovaných akcí, zejména pak s nadcházející plesovou sezónou, která vypukne v úvodu
nastávajícího roku. Doufejme, že akcí pro veřejnost bude v příštím roce opět dost, aby nám
v naší komunitě nebylo smutno. Co dodat na závěr? - „NEJLEPŠÍ ZPRAVODAJ JE TEN, KTERÝ
MÁ NEJVÍCE SPOLUPRACOVNÍKŮ A DOPISOVATELŮ“. Oživme proto i ten náš, uvítáme jakékoliv náměty, nápady, příspěvky od Vás čtenářů.
Všem nejen čtenářům přejeme co možná nejklidnější vánoční svátky a hodně spokojenosti v novém roce. Příjemné počteníčko „Vánočního čísla“!
Vaše redakce.

Veselé Vánoce
Vážení spoluobčané, milí a věrni čtenáři našeho Březenského zpravodaje. Sešel
se rok s rokem a blíží se opět konec roku,
tentokráte roku 2009. Jak už to v životě
chodí, některým z Vás přinesl tento rok
spoustu radosti, jak v soukromém životě tak
i v pracovním. Jiní takové štěstí neměli
a končící rok 2009 některým z Vás přinesl
bohužel i spoustu starostí a nepříjemných chvil. To už ale patří k současnému
uspěchanému a ne vždy veselému životu. Vánoce jsou tady a s nimi jako každý
rok přišel stres, nervozita a starosti. Neměli bychom tomu podlehnou, ale naopak
snažit se poslední svátky roku prožít příjemně a hlavně v rodinném kruhu se
svými nejbližšími, které máme rádi a které obdarováváme tím nejcennějším co
může být, láskou.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem popřáli krásné a klidné Vánoce 2009 a do nadcházejícího nového roku 2010 hodně zdraví,
štěstí, optimismu, elánu a pokud možno co nejvíce krásných chvil strávených
v rodinném kruhu se svými nejbližšími. To vše Vám přejí zaměstnanci úřadu
městyse Březno, rada, zastupitelstvo městyse a spolupracující komise.
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Zasedání zastupitelstva
4/01/2009 – Schválení umístění stavby RD manželům Odložilíkovým na pozemku
č. 588/1 kat. území Březno (Matrovice)
– nutno upřesnit umístění stavby. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4\02\2009 – Schválení umístění stavby RD p. Zderadičkové na pozemku č. 448
kat. území Dolánky – nutno upřesnit umístění stavby. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/03\2009 – projednání daru od
p. Němečka – strouha par. č. 1117 v kat.
území Březno. Zastupitelstvo dar nepřijímá
– schváleno všemi přítomnými hlasy.
4/04/2009 – podání žádosti o dotace
na rok 2010.
1. MŠ v budově ZS – dotace z Fondu rozvoje
měst a obcí Středočeského kraje.
2. MŠ v budově ZS – dotace z Regionálního
operačního programu EU.
3. Oprava vozu Avia SDH – dotace z Fondu
podpory dobrovolných hasičů Středočeského
kraje.
4. Oprava křížku v Dolánkách – dotace
z Fondu památek Středočeského kraje.
5. Výměna hraček u víceúčelového hřiště
– dotace z Fondu sportu Středočeského kraje. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
4/05/2009 – aktualizace Strategického rozvojového dokumentu z 25. 2. 2009

– doplnění záměru výstavby oddělení MŠ
v budově zdravotního střediska nákladem
cca. 2 300 000,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi hlasy.
4/06/2009 – rozpočtové změny
č. 3/2009 – zvýšení příjmů i výdajů
o 736 096,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
4/07/2009 – zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 1/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku v obci ze dne 5. 7. 1995
– nyní toto řeší zákon o obcích č. 128/2000
Sb. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/08/2009 – realizace přesunutí ordinace obvodního lékaře z 1. patra do přízemí
budovy zdravotního střediska. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/09/2009 – schválení přijetí úvěru
od KB ve výši 2 000 000,00 Kč. – varianta
– pohyblivá sazba na 3 roky a pověřuje starostu k podpisu příslušných dokumentů. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/10/2009 – čerpání úvěru od KB bude znovu projednáno začátkem roku 2010
zastupitelstvem městyse Března společně
s rozhodnutím o záměru výstavby oddělení
MŠ v budově zdravotního střediska. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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Ohlédnutí za rokem 2009 a dění v městysi
Vážení a milí spoluobčané, pozvolna
se chýlí k závěru rok 2009. Před námi je období klidu, míru a pohody. Většina z nás se
na toto těší jako na jedinečnou atmosféru
Vánoc prožitou v rodinném kruhu. Před
těmito krásnými svátky předcházejí nekonečné starosti, stres a nervozita se zajištěním
zdárného prožití těchto svátků a také
s důstojným rozloučením roku 2009. Teď
mám na mysli zástupce něžného pohlaví,
protože musíme si přiznat, že většina prací
jako např. vánoční výzdoba, pečení cukroví,
ale i shánění dárků pro naše ratolesti leží
většinou na jejich bedrech. Konec roku je
v mnoha případech též obdobím, kdy hodnotíme, jak se nám podařilo naplnit naše novoroční předsevzetí a plány. Podívejme se tedy,
jaký byl rok 2009 z pohledu našeho městyse.
Již na počátku roku bylo zřejmé, že
před námi stojí náročný rok plný práce. Jednalo se zejména o realizaci velkých investičních akcí, které se dlouhodobě připravovaly.
Bylo to především dokončení zateplení budov základní a mateřské školy. Tento projekt
by se nedal zrealizovat bez pomoci dotace
z EU z Operačního programu Životního prostředí a z Fondu životního prostředí Krajského úřadu, jelikož částka za realizaci dosahující 5,5 mil. korun byla pro městys za hranicemi možností. Nákladově převyšoval částku
obecního rozpočtu. Jelikož se nám městys
rozrůstá o další a další občany, což je
v každém případě dobře, musela se řešit další velká investiční akce, kterou byla
přístavba mateřské školy pro 20 dětí. Současná kapacita 40 dětí již nebyla dostačující
s ohledem na právě se rozrůstající městys
a skutečností, že nebylo do letošního školního roku 2009 přijato 11 dětí. V té době jsme
ještě netušili, že i tato nová kapacita 60 dětí
bude příští rok malá. Tato stavba započala

2. 3. 2009 a podařil se nový pavilón otevřít již
v září téhož roku, pro školní rok 2009 – 2010.
Celková částka na přístavbu školky činila více
jak 2 mil. korun. I když měl městys podanou
žádost o dotaci ke Krajskému úřadu na Regionální operační program, bohužel nebylo pro
velký zájem vyhověno, takže celá investice
šla na bedra městyse. Abych hned zpočátku
vyjmenoval všechny velké akce, tak mezi ně
patří i nová střecha na Základní škole druhého stupně v celkové investici 1,5 mil. korun.
I tady byla podána žádost o dotaci ke Krajskému úřadu k FROM, ale i zde nebyla dotace poskytnuta. To byly dvě velké investiční
akce na které bohužel nedopadla žádná dotace a tudíž veškeré financování bylo na
městysi. Mezi zadní části budovy školy a víceúčelovým hřištěm vzniklo parkoviště pro
pedagogy a především rodiče dětí navštěvujících školu. Myšlenka byla ta, aby děti nemuseli přebíhat přes, dnes již dosti frekventovanou silnici při cestě do školy. Nejsem si
zcela jist, zda se tato myšlenka neminula
účinkem, neboť většina rodičů dětí stále zastavují na této silnici a riskují zranění svých
dětí.
V první polovině roku proběhala rekonstrukce
chodníku
od
sokolovny
k Mateřské škole a dokončení chodníku
v Topolech za dotační účasti od Krajského
úřadu z Programu obnovy venkova. Obdrželi
jsme dotace na opravu a zrestaurování sakrálních soch v Březně. Byla to dotace
z Krajského úřadu na sochu sv. Linharta,
z Ministerstva kultury na sochu sv. Prokopa
a z Ministerstva pro místní rozvoj na křížek
u Vitmajerů. Tyto rekonstrukce probíhaly
v druhé polovině letošního roku. Jestli jsem
na něco nezapomněl, tak poslední dotační
titul v částce 458 000,00 Kč. obdržel městys
pro SDH Březno na opravu a výměnu nádrže
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na cisterně CAS 32, která již byla v havarijním
stavu.
Mezi vyjmenované práce, ať již stavební nebo přípravné, které zaberou nemálo
času, patří v prvé řadě příprava územního
plánu. Byl vytvořen jakýsi koncept a ten je
nyní ve stádiu připomínkování a schvalování.
Také se pokračuje v přípravě pozemků pro
výstavbu RD v lokalitě na Vinici. Zmíním se
též o lokalitě za sv. Václavem, kterou staví
firma Balgsan pro naše nové občany.
V současné době je již několik rodin nastěhováno, i když okolí připomíná stále staveniště.
V letních měsících byly v prodejně potravin
a na Úřadu městyse Března vyměněny již
nevyhovující dřevěné vstupní dveře a okna za
nová plastová s izolačním dvojsklem. Došlo
k přemístění kontejnerů na tříděný odpad
ke Zdravotnímu středisku. Již jsem několikrát
informoval o termínech svozu tohoto tříděného odpadu, že není vhodné umísťovat odpad okolo nádob v době, kdy jsou plné, je
toto možno naplánovat dle termínu odvozu.
Termíny jsou též na stránkách městyse. Určitě nemusím popisovat, proč to není vhodné a
také to že se tam objevují věci, které do tříděného odpadu vůbec nepatří. Příklad
z poslední doby, plechové nádobí (hrnce),
dveře apod.
Jistě jste se někteří z Vás dočetli nebo
doslechli z jednání zastupitelstva o dalším
rozšíření Mateřské školy do zdravotního
střediska, a sice do prostor 1. Patra, kde nyní
je ordinace praktického lékaře. Umístění MŠ
musí předcházet přemístění této ordinace do
přízemí a tím uvolnit celé patro pro rekonstrukci. Městys bude na tuto akci žádat
o dotace u dvou subjektů, a sice u Fondu
rozvoje měst a obcí Středočeského kraje
a u Regionálního operačního programu EU.
V případě zamítavého stanoviska o dotaci,
s tím se musí také počítat, městys na tuto
akci nemá dost svých finančních prostředků,
a proto se po jednání s Finančním výborem
a potažmo na zastupitelstvu rozhodlo požádat o úvěr 2 mil. Kč. Tomu předcházela dost
„ostrá“ jednání, či zadlužit městys nebo ne.

Vypracovaly se materiály, kolik dětí bude
třeba umístit do MŠ v příštích letech, vypracovala se prognóza finančních příjmů a toků
v následujících letech, zda bude městys
schopen splácet a v neposlední řadě, a to
dost vážná situace, školku nestavět a úvěr si
nebrat. Nakonec na posledním jednání zastupitelstva se rozhodlo o úvěr požádat, zároveň požádat i o dotace, a na dalším zasedání zastupitelstva rozhodnout o realizaci
stavby MŠ. Chápu, že to není jednoduchá
věc, ale musíme si uvědomit, že pokud dítě
bude navštěvovat zdejší MŠ, a rodiče i děti
budou spokojené, tak je předpoklad že nastoupí a bude navštěvovat i ZŠ, a to přeci
chceme, aby v březenské škole byl dostatečný počet žáků na odpovídající vzdělávací
úrovni. Současná situace je taková, že celorepublikově je málo školek, a to platí i zde.
Mladá
Boleslav
se
potýká
také
s nedostatkem volných míst pro umístění
dětí, natož aby umístily do svých školek děti
z jiných obcí. Dalším „pro“ je spokojenost
občanů v městysi, což si myslím je též dost
podstatná a zásadní věc. Neumím si představit rodinu, která se snaží a chce umístit dítě
do MŠ, aby mohla jít matka do práce, a tuto
možnost nedostane, jelikož je málo místa.
Nehledě na to že z této osoby se vrátí do
městyse peníze v podobě odvedených daní,
samozřejmě pokud je trvale přihlášen. Vůbec se potom nebudu divit, že rodina, které
se to týká, bude nespokojená s “žitím“
v Březně a svou nespokojenost bude dávat
patřičně najevo. To přeci nikdo z nás nechce.
Nebudu zde dále popisovat řadu prací, které patří spíše do údržbářských a provozních, ale poslední kapitolou chci uzavřít
nejen rozvoj a správu majetku městyse, kterým se v letošním roce vedení úřadu plně
věnovalo, ale i podpoře a organizování kulturně společenských akcí v průběhu celého
roku. Vítáním občánků počínaje a vánočním
setkáním se seniory konče. Je krásné, že
v našem městysi i v této náročné době, kdy
není mnohdy čas ani na vlastní rodinu, se
mezi námi nacházejí spoluobčané, kteří pro
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Vás organizují odpočinkové a zájmové akce.
Je úplně jedno, zda jsou členy komisí nebo
výborů, nebo zájmových organizací, sportovci, či jsou-li to zaměstnanci školy nebo jiných
organizací. Vždy se jedná o spoluobčany,
kteří nad rámec svých povinností pracují pro
dobré jméno Března a spokojený život v
něm. Těchto lidí si musíme vážit, neboť oni
svojí prací vytvářejí podmínky pro společenský život. Díky nim jste se všichni měli možnost v roce 2009 zúčastnit například masopustního veselí, hasičských soutěží, dětských
slavností, amatérských sportovních soutěží,

divadel, plesů a tanečních zábav. Osobně
proto děkuji všem, kteří se v roce 2009 zasloužili o zorganizování veřejných společenských aktivit, patří jim upřímný dík.
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte Vám popřát, abyste konec tohoto roku
prožili v plné spokojenosti, radosti, v rodinném kruhu plném nadějí a očekávání. Nový
rok 2010 ať je naplněn láskou, zdravím a pochopením.
ZZ. Valenta

Pozvánka na výlet
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Muzeum v Třebechovicích již existuje od
roku 1925, díky nadšení třebechovického
rodáka Viléma Koleše. Třebechovické muzeum se specializuje na dokumentaci statických
a mechanických betlémů. V současné době
spravuje městské sbírky a sbírkový fond betlémů. Nejvzácnějším předmětem městských
sbírek je ručně psaný iluminovaný Literátský
graduál z roku 1559. Sbírka tvoří více než 300
betlémů zhotovených z rozličných materiálů,
pocházejících z tradičních i netradičních betlemářských oblastí. Nejcennějším betlémem
je Proboštův mechanický betlém. Je bezesporu nejcennějším a nejobdivovanějším
mechanickým betlémem lidových řezbářů
Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora
mechanismu Josefa Frimla. Betlém je více jak
100 let starý a je vyjma kovových zvonků,
kožených řemenů a měchu kukačky, vyroben
celý ze dřeva, včetně převodových kol, hřídelí a vaček mechanismu. Jeho rozměry jsou
7x3x2m. Obsahuje na 2000 vyřezávaných
dílů a figurek, uváděných do pohybu ojedinělým mechanismem. Dříve byl mechanismus
poháněn klikou, a od roku 1935 malým elektromotorkem. V roce 1999 byl Proboštův
mechanický betlém prohlášen za národní
kulturní památku.
Muzeum betlému v Třebechovicích je
v prosinci otevřeno každý den od 9:00 do
17:00 hod., kromě 24. 12. a 31. 12., kdy bude
otevřeno od 9:00 do 12:00 hod. Můžete se
těšit na zcela novou expozici s názvem „Proměny Proboštova betlému“, která se po více
jak 20 letech změní a odhalí Vám různá tajemství a proměny Proboštova betlému. Výstava „Kouzlo mechanických betlémů“ spolu
s netradičním nasvícením Proboštova mechanického betlému, představuje deset pohyblivých betlémů a dvou mechanických
ukázek vyrobených z různých materiálů. Po-

čet vystavených betlémů na jednom místě je
unikátní nejen v České republice, ale i Evropě. Dominantou výstavy je mechanický betlém z Třebíče, který se uvádí do pohybu pomocí dřevěné kliky. U dvou betlémů je návštěvníkům zpřístupněn pohled do mechanické části.

Třebechovické muzeum betlémů nabízí dva
prohlídkové okruhy: Běžný – běžný okruh
zahrnuje prohlídku všech tří expozic
a trvá přibližně 45 min. a je bez průvodce.
1.expozice – Proboštův mechanický betlém
(audio výklad), 2. Expozice – Kouzlo mechanických betlémů, 3. Expozice – prodejní krámek (vyřezávané betlémy, dřevěné hračky).
Netradiční okruh - zahrnuje Běžný okruh
+ prohlídka mechanismu Proboštova betlému s výkladem odborného pracovníka. Na
tento okruh je třeba se dopředu objednat na
e-mail: batelna@betlem.cz. Vstup do expozice 1. a 2. je bezbariérový. Vstupné dospělí
50 Kč., studenti 30 Kč., děti 15 Kč., rodinné
110 Kč. Bližší informace www.betlem.cz.
Z. Valenta
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Vánoce, advent a adventní věnce
Co je to vůbec advent, proč se předvánoční
době tak říká? Podívejme se trochu do historie, kde vznikl, co představují adventní neděle a s tím i související adventní věnce.
Příprava na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci,
je to tedy doba, kterou strávíme přípravou
na samotné vánoční svátky. Toto označení
pochází z latinského slova "adventus", což
znamená příchod. Myslí se zde na příchod
Ježíše Krista. První začátky slavení adventu se
objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent
začátkem nového liturgického roku, který do
té doby začínal Vánocemi. Adventní doba
trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25. 12. Datum první adventní neděle je
pohyblivé. První adventní neděle (připadající
na neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem) označuje počátek křesťanského roku.
Letos vyšla první adventní neděle na 29. 11.
2009. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25.
prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok
v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy
trvá do půlnoci dne 24. 12. ("štědrý večer" je
vigilie - předvečer hlavního Vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý
den. V takovém roce trvá advent vlastně jen
tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš
(6. prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec). Štědrý
večer ještě nepatří do křesťanských Vánoc.
Končí jím advent a také postní období. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz,
ačkoli je ještě složena z postních jídel.

Následující půlnoční mše je pak v
podstatě pozůstatkem noční vigilie, která
původně předcházela všem významným
křesťanským svátkům. Samotné vánoční
svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince, (Boží hod vánoční, v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“).
26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka, občanský „2. svátek vánoční“.
6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně
(též svátek Tří králů) – podle tradice se toho
dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci od východu a přinesli
mu dary. Tradice později udělala z mudrců
krále a stanovila jejich počet na tři. Neděli
následující po slavnosti Zjevení Páně se slaví
Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku končí.

Ne všichni křesťané však Vánoce slaví
– například v 17. století byly v Anglii a některých amerických koloniích vánoce kvůli možnému pohanskému původu zakázány; podobně někteří křesťané Vánoce neslaví dnes
ani u nás. Přímo z Bible totiž nelze slavení
vánoc obhájit. Dle dochovaných citací
z evangelií Ježíš Kristus své učedníky nikdy
nevyzýval k jakékoli oslavě jeho narozenin.
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Adventní věnec a neb historie adventního
věnce.
Adventní věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Na
počátku bylo kolo...
Zvyk používání adventního věnce je
starý přibližně 150 let. První adventní věnec
měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho
dějiny nás vedou do nejnižších sociálních
vrstev obyvatel Hamburku minulého století,
přesněji do - Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna,
chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý
pedagog a později zakladatel "Vnitřní misie",
který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz
před vánocemi od stropu dřevěný kruh se
svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo
23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - červených, na každý den do Štědrého dne. Denně
během krátké pobožnosti, nejprve v polední
přestávce a později za svítání, byla zapálena
jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými
větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec.
Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle.
Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce. Později se
adventní věnec objevil v protestantském
prostředí na severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až
do Severní a Jižní Ameriky. Kruhová podoba
věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce
a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci
před "drsnými" nocemi jsou nejtmavějšími
v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých
paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila
velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly
v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat na
cestu těmto bytostem. A od těchto světel až
k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké
narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš
opakování jednoho starého zimního zvyku.

Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných,
zpět ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro
přírodní sílu. Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí.
Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce
ze slámy měly přinášet požehnání, odrážet
zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými
stuhami, znamení slunce. Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená.
Červená upomíná na krev Kristovu prolitou
za spásu světa, obě barvy pak symbolizují
život. Jako ozdoba se používají také jablíčka,
od času ráje jsou plody života - kulaté jako
věnec sám a dobré jako Boží přízeň.
Dnešní advent - hektický předvánoční
shon kritizuje například pražský světící biskup
Mons. Václav Malý: "Z předvánoční doby se
stala jenom doba nákupů, shánění, velikého
neklidu. Advent, doba přípravy na vánoce, se
jakoby úplně vytratil. Místo třetí a čtvrté neděle adventní dneska se říká stříbrná a zlatá
a všechno to tedy směřuje jenom k takové
rovnici zisk a co za to, místo aby to mělo obsah, jak se duchovně připravit na to Světlo,
které je nejenom mimo nás, ale také by mělo
nějakým způsobem zaznít a zazářit v nás."
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Pravý rozměr Vánoc může podpořit i
přivezené Betlémské světlo. Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo,
které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně
zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč
Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje
z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají
o neděli Gaudete delegacím z celé Evropy;
pro české země jej přebírají brněnští skauti,
kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. nedělí
adventní, takže je pak k dispozici v kostelech,
na náměstích, vánočních trzích, knihovnách
apod.
Co vlastně Betlémské světlo symbolizuje? O tom více biskup Václav Malý: "Symbolizuje především postavu Ježíše Krista,
který se narodil v městě Betlémě. Ježíš Kristus je pro křesťany tou zásadní osobností, od
níž odvíjí svůj vztah k Bohu, svůj pohled a své
postoje vůči světu, vůči sobě navzájem i vůči
druhým lidem. Ježíš je také na různých místech Písma svatého nazýván Světlem, tudíž
o vánočních svátcích, kdy si připomínáme
narození Ježíše Krista, je to v posledních letech spojeno také s tímto pěkným zvykem,
že se z Betléma rozváží světlo do celého světa."
Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského
ORF v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989. První světlo
přivezli do revolučního Československa čeští
exiloví skauti z Rakouska. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný
Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince,
odkud se předává do 25 zemí světa a také
institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN. Do Česka přiváží Betlémské
světlo spolu s junáky a skauty Český rozhlas.
O cestě Betlémského světla do Česka
vyprávěl podrobnosti René Zavoral z Českého
rozhlasu: "Pracovníci budějovického rozhlasu
byli v rakouském Linci. Tam světlo přebrali
a dovezli ho autem v takové speciální a hod-

ně chráněné dřevěné lucerničce, aby nedošlo
k zhasnutí světla. Tak ho dopravili do Prahy
a my jsme stejnou cestou pomocí aut přivezli
světlo do katedrály svatého Víta."
Letošní rozvoz Betlémského světla
bude v sobotu 19. prosince 2009. Vánoční
svátky nejsou dnes jen svátky klidu a pokoje,
ale i dobou zběsilého nakupování dárků.
Přestože se vánoce pro řadu lidí staly konzumním svátkem, stále ještě jsou takoví, kteří upřednostňují jejich jiný rozměr. Pro ty
přichází do České republiky Betlémské světlo.
Biskup Václav Malý dále říká: "Myslím
si, že je to pěkný symbol a co je zajímavé, že
na tento symbol slyší a vnímají ho nejen lidé,
kteří jsou těsně spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale víceméně i lidé, kteří jsou
nevěřící nebo kteří stojí mimo křesťanské
církve."

K vyvrcholení vánočních svátkům patří také obdarování svých blízkých dárky, čímž
chceme vyjádřit určitou náklonnost či lásku
k obdarované osobě. Ale vybrat dárek je
mnohdy velký problém. Ale nejen to, problém může být i dar přijmout. Dary jsou totiž
jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi darujeme, něco vyjadřuje: jsou to
slova proměněná v čin. A jak je to tedy
s dárky o Vánocích? O Vánocích existují jak
dary z povinnosti – „co by si o mě pomyslel?“, tak dary vyžadované – „ukaž mi svou
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lásku!“, dále dary z vypočítavosti – ty jsou
vánoční variantou úplatku a dary, jakožto
výměnný obchod – „jsou naše vzájemné dary
stejně hodnotné?“. Také existují dary, které
mají reprezentovat dárce bez ohledu na pocity obdarovaného – „podívejte se, co jsem
mu dal! Jak jsem dobrý!“. A konečně existují
i dárky, které jsou projevem lásky – tedy dělením se a sdílením toho, co nás těší a co
přináší užitek, bez ohledu na to jak, je nebo
není dárek finančně náročný. Dary jsou víceméně zviditelněním vztahů, které mezi
dárci a obdarovanými panují. Dary samy
o sobě ale vztahy netvoří! Dárek není jen
obdarovaná věc, která má či nemá nějakou
finanční hodnotu. Dárek je především osobním poselstvím, které říká „mám Tě rád“.
Přeci něco takového se penězi vyjádřit nedá.
V dárku totiž dáváme sami sebe. A to je
velká příležitost, kterou bychom měli o Vánocích zažít a nenechat si ji propást.

A nakonec jeden citát (Henri
J.M.Nouwen): Největší dar, který mohou
rodiče svým dětem dát, je jejich vzájemná
láska. Právě skrze tuto lásku mohou vytvořit
prostor bez úzkosti, aby v něm děti mohly
vyrůstat, povzbuzovány k rozvíjení vlastní
sebedůvěry a k tomu, aby hledaly způsob, jak
si svobodně zvolit svou vlastní životní cestu.
Nedalo mi, abych nepřidal ještě jedno společné přání:
Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na
Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí. Děkuji Ti. To mi
stačí.
Zdroj: www.wikipedia.cz a www.vira.cz
Z. Valenta

České Vánoce a zvyky
Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují
se zakončením roku a s trávením času
v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny
24., 25. a 26. prosince, ale předchází jim
v křesťanském pojetí čtyř týdenní období
zvané advent. Všechny tři dny jsou oficiálním
státním svátkem.
S Vánočním slavením je spojeno
množství místních i národních zvyklostí.
U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem postavení vánočního stromku, který se zdobí
vánočními ozdobami a pod který se
v rodinách kladou dárky pro své nejbližší.
Vánoční stromek se však v našich zemích
všeobecně ujal až po první světové válce.
Také bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky
neboli betlém. V Čechách se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta

v Praze. Charakter Vánoc do značné míry
ovlivňují také koledy, zvláště pak česká tradice koled je obzvláště bohatá. Vánoční pečení
cukroví je jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části českých
domácností dodržována. Většina vánočních
cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru,
vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi typické, patří cukroví z lineckého těsta, které je
možné navíc ochutit strouhaným kokosem
nebo kakaem. Typická vůně je vanilka
a z koření skořice.
24. prosince bývá tradicí, že se schází
celá rodina na slavnostní večeři. Samotná
večeře se tradičně skládá z rybí polévky,
bramborového salátu s kaprem. Během její
konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti.
Mohlo se tak připravit o talíř více pro neče11

kanou návštěvu, případně položit pod talíř
minci či šupinu z kapra. Od štědrovečerní
tabule se obvykle směla vzdalovat pouze
hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které v naší zemi dětem
přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí
půlnoční mší, na které se zpívají koledy,
a začíná samotná církevní oslava narození
Krista.
Se štědrým večerem se pojí i řada
lidových zvyků. Lití olova, pouštění ořechových lodiček, rozkrajování jablek nebo házení
střevícem.
Pouštění lodiček. Není mnoho lidí,
kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích
nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Ale i tak, připomeňme si, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý
zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit jakoukoli otázku týkající se lásky, rodiny, práce,
úspěchů, majetku atd. Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to
v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat
svíčku a spouštět ji na vodu. A co všechno
mohou lodičky prozradit?
Když lodička:
- zůstala u břehu – v příštím roce nebudou
žádné změny, vše zůstane při starém
- se hned potopí – jakákoliv snaha zlepšit
svou situaci bude marná
- se při plavbě dotýká jiné lodičky – láska a
přátelství
- utvoří kruh s ostatními – bezproblémové
soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
- se ocitne uprostřed ostatních – majitel lodičky potřebuje pomoc a ochranu, je zranitelný a citlivý
- se ocitne mimo kruh – majitel
v nadcházejícím roce opustí rodinu
- se točí v kruhu – nerozhodnost, nevíte co
od života chcete
- pluje se zhasnutou svíčkou – neupřímnost,
komplikovaný citový vztah
- sama dopluje k druhému břehu – získáte po
čem toužíte

Lití olova. Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však za obou světových válek
byl nedostatek tohoto materiálu, tento
zvyk málem upadl v zapomnění. Ani dnes
však není tak jednoduché olovo získat.
Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách
rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž
na vlasec. Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí (abychom se
nespálili) nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Olovo po několika minutách ztuhne a teprve potom je můžeme
vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští.
Stejně jako u lodiček je důležité položit
jasnou a srozumitelnou otázku. Výklady
mohou být různé, ale tady je popis několika základních tvarů:
- čáry rovné – spokojený klidný život
- čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování
- čáry jako půlkruh – falešný přítel, zrada,
rozchod
- kruh uzavřený – finanční zisk, dědictví
- kruh porušený – zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
- dva kruhy – svatba
- dva porušené kruhy – rozchod, zrušení
zásnub nebo svatby
- ovál – sňatek z lásky
- čtverec – harmonický život
- trojúhelníky – štěstí v podnikání
- jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
- dva kříže – zajištěné stáří
- mřížky – vězení
- hadi – nepřátelství, zrada
- zvířata – buď milosrdný
- hvězdy – úspěch ve všem
- květiny – láska, rodinné štěstí
- stromy – dlouhá životní cesta
Nenašli jste tvar, který jste hledali? Nevadí, vše závisí na Vaši fantazii a schopnosti číst ve vlastním podvědomí.
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Rozkrajování jablek. U štědrovečerní
večeře se při této věštbě určovalo, jak to
bude se zdravím jednotlivých členů rodiny
v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje
jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý
příští rok zdráv. Objevil-li se křížek, nevěstilo
to nic dobrého.

mělo žito dlouhé klasy. Večeře se začínala
a končila motlitbou, ve které se vzpomínalo
na zemřelé členy rodiny. Hospodyně nesměla
vstát od stolu, jinak by neseděly slepice na
vejcích. Obsluhovala tedy děvčata. Zbytky
jídel byly zakopány do země, aby byla úrodná. Když hospodyně připálí vánočky, bude
o Vánocích stonat. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy
z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod
talířem peníze. Vdavekchtivé děvče má na
Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když
tajně sebere devět patek od vánoček a do
roka je pod čepcem. Večer před Štědrým
dnem si položte k posteli ořech, po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by
Vám měli dát pokoj blechy a štěnice. Sníte-li
při štědrovečerní večeři kousek okoralého
chleba, bude se Vás držet štěstí. Rozlijete-li
víno, čekejte do roka křtiny. Česnek a med
pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Kdo nosí
u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra,
Nakonec jedna pověra u štědrovečertoho se drží peníze. Řetězem ovázaný trnož
ní večeře. Podle tradic mělo být na štědrovestolu, ochraňuje rodinu před zlými duchy.
černím stole devatero pokrmů. Magickou
moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře
z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné Čerpáno z www. stránek s vánoční tématikou
a nebylo potlučené od krup. Pro hojnou úrodu bylo třeba nejprve sníst lžíci hrachu. NěZ. Valenta
kde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobKdo si myslí, že jedna dětská dušička
čané, milí žáci.
touží po úplně stejné věci jako druhá, mýlí
se.
Kdo si však myslí, že všechny děti,
Kdo si myslí, že jedna sněhová vločka
všichni lidé milují Vánoce – kouzelný čas dárvypadá úplně stejně jako druhá, mýlí se.
ků, nekonečné pohody, lidského štěstí a otevřených srdcí, nemýlí se.
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Nastal čas adventu, čas blížících se
svátků lidské pospolitosti, čas Vánoc. Ve vašich domácnostech zavoní perníčky a rohlíčky, v dětských očích se zablýsknou šťastné
jiskřičky, z rozkrojených jablíček „vyskočí“
hvězdičky a ……..mé upřímné přání zní pro
všechny:
…..ať každý z Vás prožije v kruhu svých nejbližších a nejmilejších noc plnou zázraků
a splněných přání,
…..ať každého z Vás ozáří „šťastná hvězda“
a osloví laskaví lidé,
…..ať do dnů příštích nikoho nemine zdraví,
dobrota, láska a víra v lepší budoucnost,
…..ať andělé vedou Vaše kroky k zázrakům
všedních dnů nového roku 2010.

Veřejné poděkování

Jsem ráda, že opět mohu poděkovat
mnoha rodičům a spoluobčanům za pomoc
a sponzorské dary, které dali naší škole.
Rodičům prvňáčků děkuji za vymalování a úklid učebny 1. třídy - Žitníkovi, Fukovi, paní Matuškové, Hrubé, Novákové, Kotyzové, Balcarové, Galbavé. Paní Koutové
a pánům Lauberovi, Šípkovi a Švandrlíkovi
děkuji za tapetování keramické dílny, několika rodičům – manželům Adamcovým, paní
Hoangové a panu Šípkovi za vymalování
a úklid školní družiny, panu Švandrlíkovi za
výtvarné pomůcky a potřeby dodané do
školní družiny. Poděkování patří též paní Musilové, a to za živé květiny, které zdobí chodbu naší školy, manželům Hrubým, kteří daroVánoce začínají! Šťastné, kouzelné a poho- vali škole kopírku, manželům Adamcovým,
dové!
kteří věnovali 4. třídě televizor a DVD přehrávač a též všem rodičům žáků 3. třídy, kteří
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ pomohli dofinancovat koberec pro děti do
kmenové učebny.
Březno
Všem patří ještě jednou můj upřímný dík.
Do budoucna se opět těším na spolupráci se všemi dalšími, kteří nám jakkoli
chtějí pomáhat a zejména dětem zpříjemnit
prostředí tříd a celé školy.
Dana Rudolfová

Občanská a sociální komise
Z činnosti komise pro občanské a sociální
záležitosti.
V sobotu 28. listopadu proběhl v naší
sokolovně malý kulturní večer, který byl určen všem, ale vychutnali si ho spíše „dříve
narození“ občané. Jednalo se o podvečer při
harmonikách. O hudební produkci se posta-

ralo „Harmonikové duo z Března“, které
oprášilo řadu známých i méně známých skladeb, které jsou harmonikám ušity na míru.
Program byl sestaven od poslechových skladeb Bedřicha Smetany, po skladby z tzv.
„lehčího žánru“, Karla Vacka po proslulé pochody Františka Kmocha a jiných. Nesměly
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chybět samozřejmě i zpěvavější lidovky, které si vždy každý rád zanotuje. Vrcholem
vlastního večera zazněla na „zahájení“ plesové sezóny velkolepá skladba autora, který
navázal na tvorbu Johanna Strausse, Julia
Fučíka – Baletky.
Dnes již velmi málo slyšíme valčíkové
série těchto autorů a zcela jistě je to škoda.
Sama osobně bych si některý z nich ráda zatančila, ale bohužel jako produktivní muzikant je musím pouze hrát pro ty ostatní. Těžko hodnotit, zda by druh této hudby dnešní
mládež ještě dokázal oslovit. Ale podle toho,
co často slyším z mnoha „kulturních“ zařízení, soudím spíše opak a na Velké rakouské
Valčíky raději zapomenu. Tím se vracím
k naší akci, kterou navštívila řada starších
občanů, kteří mají nejen k té lidové tvorbě
a vážnějším poslechovým skladbám ještě
blízko. Moc ráda bych aby takovýchto akcí
probíhalo více i v našem blízkém okolí, neboť
si stále myslím, že Češi v sobě stále nesou
kult muzikantů a kulturně otevřených duší
a hudba ať už druhově jakákoli jim nezůstane
cizí a muzikanti nevymřou.
Proto děkujeme všem, co si přišli
nejen zazpívat, ale také něco pěkného naposlouchat.
Koleda o dobrém králi Václavu.
Hleděl dobrý Václav král
z okna o Štěpáně,
vysoký sníh zakrýval
pole, lesy stráně.

„Míli odtud, u svaté
Anežčiny studně,
pane, na té lesnaté
stráni žije trudně.“
„Masa dej a vína sem,
proschlého též chvojí,
my k němu zanesem
a on s námi pojí.“
Panoš s dobrým králem svým
vydali se tedy,
jdouce větrem mrazivým,
vánicemi ledy.
„Noc se tmí, jsou závěje,
krutý vítr vane.
Nevím ani, co mně je.
Nemohu dál, pane!“
„Chlapče, jdi v mých šlépějích,
můžeš v nich jít snadno,
nebude tě mrazit sníh,
nebude ti chladno.“
Chlapec šel pak v kročejích
svého pána krále,
nemrazil ho pak už sníh,
neznavila dále.

Měsíc světlo vysílal
na zamrzlé nivy,
chuďase v tom spatřil král,
jak si sbírá dříví.
„Panoši můj, přistup blíž,
zbystři oči svoje:
venkovan tam, nevidíš?
Odkud je a kdo je?“

Pročež vězte, křesťané,
kdo dbá o chudáky,
štěstí se mu dostane
za odměnu taky.
Za OS komisi a „Harmonikové duo z Března“
Zdeňka Nečesaná.
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Baráčnická obec pro Březno a okolí
V listopadu proběhlo naše výroční volební sezení, na kterém bylo zvoleno konšelstvo na příští dva roky. O jeho složení a taky
o našich plánech na toto příští období se můžete dočíst na webových stránkách naší obce, nebo na vývěsce na náměstí a v našem
časopise „Život Budovcovy Župy“. Naše nejbližší akce budou - spolupořádání Vánoční
nadílky pro děti v hospodě u Krouských (19.
12.), zimní pochod (datum a cíl bude upřesněn) a rozloučení se starým rokem. Všichni
jsou srdečně zváni na všechny naše akce.
Březenští baráčníci všem svým příznivcům, spoluobčanům a lidem dobré vůle
přejí krásné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška, hodně štěstí a zdraví v Novém
roce.

A přejí si….
Kde domov můj a Čechy krásné jsme často
zpívali,
Zemský ráj to na pohled.
To byl ten zemský ráj a nejen na pohled.
Je nemocná zem česká-naše rodná matka
lidská lhostejnost, sobeckost a chamtivost ji
ničí.
Kdopak asi zemi českou z toho vyléčí.
Uzdravme matičku zemi nejen pro sebe, i pro
děti našich dětí, abychom zas mohli před
celým světem pěti.
Ty Čechy mé vlast předrahá
jest baráčníků otčina.
Nuž spojme se v železný kruh
a každý zemi českou ochraňuj.
Abychom se v budoucnu nemuseli ptáti
Kde domov můj?
Konšelstvo BO

Historické okénko Března
O šlechtické rodině Bubnů bylo již
podrobně popsáno v minulém čísle. Dnes se
podívejme jak pod vládou původně rytířského panstva vzkvétalo městečko Březno.
Otík z Bubna držel spolu s bratrem
Mikulášem od r. 1532 Libchavu na Lan-

škrounsku, z níž se odstěhoval teprve po
tchánově smrti. Otík zemřel v roce 1552 a za
jeho vlády byla v písemnostech uváděna březenská gotická tvrz jako „pustá“, ovšem
Březno bylo ještě roku 1556 povýšeno na
městečko, což přinášelo obyvatelům řadu
výhod v podobě užívání některých práv.
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K významným městským právům pak
patřilo také právo pořádat trhy. I přesto, že
Březno se stalo formálně městem, jeho charakter se nijak zásadně nezměnil. Zástavba
zůstává i nadále řídká a ještě na konci
16. stol. zde bylo napočítáno pouhých 23
domů.
Roku 1558 umírá také Otíkova žena
Ofka (Žofie, rozená ze Žampachu). V tomto
roce 1558 si jejich synové Mikuláš, Heřman a
nezletilý Jindřich rozdělili zděděné panství
tak, že díl obsahující tvrz Březno, dvůr
s pivovarem, sladovnou a mlýnem, městečko
se 24 sousedními osadami, patřily nezletilému Jindřichovi, zatímco díl obsahující tvrz
Skašov, ves Sukorad, Mravinnou Lhotu a pustou ves Slyšíce, dostal Heřman, který se proslavil jako bojovník v tureckých válkách.
Heřman pak Skašov prodal roku 1578 a sídlil
ve východních Čechách na Jelení. Právě
o tomto potomkovi vypráví také známá pověst. Nejstarší z bratrů koupil roku 1582
hrad Litici, jenž se pak stal součástí predikátu
všech Bubnů.
Ačkoliv byl Jindřich z bratrů nejmladší, zemřel nejdříve. Již roku 1568 pořídil závěť, v níž daroval celý majetek a pozůstalé
děti jeho ženě Johance z Krajku, Zikmundu ze
Šelmberka na Chocni, Karlu Krajíři z Krajku na
Boleslavi a bratru Mikuláši. Johanka získala
pak věno 2000 kop, šperky, nábytek, nádobí
a polovici dobytka.
Z několika dochovaných zpráv můžeme usoudit, že ve 40tých letech 16. stol. byla
„pustá tvrz“ opravena, obývána a také rozšířena. Mohlo se již jednat o jednoduchý renesanční zámeček, jehož existenci dokládá
později rozšířená podoba obranné věže, která stojí dodnes. Období přelomu 16. a 17.
století můžeme pokládat za „zlatý“ věk panování Bubnů. V této době nejvíce docházelo
k přestavbám zámku, výstavbám nových
hospodářských budov, které byly dlouho
využívány pro potřeby všech obyvatel.

Jelikož se téměř všichni Bubnové (do
Bílé Hory) hlásili k bratrské víře, po jejich
smrti byly jejich ostatky pohřbívány v tzv.
„Bubnovské kapli“ při bratrském kostelíku
(dnešního sv. Havla) v Mladé Boleslavi. Kaple
se bohužel nedochovala, ale řadu náhrobků,
které již narušil čas dokázali mnozí historici
zachytit v písemné podobě. Zachoval se
i opis z jedné náhrobní desky, patřící i rodině
Hložků ze Žampachu. Jeden z torzovitých
náhrobků popisuje historik Fr, Bareš ve svých
„pamětech“ takto:
„….v pravé lodi kostelíka havelského
se nachází dole pod kruchtou náhrobek
s erbem žampachovským a nápisem: LETA
PANIE 1554 W NEDIELI PRZED S. MARTINEM
DOKONALA ZIWOT SWVE VROZENA PANI
DOROTA DCZERA…..A HLOŽKA….(lovecká
trubka)“.
Vlastní potřeba katolického kostela
k bohoslužebným účelům pak přišla až za
vlády Kunáty Jaroslava z Bubna kolem roku
1654, kdy za jeho vlády dochází v celé oblasti
k rekatolizaci
národa
a
poté
pak
i k následkům přestavby, nebo výstavby
vlastního kostela do dnešních rozměrů a bližší podoby.
V příštím čísle Vás seznámíme
s podrobnější historií gotické věže, odhalenými stavebními prvky a jinými souvislostmi,
týkající se celkem neobjasněných historických zajímavostí městečka Března.
Ráda bych jen podotkla v souvislosti
s některými zde uváděnými letopočty, které
neodpovídají některým zápisům, opírám se
o literaturu mnohých autorů i kroniky, ovšem
ne všechny údaje jsou směrodatné a vzhledem k torzovitostem listinných pramenů
těžko dokážeme, který z autorů měl pravdu
a opírá se o zásadní fakta, nebo údaje pouze
orientační.
Děkuji
za
pochopení.
Autorka Zd. Nečesaná.
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Něco dobrého na stůl
Něco dobrého na stůl, aneb sladkostí není nikdy dost!
Obalované plněné švestky.
Suroviny: 500g švestek, 500g mandlí, 500g kokosu, 100g čokolády na vaření, 50g jedlého
pokrmového tuku.
Příprava:
1. Do sušených vyloupaných švestek strčíme vždy po jedné spařené mandli. Švestku
napíchneme na vidličku a namočíme do čokolády, kterou jsme rozpustili v tuku.
2. Švestku pak obalíme v kokosu a necháme zaschnout.
Tento jednoduchý recept zvládnou i malé hospodyňky! Doba přípravy 20 min., Počet kousků
50, Orientační cena 30 Kč.

Plesová sezóna 2010
09. 1. 2010
30. 1. 2010
13. 2. 2010
27. 2. 2010
13. 3. 2010

Myslivecký
SDH Březno
Baráčnický
Sportovní ples
SDH Židněves + SK Židněves

Všechny organizace Vás srdečně
zvou na nadcházející plesovou
sezónu 2010 a přejí příjemnou zábavu
v rytmu tance se skleničkou
dobrého vínka.

Březenský zpravodaj: periodický tisk vydávaný 4x ročně v počtu 110 výtisků, cena: 15 Kč
číslo výtisku 4, ročník 8, datum vydání 10.12. 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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