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Na úvod …
Úvodní slovo redakční rady.
Vážení čtenáři,
opět se k nám po roce vrací Vánoce
a všechny starosti i radosti, které jsou spjaty
s těmito významnými svátky.
Od minulého vydání posledního čísla
opět uběhla jistá doba, ve které se mnohé
změnilo v našem městysi i událo, ale co se
týče zpravodaje, redakční rada ve svém stálém seskupení a patronem Občansko - sociální komise stále zůstává.

Toto číslo je jakým-si ohlédnutím za
touto uplynulou dobou a jistě bude i příjemným čtením v době sváteční, jelikož pro
mnohé je zpravodaj jedinou informací o dění
v Březně vůbec. Věříme, že i v dalších číslech
vám budeme v informacích užiteční.
Přejeme krásné Vánoce a naučné počteníčko!
Redakční rada

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Pomalu se blíží konec roku 2010,
proto mi dovolte malé zamyšlení – letošní
rok přinesl Březnu, tak jak už to bývá, dobré
i smutné okamžiky.
Přinesl tragickou událost, když nás
po dlouhé těžké nemoci ve věku 71 let navždy opustil dlouholetý starosta obce pan
Josef Horák.
Hlavně díky jeho skvělé práci se nám
v roce 2010 podařilo několik důležitých záležitostí pro rozvoj Městyse Března. Zmíním tu
nejdůležitější - získání dotace ze Středočeského kraje z fondu rozvoje měst a obcí na
vybudování nového oddělení mateřské školy
v 1. patře zdravotního střediska. Myslím si,
že právě budování tzv. “občanské vybavenosti“ je důkazem rozvoje naší obce. Mám
dobrý pocit ze skutečnosti, že v Březně bude
od 1. 1. 2011 navštěvovat mateřskou školku
80 dětí a to jsme ještě nebyli schopni uspokojit veškerý zájem rodičů.

Další zásadní událostí v roce 2010 byly podzimní komunální volby do zastupitelstva městyse Března. Chtěla bych, Vám vážení spoluobčané tímto poděkovat za Vaši
podporu ve volbách, díky které jsem byla
zvolena do funkce starostky, a doufám, že
Vámi získanou důvěru nezklamu. Jsem si
jistá, že zastupitelstvo městyse bude vykonávat svoji práci zodpovědně a bude se snažit, aby rozvoj městyse Března pokračoval
i v dalších letech.
Své zamyšlení ukončím přáním, aby
Vaše sváteční dny letošních Vánoc proběhly
v klidu a pohodě s Vašimi blízkými
a v nadcházejícím roce 2011 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Barbora Adamcová, starostka
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Veselé Vánoce
Vážení spoluobčané, do konce roku nám zbývá již několik málo dní. Nastal
čas adventu, starosti s nákupem dárku pro naše nejbližší, kde koupit kapra a pěkný
stromek. Nastal čas provoněného domova pečícím cukrovím. Nastal čas zdobení
našich domovů vánoční dekorací. Určitě není rodiny která by se aktivně
nepřipravovala na přicházející vánoční svátky. S tím samozřejmě přichází i stres,
nervozita a pocit nesplněných přání. Každý se jistě snaží obdarovat svého milého tím
nejlepším, tím co mu udělá největší radost. Především děti čekají od „Jéžiška“ nějaký
ten „tvrdý“ dárek, jinak by to nebyly Vánoce. Odměnou za to jsou pro nás jejich
rozzářené oči. Nám „dospělákům“ ale určitě nezáleží na nějakém tom hmotném
dárku, je daleko důležitější pocit bezpečí rodinného kruhu, lásky, vzájemného
porozumění a vidět naše děti šťastné. Vypusťme ze svého života všudepřítomný
stres, nervozitu, starosti a prožijme poslední dny roku 2010 v rodinném kruhu se
svými milými a věnujme jim to nejcenější co může být – vzájemnou lásku.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám aby jste nejkrásnější sváteční dny v roce
prožili se svými milými v rodinném kruhu, v nadcházejícím novém roce 2011 jen samé
radosti, optimus a samozřejmě ten největší dar co může být - zdraví a štěstí. To vše
Vám přejí zaměstnanci úřadu městyse, rada, zastupitelstvo a komise.
Z.Valenta

Informace z Úřadu městyse Březno
Od posledního vydání našeho zpravodaje se městys opět rozrostl o několik obyvatel.
K 30. 11. 2010 je v našem městysi trvale hlášených 895 obyvatel, z toho 722 dospělých a
173 dětí. Bohužel naše řady opustily i dva naši spoluobčané.
Před dvěma měsíci, 15.- 16. 10. 2010 proběhly komunální volby do zastupitelstva městyse
Března. Oproti jiným rokům byla tentokrát volební účast poměrně vysoká. Je potěšující, že
většině našim spoluobčanům není lhostejné, jak bude náš městys vypadat.
Zvolení zastupitelé městyse:
Barbora Adamcová, Mudr. Marek Příbramský, Václav Horák, Josef Bejr, Ing. Pavel Horák,
Ing. Věra Konejlová, Jiří Pavelka, Ing. Michal Sulej, Zdeněk Jonáš, Ing. Pavel Stránský, Karel
Šťastný, dipl. um.,DiS Zdeňka Nečesaná, Zbyněk Valenta, Mgr. Jana Pravá, Mgr. Lenka
Mokrejšová.
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Starostka: Barbora Adamcová
Místostarosta: Zbyněk Valenta
Rada městyse: Ing. Pavel Horák, Ing. Věra Konejlová, Jiří Pavelka
Zřízené výbory:
Finanční výbor: Ing. V. Konejlová, Ing. P. Stránský, Z. Jonáš, R. Veselá, M. Pavelková
Předseda: Ing. V. Konejlová
Kontrolní výbor: Ing. M. Sulej, dipl. um.,DiS Z. Nečesaná, B. Prosová, S. Zvěřinová, K.
Hlávková
Předseda: Ing. M. Sulej
Zřízené komise:
Sociálně a občanské záležitosti: Z. Nečesaná, E. Netušilová, J. Chumlenová, A. Podobská
Předseda: Z. Nečesaná
Stavební – životní prostředí: J. Pavelka, K. Šťastný, Z. Růžička, P. Horák, D. Těšínský.
Předseda: J. Pavelka
Kulturně-sportovní: J. Pravá, J. Bejr, K. Šťastný, Z. Chumlen, M. Amerighi, L. Chumlenová, Z.
Nečesaná.
Předseda: J. Pravá
O investičních akcích v letošním roce jsem průběžně psal v jednotlivých číslech zpravodaje.
Pro zopakování jenom stručný seznam:
- Výměna zařízení školní kuchyně – dotace ve výši 1.900.000,00 Kč. - doplatek ve výši
479.011,00 Kč.
- Přesun ordinace obvodního lékaře do přízemí zdravotního střediska - výdaje
680.644,00 Kč.
- Nákup dmýchadla ČOV - výdaje 381.494,00 Kč. - investiční výdaje mimo režim stočného. Spoluúčast obce Židněves ve výši 33% - 125.893,00 Kč.
- oprava veřejného osvětlení podél parku do Židněvse - výdaje 111.843,00 Kč.
- plot u MŠ (v rámci rozpočtu ZŠ) - výdaje 87.777,00 Kč.
- oddělení MŠ v budově zdravotního střediska:
 projekt + neinvestiční výdaje - 96.762,00 Kč.
 stavební část - 1.917.678,00 Kč.
 vybavení MŠ v roce 2010 v rozpočtu ZŠ:
- nábytek - 151.026,00 Kč.
- peřinky, lůžkoviny, záclony apod. odhad nákladů cca 18.000,00 Kč.
- nádobí + kárka + lednice + myčka – odhad nákladů cca 31.000,00 Kč.
 dovybavení oddělení MŠ v roce 2011 - náklady - 54.235,00 Kč.
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Tak jako v loňském roce, letošní zima udeřila opět v plné síle. Chci Vás oslovit
s prosbou o pomoc při úklidu chodníků. Vím, že za úklid a schůdnost veřejných chodníků již
zodpovídá městys, ale byl bych moc rád, kdyby nám majitelé přilehlých nemovitostí, pokud
jim to dovoluje zdravotní stav a přesvědčení, pomohli s úklidem sněhu. Na letošní zimní
údržbu jsme nuceni přijmout novou pracovní sílu, proto Vás tímto prosím a žádám o shovívavost v případných prohřešcích nebo v pozdějším úklidu sněhu. Předem Vám všem děkuji
za pochopení.
Z. Valenta

Z činnosti Občansko – sociální komise
V sobotu 20. listopadu proběhlo
v prostorách ZŠ další vítání občánků. Přivítáno bylo celkem pět dětí. Akce proběhla
v prostorách nově upraveného hudebního
salonku, který dostal novou modernější vizáž. Místnost byla esteticky barevně vymalována a byl pořízen nový obřadní stůl. Celková úprava bude dokončena na jaře 2011.

Za spolupráci poděkujme hlavně paní
ředince ZŠ paní Rudolfové, která se přičinila
o celou krásnou úpravu místnosti a hlavně
nápad, jak vylepšit celý dojem této důležité
reprezentativní místnosti. Děkujeme také
všem učitelkám, které narychlo byly ochotny
sestavit kulturní program s dětmi, které při
akci účinkovaly.

Vzpomínková akce na významného rodáka Hugo Dohnala.
V sobotu 27. 11. 2010 proběhla
v hlavním sále sokolovny v Březně vzpomínková akce k připomenutí života učitele a
hudebního skladatele Hugo Dohnala. Již od
10hod. dopoledne nás čekalo množství práce s přípravou na akci. Bylo nutno připravit
stoly a celou výzdobu. O zvukařské technické věci se postaral M. Novotný ze Židněvse.
V 15hod. byl na místním hřbitově položen věnec na hrob H. Dohnala. Oficiálně
byla akce zahájena v 16 hod., kde byli přivítáni všichni hosté. Po té zazněla známá píseň „ Ve vzpomínkách“ v podání zpěvačky E.
Josifové. Pěvecký part v originále byl spíše
věnován mužskému hlasu, ale v podání žen-

ského sopránu zněly také krásně. V rámci
celého podvečera jsme si povídali o osobnosti H. Dohnala a jeho působení na březenské a stakorské škole. Mnoho informací bylo
zapsáno v kronice městyse a také řada informací byla uvedena i v edicích Supraphonu, pod kterým také sbírky písní tohoto autora také vyšly. Ještě žije řada pamětníků,
které tuto osobnost zažili a měli o něm co
povídat z vlastních zkušeností. Kdo na akci
nebyl, může si přečíst něco o osobnosti Hugo Dohnala právě v tomto článku.
Hugo Dohnal (nar. 3. 5. 1890 v Březně
v domku č. 55, + 30. 3. 1954 v Mladé Boleslavi)
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Báseň Jaroslava Poikara ke vzpomínkové akci v roce 1966.
„ Muž skromný, učitelem byl
a hudbu miloval.
Při klavíru pyšně komponoval,
v níž šťastné mládí opěvoval.
I my si často vzpomeneme,
na léta a naše mládí, na školu,
kde nás učíval,
jak měli jsme ho rádi.
Vzpomeneme písní jeho s vděčností,
jak se sluší.
Už nemůžeme mu více dát,
než pokoj jeho duši.
Jen písně po něm zůstaly,
jenž letí v šíř a dál, toť
učitel, hudební skladatel
Hugo Dohnal.“
Po studiu na Reálce v Mladé Boleslavi navštěvoval učitelský ústav v Hradci Králové, kde se učil u Stanislava Dobše. Maturoval v roce 1909. Po té se stal v roce 1916
učitelem na březenské škole, kde působil
řadu let až do roku 1931.
Od 1. září 1898 se stal řídícím učitelem na březenské škole Václav Vlach, za kterého zde Hugo Dohnal působil. Za dob tohoto ředitele mezi léty 1899 – 1918 zde učili
také Václav Dostál, Antonín Verner, Jan Kořínek, Josef Bartoň, František Kohoutek,
František Macoun, Josef Červený, Karel Náhlík, Václav Koptík, Otto Jahnl, Marie Šindlauerová, Zdenka Radnitzerová, Hugo Dohnal, Josef Homolka a Bohdan Kochta. Hugo
Dohnal později odešel jako správce školy
v Horních Stakorách, kde byla vystavěna
právě jednotřídní škola a kde byl Hugo Dohnal od roku 1932 ředitelem.
Již od svých studentských let, od
roku 1907, ve svém březenském malém
domku č. p. 55 hrával na klavír a kompono-

val písně, což mu jako veliká láska zůstalo až
do okupace. Napsal na 100 písní, zhudebnil
Hálkovy „Večerní písně“, Zeyerovy básně,
Čelakovského, Vrchlického a básnickou
tvorbu St. Kostky Neumanna. Jedná se o
skladby salónního rázu (Šibřinky, Na podzim,
když ptactvo odletí. Tyto skladby vyšly u
nakladatele Švába v Praze. Z Dohnalovy
tvorby nutno upozornit na jednoaktovou
komickou operu „Veselé námluvy“, kterou
sehrál spolek „Kolár“ z Mladé Boleslavi a
také „Rok na vsi“, které také vyšly u nakladatele Švába ve čtyřech obrazech roku 1926.
Též vyšly různé komorní skladby, hudba
k Sokolským cvičením a jiné. Sám se také
aktivně účastnil práce v Sokole, kde dlouhá
léta působil jako vzdělavatel.
Známou a populární skladbou se
stala píseň „Ve vzpomínkách“, kterou H.
Dohnal sám nazpíval a nahrál pro Supraphon. Notový materiál vyšel v roce 1935
nakladatelem
Františkem
Kudelíkem
v Praze. Tuto známou píseň „Já často, často
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vzpomínám….“ Dohnal zkomponoval na text
Píseň „ Jednou v roce máj“, autor
Václava Jansy a Jiří Fiala jí upravil pro zpěv a věnoval slovutnému pánu Karlu Záběhlicklavír.
kému, řediteli cukrovaru atd. v Dolním Bou…..“Zda sobě někdy vzpomeneš na sově. Hudba je opět vytvořena na slova Vácšťastné chvíle mládí, kdy život nám byl po- lava Jansy.
hádkou, kdy měli jsme se rádi…..“
…..“Na léto snad každý rád si vzpoZ další písňové tvorby lze uvést „Na míná, když na podzim život venku usíná,
podzim, když ptactvo odletí“. Tuto píseň radostný mládí čas, touží, touží, aby se vrátil
věnoval svojí sestřence Miládce Heuschnei- zas. Jen jednou kvete háj, jen jednou růže
derové. Hudba byla vytvořena opět na text rozkvétá, jen jednou v roce máj, jen jednou
Václava Jansy s úpravou pro housle ad libi- kvete háj…..“
tum, klavír a zpěv.
Další písně z Dohnalovy tvorby nesou
…..“Na podzim, když ptactvo odletí, neméně krásné názvy „Píseň podzimu“, „Ty
bývá všude teskno tak, pak na pěšinky listy milý hošíčku“, „Tvůj starý kamarád“, „Již
padají, tajemně si na trávníčku šeptají, jak zavoněl nám máj“.
jsem tudy s mojí milou chodíval, o hubinku
Hugo Dohnal zemřel ve svých 64 leloudíval….“
tech v Mladé Boleslavi a později byl pochován na březenském hřbitově.

Adventní zdobení perníků.
V pátek 10. 12. 2010 bude od 17:00
hod. ve výčepu sokolovny probíhat zdobení
perníků a perníčků s prodejní výstavkou.
Kdo má zájem, může přijít na místo konání a
vše bude připraveno pro vlastní tvorbu i
s ukázkou různých stylů staročeského zdo-

bení. Povídat se bude o tradici zdobení a
pečení perníků v naší oblasti.
Vstupné bude na vlastním uvážení….
Všem chci poděkovat za účasti na akcích a podporu. Vše jde vždy lépe, když je
nás víc…
Za OS komisi Zdeňka Nečesaná

Události kolem našeho kostela sv. Václava
Kdo bystře sledoval, jistě mu neušlo,
že během první poloviny listopadu se opravoval portál postranních dveří kostela. Tento vchod byl léta využíván jako hlavní vchod
do kostela, o čemž svědčí i vchodová kamenná cesta, která byla v předchozích letech obnovena, ale terénně byla značně
narušená.

Kamenný portál byl celkově opraven
a velmi narušené a opadané části byly nově
vymodelovány a vše důkladně napuštěno
proti dalšímu rozpadání. Byl vyjmut jeden z
dveřních pantů, který byl ukotven právě
v tomto pískovci a značně deformoval tíhou
dveří tento kámen, který podélně praskl.
Prasklina byla vytmelena a pant pozinkován,
7

aby koroze opět neničila pískovec. Estetická
stránka kamene byla upravena, tak, jak byl
původně kámen vytesán ve své původní
podobě se všemi detaily, které ukazují tesání do kamene. Zkrátka to bylo opraveno
podle památkářského vkusu. Z důvodu
ochrany nebudu uvádět firmu, která zhotovila obnovu portálu. Jen uvádím, že se jednalo o velice solidní kamenickou práci se
zodpovědnými lidmi. Celková práce trvala
10 dní a cena činila 10 tisíc korun + 20% DPH
a cestovné. Celkem 13 800 Kč. Peníze byly
vyplaceny z darů „Osad březenských“.
V této chvíli vybíráme v konkurzu
firmu na opravu dubových dveří kostela.
Jedná se o dubové těžké barokní masivní
dveře, pocházející z doby kolem roku cca
1720. Stejné vchodové dveře jsou i u farní
budovy a některé i v zámeckém areálu. Dveře mají v součásti opravy i kovářské a zámečnické práce, neboť je nutné opravit zámek a vytvořit klíče, které nikdy nikdo nenašel. Věřím, že oprava proběhne v krátké době a jistě bude cenově i kvalitativně výhodná.

Co se týče akcí, tak plánujeme Vánoční mši na Štědrý den od 21:00 hod.. Pokud neseženeme kněze, bude sloužená bohoslužba slova se zpívanými koledami. Což
nemění nic na slavnostní atmosféře, naopak
bude více času na muziku a čtení z Bible.
Jistě se podaří kostel vyzdobit stromky, tak
vzhled a vánoční dojem jistě bude pěkný.
Možná bude i pěkný betlém.
Využití kostela musí probíhat
v souladu s požadavky církve, které jsou
někdy až nekompromisní. Bude dobré, když
budou v kostele probíhat i akce pro obec
v podobě přednášek, kulturních aktivit, jakými jsou výstavy, koncerty a i jiné akce rozličných druhů a zájmů pro všechny obyvatele. Je moc dobré, že máme v obci také
prostor akusticky velice vstřícný, kde opravdu můžeme využít těchto výhod v podobě
koncertů a mluveného slova. Není vyloučená i možnost hraného divadla. Samozřejmě
v rámci vhodných možností.
Z. Nečesaná

Vánoční tradice a zvyky
K adventu a Vánocům se váže řada
tradic a zvyků. Na některé se už bohužel zapomnělo, jiné naštěstí stále žijí. Řada těchto
zvyků a tradic je spojená s jídlem a stravováním a právě těm je věnován tento článek.
Mikulášská nadílka. V předvečer svátku tohoto světce, 5. prosince, chodí po městě Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, navštěvují
děti a rozdávají jim dárky. Mikulášská tradice
vychází z legendy o svatém Mikuláši, biskupovi, který žil ve 4. století v Malé Asii a proslul svým zbožným životem a dobročinností.
Mikulášská nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk zlidověl a k postavě

Mikuláše se přidal ještě čert a anděl jako
představitelé protikladu dobra a zla.
Pečení vánočního cukroví. Správně by se
mělo začít péct vánoční cukroví již v prvním
adventním týdnu. Má mít kulaté tvary jako
symbol slunce nebo obrysy obětních zvířat. S
přípravou těsta a pečením bylo spojeno
mnoho pověr - zdar při pečení věštil zdraví,
nezdar naopak nemoc nebo dokonce smrt.
Přestože tradice domácího pečení vánočního
cukroví z našich domácností nevymizela, stále více lidí sladké dobroty na vánoční tabuli
nakupuje.
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Pečení vánočky. První zmínka o vánočce je z
16. století a za tu dobu prošla drobnými
proměnami. Dříve ji mohli péct pouze pekaři
a až od 18. století si vánočky začali lidé péct
doma sami. Při přípravě těsta, pletení a pečení udržovali různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně jej měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, při kynutí těsta
vyskakovat vysoko do výšky a neměla mluvit.
Zvykem bylo také zapékání mince. Kdo ji při
krájení našel, měl jistotu, že bude zdravý a
bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar.
Zlaté prasátko. Na Štědrý den by se měl až
do večera zachovávat přísný půst. Ten, kdo
odolá pokušení ochutnat vánoční cukroví a
vůni připravované večeře, údajně uvidí zlaté
prasátko. Půst trvá až do východu první
hvězdy, kdy se usedá ke štědrovečerní večeři.

Smažení kapra. Nejčastější pokrm na českém
štědrovečerním stole - smažený kapr s
bramborovým salátem - nemá u nás příliš
dlouhou tradici. Tato kombinace se v české
kuchařce poprvé objevila teprve v roce 1924
a jako hlavní chod svátečního menu se v českých zemích ustálila dokonce až v padesátých
letech 20. století zřejmě v rámci trendu jednoduché a praktické kuchyně.
Usednutí k štědrovečerní večeři. K večeři se
má usednout, jakmile vyjde první hvězda.
Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají
kapří šupiny, které mají přinést po celý rok
dostatek peněz. Po dobu slavnostní večeře
nesmí nikdo vstávat, znamená to totiž neštěstí nebo i smrt. U stolu by neměl být lichý
počet strávníků, což lze vyřešit přichystanou
večeří pro náhodného příchozího.

Z. Nečesana

Ze školkového deníku ….
Padá, padá snížek
z pohádkových knížek.
Chumelí se bílý sníh,
zvonky zvoní na saních.
A já mám zlost na vánoce.
Proč jsou jenom
jednou v roce?
Tak je tu zas, vánoční čas.
Co je tu nového? Mnoho se změnilo. S novým rokem k nám přijde do nové třídy na
středisko i dvacet nových dětí. Tato třída se
bude jmenovat "Slůňata". V naší mateřské
škole máme už třídu "Žabiček", "Berušek" a
"Sluníček". Každá třída je pro 20 dětí, celková
kapacita mateřské školy se zvýší od ledna
2011 na 80 dětí. Panečku, to je dětiček, ale
náš Ježíšek je z chudých českých poměrů.
Kde jsou ty časy, kdy dětem pod stromeček
stačil jeden dáreček a měly z něj upřímnou

radost. Dnes je jiná doba, ale i dnešní děti
mají radost z dárků. Možná si jich dnes neumí tolik vážit, jako za dob Josefa Lady, ale ty
jiskřičky štěstí a radosti v jejich očích nám vše
vynahradí. Naše finanční stránka na konci
roku není velká a byla použita na pomůcky
na cvičení a didaktické hry. Proto s potěšením přijmeme dary pro naše dětičky (mohou
to být i hračky, které již doma děti nevyužijí,
ale jsou stále pěkné). Stačí se obrátit na učitelky v MŠ.
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VŠEM MOC DĚKUJEME ZA PŘÍZEO, KTEROU DEČKŮM, OBČANŮM BŘEZNA I OKOLNÍCH
NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE VĚNUJÍ A PŘEJEME OBCÍ HODNĚ ZDRAVÍČKA, ŠTĚSTÍČKA A ROŠTASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU. DINNÉ
POHODY
V
ROCE
2011.
PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, BABIČKÁM, DĚKouzelný zvoneček
brzy nám zacinká,
rozsvítí stromeček,
zbývá jen chvilinka.
Zazvonil zvoneček
vánoční písničku,
každý se podívá,
copak je v balíčku.
A tak nám zvoneček
odhalil tajemství,
všichni se vrátili
v mžiku do dětství.
Vedoucí učitelka MŠ Libuše Dlasková

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci.
Rok se s rokem sešel, tmy přibývá,
slunečního světla tuze ubývá, je sychravo,
mlhavo, mrazivo. To jednoznačně naznačuje,
že se blíží čas adventu, čas Vánoc, čas Nového i nového roku. Všichni si opět povzdychnou – „zase o rok starší!“
Nastává čas vanilkou a perníkem provoněných domácností, čas vůně jehličí, rozzářených stromečků i dětských očí, čas dárků, překvapení i splněných přání. Jednoduše
– nastává ten nejkrásnější, nejúžasnější, nejtajemnější čas – čas vánoční.
Než Vám k tomuto času popřeji, ráda
se pochlubím pro někoho maličkostí, pro nás,
sice ne zásadní věcí, ale zajímavostí. Naše
škola se již druhým rokem zapojila do hry
Recyklohraní. Jde o hru, kterou organizuje
MŠMT, která v sobě zahrnuje nejen sběr použitých baterií, akumulátorů a elektrozařízení, ale také osvětovou činnost v problematice
nakládání s odpady ve školských zařízeních

v ČR. No a v rámci této osvěty se i naše škola
přihlásila do soutěže o vytvoření světového
rekordu ve výrobě erbů a znaků měst, obcí či
šlechtických rodů, které mají s místem školy
něco společného. Protože obec Březno nemá
svůj erb, vybraly naše děti erb šlechtického
rodu Hohenlohe, který sídlil na březenském
zámku. Z plastových víček, hliníkové fólie,
drátů a papíru, tj. z odpadových materiálů,
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cca za 15 hodin s paní učitelkou Pilnou a
Hložkovou vytvořili naši žáci úžasný erb, za
který se rozhodně stydět nemusíme. Naopak! Vrátilo se nám internetovou cestou
první ocenění:
„Ahoj do Března. Jsme moc rádi, že
jste se zúčastnili tohoto rekordního pokusu.
Váš znak je přenádherný a je vidět, že jste si
s ním dali opravdu moc práce. Děkujeme za
krásný přírůstek do galerie!“
A nezůstalo jen u tohoto ocenění. Následující zpráva nás pasovala mezi 40 nejúspěšnějších výtvarníků – řešitelů úkolu. Pro
náš „výrobek“ si přijede zadavatel EKO-KOM
a.s. a „náš“ erb rodu Hohenlohe bude vystaven spolu s dalšími 39 erby v zámecké galerii
Kladno.
(více
informací
na
www.znakymestaobci.cz)
Veřejné poděkování
Jsem nesmírně ráda, že opět mohu
poděkovat mnoha rodičům a spoluobčanům
za obětavou pomoc a sponzorské dary, které
dali naší škole.
Pan Jiří Šolc se v září opět postaral o
odvoz nadměrného tříděného odpadu do
sběrného dvora. V říjnu jsme za vydatné pomoci vás, rodičů, vymalovali a uklidili učebnu
hudební výchovy a přilehlou chodbu v 1. patře národní školy. S malováním pomohli páni
Zima, Mokrejš, Merka, Hrdlička, Rusňák a
manželé Žitníkovi. Úklid zajistili paní Svobodová, Nováková, Jindrová, Chumlenová, Doležalová,, Rychtrová, Kordová, Mařanová
s dcerou Simonou a Dlasková s dcerou Aničkou. DĚKUJEME !
V listopadu nás čekala cvičná žákovská kuchyňka. Malování a následného úklidu
se ujali manželé Adamcovi, páni Štěpánek,
Hrdlička, paní Procházková, Janoušková, Nováková, Vitmajerová Iva, Jechová a Svobodová. I těmto pomocníkům patří mé upřímné
DĚKUJI.

Chci touto cestou sdělit všem, že
v naší škole neprobíhá jen výuka, ale také
systematická, cílená a smysluplná výchova
našich dětí, že se umíme nejen zapojit do
celostátních soutěží, ale také se se ctí s nimi
vypořádat, že máme šikovné děti i pedagogy,
kteří umí, znají, jsou pracovití a svědomití.
No a já přeji jim – žákům, učitelům i
všem ostatním zaměstnancům – ale i všem
spoluobčanům, rodičům, prarodičům, přátelům naší hezké školy klidné, spokojené, bílé
Vánoce v kruhu nejbližších a nejmilejších,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2011.
Mgr.Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno

Pomoc rodičů přišla i do kmenových
tříd. Do 1. třídy výrobu nástěnného pořadače
zajistili a poté ji i zafinancovali manželé Semiánovi. Ve 2. ročníku se složili všichni rodiče
a zakoupili dětem krásný, pestrý, květovaný
koberec + dva malé hrací koberce navíc. Třeťákům také někteří rodiče pořídili do třídy
nový koberec, na kterém si nejen o přestávkách hrají, ale využívají ho i o vyučování
k vzdělávacím aktivitám. MOC DĚKUJEME !
Mé další DÍKY patří také panu Těšínskému, který se rozhodl darovat březenské
škole televizor se setoboxem a paní Radce
Veselé a ČSOB Mladá Boleslav, od nichž získala škola pěkný kancelářský nábytek. Panu
Petru Duřtovi pak také děkuji za jeho sponzorský dar – dovoz tohoto nábytku do naší
školy.
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

11

Rudolfová

Březenští Baráčníci
Na našem výročním hodnotícím sezení, které proběhlo 13. listopadu v sokolovně,
jsme si odhlasovali přibližný plán naší činnosti na tento rok. Chceme pořádat naše „baráčnické“ akce ale zúčastňovat se také všech
akcí pořádaných v našem městyse i jinými
spolky nebo Obecním úřadem a k tomu potřebujeme pomoc a podporu všech našich
členů ale i nečlenů, všichni jsou na našich
akcích a při naší činnosti srdečně vítáni, kdo
by chtěl rozšířit naše řady, bude vřele přijat.

O našich plánech a činnostech pravidelně informujeme na naší vývěsce na náměstí, v našem baráčnickém časopise“ Život
Budovcovy Župy“ (tento pravidelný měsíčník
si může kdokoli u nás objednat) nebo na
Webových stránkách městyse Březno.
Chceme popřát všem lidem hezké
prožití Vánočních svátků, hodně štěstí a
zdraví v Novém roce, mnoho pracovních
úspěchů a spokojenost ve vašich rodinách.
Konšelstvo

BO

Březenský krtek
Z našeho kraje – Díl III. aneb putování s březenským krtkem
Přestavby sklepů jako základ pro renesanční budovu.
Každá gotická stavba hradního typu
má své funkčně důležité opevnění, které
slouží jako obranný prvek před nepřátelskými útoky. Z tohoto obranného systému také
odhadujeme i funkci podzemních prostor,
které vycházely často z hradních i jiných příkopů, které bývaly koncipovány hluboko pod
úroveň zemního terénu. Dnes je již terénní
úroveň o mnoho vyšší díky zásypům a stálým
navršováním zeminy.
Návaznost nejstarších stavebních prvků ve sklepních prostorách s přestavbami do
již zámeckých podob nadzemního areálu
mnohdy napovídá o jistých jevech. Gotické
podoby základů staveb při takových přestavbách většinou ne příliš mění svojí podobu.
Mnohdy dochází jen k přestavbám, nebo

přeměnám příček místností. Také ale dochází
k zástavbě některých spojovacích traktů nebo odvodňovacích šachet, které pak mají
neblahý vliv na statiku a stavbu samotnou.
Hojné prosakování vody a nevětranost objektu pak ukáže čas a projeví se na minimální
polovině samotné stavby.
Nejstarším sklepním prostorem pod
dnešním zámkem jak bylo v minulém čísle již
zmíněno, je místnost o rozměrech cca 13,8m
x 5,2m do které lze vstoupit od východní
strany. Jižní stěna této místnosti je oproti
celé dispozici výrazně šikmá a právem jí lze
považovat za zbytek obvodové zdi gotické
tvrze, pohlcené mladší zástavbou. Otázkou je
pro badatele stáří nově omítané kamenné
valené klenby s půloválnými čely. Větrací
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otvor v jižní stěně dokládá její vložení, v její
síle je osazen i vstupní portál vyznívající rozměrnou segmentovou výsečí. Situování portálu i spáry v průduchu spíše naznačují její
dodatečný vznik v 16. století. Přestavbu gotického zdiva do nějaké mladší podoby poznáme podle vložených stavebních i architektonických prvků. Ve starých gotických zdivech nacházíme zpravidla kvádr pískovce
skládaný do určitých stavebních procedur ve
vazbách křížových, holandských nebo tzv.
gotických. Renesance neustupuje v těchto
základových prvcích, pouze dochází ke vkládání příček.
Baroko již začíná používat i smíšené
zdivo s pálenými cihlami a zkrátka vyplňuje
tím některé plochy. Baroko také vkládá již
méně nosné příčky, ale již z cihlového materiálu. Často již dochází k zazdívkám různých
průduchů, šachet a spojovacích traktů. Pod
podlahou západní části farní budovy se nachází pozdně renesanční – ranně barokní
sklep s průduchem a dvěma odkládacími
výklenky, ale o jeho využití a stavebním roz-

borem se budeme zabývat až v příští další
kapitole.
Pod povrchem chrámové podlahy byla již v době gotiky vystavěna nejstarší hrobka, která ukazuje na prvky původních užších
základů. Jedná se o prostor, který je poměrně rozsáhlý a jeho klenby nadnáší dva opěrné pilíře, které ústí a podpírají varhanní emporu nad povrchem. Pilíře jsou již renesanční
záležitostí po roce 1600. Každá barokní budova zpravidla mívá svého staršího předka,
který byl stavebně nedostačující a později do
jisté míry přestavěný do větší podoby. Jasným ukazatelem prapůvodce stavby jsou
právě sklepy, které skrývají ranné základy
stavby.
Pro vysvětlení - portál je čelně viditelný naddveřní prostor mnohdy zdobený pískovcovým reliéfem, nebo i jinak. Segmentový výklenek je půlkruhový, nebo půloválný prvek
v architektuře. Průduch je větrací součást
stavby.
Váš krtek

Historické okénko Března
Pokračování vlasteneckých poměrů tvrze.
Mikuláš Vratislav z Bubna přikoupil
v roce 1610 před svojí smrtí k Březnu zpět
skašovský statek, který k Březnu náležel od
samé poloviny 16. stol. Posledním pořízením
odkázal statky březenské a skašovské
s veškerým příslušenstvím, zápisy a dlužnými
listy svým čtyřem synům – Janu Jindřichovi,
Heřmanu Šťastnému, Jaroslavu Kunátovi a
Václavovi do nedílného držení pod poručenstvím jejich matky, jež se měla uvázat
v právní držení těchto statků a odevzdat je
synům v okamžiku, kdy nejstarší z nich dosáhne věku 20 ti let.

Ani jeden z těchto synů nebyl zletilý
v době stavovských odbojů v letech 1620 –
1621 a nemohl se angažovat odboji proti
králi Ferdinandu II. Pro jejich majetek to
znamenalo záchranu, protože nepropadl
konfiskacím tak jako majetek odbojných pánů. Dcery Johanka a Barbora měly obdržet
věno a výbavu v ceně 6tisíc kop a sama vdova věno 8 tisíc kop. Poručenská správa matky
Barbory z Budova , později provdané Mladotové, nad březenským panstvím trvala tedy
až do roku 1628, kdy ho odevzdala Janu Jindřichovi a jeho ještě nezletilým bratřím a
vzdala se rovněž věnné částky 8 tisíc kop na
panství zapsané.
13

Nejspíš pro dětský věk se březenští
Bubnové postiženi konfiskacemi a za tuto
„věrnost“ Habsburkům byli v roce 1629
v rámci Obnoveného zřízení zemského Jan
Jindřich, Heřman Šťastný a Kunát Jaroslav
společně se sestrou Johankou povýšeni do
panského stavu. Nicméně, protože Bubnové
byli nekatolíky, rozhodli se oba starší a již
zletilí bratři pro víru odejít do ciziny, a proto
zápisem z 16. 5. 1628 postoupili své dvě třetiny březenského statku (bratr Václav mezi
tím zemřel) ještě maloletému bratru Kunátovi, zastupovanému tetou Sabinou Haukvicovou roz. z Bubna, za postupní cenu 3000kop
m. každému, když se poručnice zároveň zavázala poplatit všechny dluhy a závazky na
panství, ležící v celkové výši 31 300 kop. M.
v nichž bylo započítáno také věno sestry Johanky a matky Barbory.
Oba bratři do ciziny skutečně odjeli,
údajně na zkušenou do Francie, když Jan Jindřich poručil své litické panství správě tety.
Ten si však nakonec emigraci rozmyslel, po
návratu přistoupil ke katolictví - Heřman
v roce 1631, jak informuje náhrobní deska
v březenském kostele zemřel, a stal se posléze císařským radou, komořím a kladským

hejtmanem. V roce 1644 byli oba přeživší
bratři z Bubna povýšeni do hraběcího stavu.
Bubnové se jako jiní šlechtici
v Pojizeří hlásili k bratrské víře. Když začali
být postihováni nekatolíci, předali bratři majetek bratru Jaroslavovi, který se přihlásil ke
katolictví. K emigraci nedošlo, ke katolické
víře se přihlásili všichni bratři a spravovali
majetek společně.
Je proto velmi pravděpodobné, že zápis z roku 1628 nevstoupil v platnost, protože i později drželi oba bratři Jan Jindřich i
Kunát Jaroslav, březenské i skašovské panství
v nedílu, třebaže vzhledem k tomu, že Jan
Jindřich vlastnil svěřené zboží ve východních
Čechách, ponechal Březno ve správě mladšího sourozence. Tomu odpovídá i Berní rula
z roku 1654, která uvádí jako vlastníka Března se Skašovem právě jeho. Podle jejích údajů městečko Březno obsahovalo s filiálním
kostelem Matky Boží (jednalo se o gotický
kostelík se zmínkou již z roku 1346) celé vsi
Židněves, Sukorady, Dlouhou a Vysokou Lhotu a vsi pusté – Skašov, Řitonice s filiálním
kostelem a Řehnice.
Pokračování zase s opět příště.
Kronikářka Zdenka Nečesaná

TJ Sokol Březno
Březno – bašta stolního tenisu
Od roku 1998 na ZŠ v Březně pracuje
kroužek stolního tenisu. Téměř každý rok se
žáci a žákyně zúčastňují okresního přeboru
ZŠ, který se koná v Bělé pod Bezdězem nebo
v Dolním Bousově. A téměř pokaždé obsazují
přední místa v našem okrese.
Nejinak tomu bylo i v roce letošním.
V pondělí dne 18. října 2010 se okresní přebor ZŠ ve stolním tenisu konal v Bělé pod
Bezdězem. Naše ZŠ na něj vyslala reprezen-

tanty ve 2 chlapeckých kategoriích: III. – žáci
6. a 7. tříd a IV. – žáci 8. a 9. tříd.
V kategorii III. naši školu reprezentovali Adam Kriška, Zdeněk Vácha a Michal
Strom.
Chlapci obsadili důstojné 4. místo na
okrese Mladá Boleslav, když nestačili pouze
na pořádající ZŠ Bělá p. Bezdězem, 2. ZŠ Be-
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nátky nad Jizerou a Gymnázium Mnichovo
Hradiště.
Ještě lépe dopadli chlapci ve IV. kategorii. Tým ve složení Lukáš Rybář, Jakub Jirák
a Jan Galbavý obsadil vynikající 3. místo za
Bělou pod Bezdězem a 2. ZŠ Benátky nad
Jizerou.
Všem chlapcům nezbývá než poděkovat za vynikající reprezentaci školy a obce.
Dík samozřejmě patří i ředitelství ZŠ a obecnímu zastupitelstvu, které stolní tenis v naší

obci podporují. Je nutno si uvědomit, že děti
vlastně obsadily 1. místo z vesnických škol na
našem okrese a před nimi skončily pouze
týmy reprezentované registrovanými hráči
stolního tenisu a to z větších měst regionu
Mladá Boleslav.

Ing. Milan Charvát
vedoucí kroužku stolního tenisu

Národní házená
Národní házená - ženy
Nový ročník krajské oblasti v Národní
házené začalo družstvo žen 11. 8. 2010 prvním tréninkem. Účast na trénincích byla
vcelku dobrá, a tak jsme do podzimí soutěže
vstupovali v této sestavě:
Brána: Novotná M., Žaludová J.
Obrana: Kryštofková J., Vlastová I., Hložková
I., Vopravilová D., Součková Jana, Štajnerová
D.
Útok: Chumlenová K., Kojzarová L., Součková
Jiřina, Matesová M., Žďánská P.
Trenér: Žalud Fr.
První zápas byl 11. září, kde se naše
družstvo utkalo s TJ Sokol Stará Huť. Byl to
vyrovnaný zápas, který jsme prohráli vinou
nezkušených hráček 11:8. Druhý zápas jsme
nastoupili k zápasu na hřišti Spoje Praha. Zde
jsme odehráli dva zápasy. Z toho byl jeden s
A družstvem, které sestoupilo z 1. ligy. Je to
jasný favorit soutěže. Bohužel jsme zápas A
družstvem prohráli 20:9. Zápas s B družstvem vyhráli 16:10. Proti družstvu TJ Sokol
Bakov jsme nastoupili na domácí půdě a zápas jsme vyhráli 17:6. TJ Spartak Modřany
má také dvě družstva – z toho A družstvo
také sestoupilo z 1. ligy. Proti A družstvu to

byl ze začátku vyrovnaný zápas, ale nakonec
jsme prohráli a to 10:4. Proti B družstvu jsme
také nakonec prohráli 12:11 a to díky trestu,
který se střílel po odpískání zápasu. Další
zápas doma jsme odehráli proti TJ Avia Čakovice. Opět to byly dva zápasy. První zápas s
A družstvem jsme vyhráli 19:11 a druhý s B
družstvem 11:9 prohráli. Další sobotu jsme
vyjeli do Mostu, kde jsme prohráli 16:12. V
posledním zápase jsme hostili TJ Sokol Podlázky a zápas vyhráli 18:15.
Střelkyně: Kojzarová 39 branek, Chumlenová
26 branek, Součková 23 branek, Matesová 11
branek, Žďánská 8 branek, Vlastová 1 branka.
Po podzimní části jsme skončili na 6.
místě se skorem 123:122. Družstvo se musí
připravit na jarní část a posunout se v tabulce víš.
Mladší žákyně
Na jaře 2010 se konal nábor mladších
žaček, kterého se účastnily dívky od šesti let.
Tím vzniklo nové družstvo deseti věkově
stejných hráček a od podzimu bylo přihlášeno do soutěže. Družstvo si po první polovině
soutěže vede skvěle, na to, že to jsou úplně
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nové hráčky, které se sotva seznámily vá Markéta, Průšová Kateřina, Roštejnská
s míčovou technikou a hrou, jsou v tabulce Dominaka, Skalická Tina.
na prvním místě.
Sestavy Březno B: Kohoutová Dagmar, ŠoltyDoufejme, že jim odhodlání a zápal pro hru sová Petra, Merková Michaela, Stránská Mivydrží.
chaela, Žďánská Jana,Titlbachová Lucie, RošSestava: Kohoutová Ema, Horáková Zuzana, tejnská Kristýna, Kellerová Jana, Chytrá VeŽďánská veronika, Kryštofková Sabina, Čap- ronika.
ková Aneta, Adamcová Eliška, Prouzová
Zuzana, Trojanová Kristýna, Skalická Tina, Dorostenky
Po jednoleté pauze má březenská
Šimicová Kristýna, Zámecká Eliška
házená
zástupce i v kategorii dorostenek.
Trenér: Kryštofková Jindřiška
Družstvo se sice pohybuje ve spodní části
Starší žákyně
tabulky, jelikož v podzimní části dokázalo
Díky vysokému zájmu děvčat o ná- porazit pouze soupeřky ze Staré Huti a zbylá
rodní házenou bylo možné do nového roční- čtyři utkání nedovedlo do vítězného konce.
ku Oblastního přeboru starších žákyň Nedá se to ovšem považovat za neúspěch,
2010/2011 přihlásit dvě družstva, což je pro jelikož v družstvu hrají pouze tři dorostenky,
náš březenský oddíl velký úspěch! Do soutě- které jsou doplňovány 8 - 10 staršími žákyže oba celky vstupovaly s ambicemi umístit němi. V jarní části sezony se snad hráčkám
se na předních příčkách. Tento cíl se podařilo více
zadaří a
získají více
bodů.
naplnit a tak družestvu Březno "B" patří prů- Sestava: Literová Simona, Kohoutová Dagběžné druhé místo a družstvu "A" místo třetí. mar, Štajnerová Dominika, Součková Jana,
Pokud se hráčkám bude stejně dařit i na jaře, Šoltysová Petra, Merková Michaela, Kubešonic jim nebrání v postupu na jeden z celore- vá Pavla, Kubešová Kristýna, Žďánská Petra,
publikových turnajů.
Žďánská Jana, Titlbachová Lucie, Roštejnaká
Sestavy Březno A: Literová Simona, Kubešová Dominika, Roštejnská Kristýna, Průšová MarKristýna, Kubešová Pavla, Kutová Adéla, kéta.
Adamcová Eliška, Ulmanová Barbora, Průšo- Trenérka družstev: Konejlová Markéta
M. Babka

Toulky minulostí naším krajem
Zimní stadion
Mladoboleslavští hokejisté a krasobruslaři snili o postavení zimního stadionu
s umělým ledem již od 30. let minulého století, kdy vznikl náš nejstarší stánek na pražské Štvanici, ale zejména druhá světová válka
tyto touhy značně oddálila.

postavil podnikavý pan Pachl. Později jezdili
i na Štvanici, ale stále silněji sílily hlasy volající po vlastní umělé ledové ploše, protože
zimní sezóny přírodního ledu byly v důsledku
klimatických poměrů u nás stále kratší. Úroveň boleslavského hokeje rychle stoupala,
sport se těšil značnému zájmu diváků, a tak
Po roce 1945 ochutnali místní sportovci umě- byl 19. března 1953 (před víc jak 50 lety)
lý led na občasných trénincích na miniatur- jmenován v Mladé Boleslavi správní výbor
ním stadionu ve Staré Boleslavi, který tam
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pro výstavbu zimního
s Gustavem Lachmanem.

stadionu

v čele hokejista Maurice Richards, přestávkový
program mj. vyplnili pozdější mistři světa
sourozenci Eva a Pavel Romanovi.
Místo bylo vybráno nedaleko od přírodního
kluziště na pravém břehu Klenice v místech, Návštěvy byly impozantní, pět střetnutí
která byla těžce poškozena bombardováním zhlédlo 22 909 platících diváků, pamětníci
na samém konci války 9. května 1945. Orga- tvrdí, že diváků na každém utkání bylo vždy
nizačně se na stavbě podílelo několik institu- o tisícovku či dvě více. Čechoslováci sice tencí - Místní národní výbor, Krajský projektový krát v Praze neuspěli tak, jak si sami předstaústav a automobilka, akce byla vedena jako vovali (byli jsme třetí za Kanadou a SSSR),
svépomocná ("Z") a účastnily se jí desítky v "boleslavské skupině vyhrála NSR před
brigádníků různých profesí.
Norskem, ale jak zimní stadion, tak místní
organizátoři obstáli na výbornou a s ohledem
Nejprve bylo započato se stavbou ledové na současná kritéria pořádání světových
plochy, která začala sloužit svému účelu šampionátů lze jen stěží počítat s tím, že
nejdříve jako přírodní, neboť agregáty vyrá- Mladá Boleslav podobnou sportovní akci
bějící umělý led byly uvedeny do provozu až v ledním hokeji dospělých kdy zažije.
později, v roce 1955. Chladící kompresor byl
získán z ČKD Praha, byl vyroben v roce 1904 K dokonalosti však zimnímu stadionu stále
a původně sloužil v jednom pražském pivova- něco chybělo. Diváci byli sice většinou
ru.
v případě deštivého počasí schováni pod
střechami tribun, ale na ledě se tvořily louže,
Stadion měl nejdříve dvě hlavní tribuny - za sněžení býval zápas přerušován. Také
hlavní (se šatnami a kotelnou) pro sedící di- strojní zařízení zastaralo. V tomto období,
váky při Klenici, druhou naproti pro stojící přesněji řečeno v březnu 1968, začala první
diváky, obě byly postupně zastřešeny. Vý- jednání
s Hutním
projektem
Praha
chodní tribuna s šatnami pro veřejnost a o vypracování studie na zastřešení stadionu a
s bufetem vznikla až později a v jejím patře o tři roky později došlo i na inovaci strojního
se počítalo s restaurací, namísto níž však zařízení tak, aby nové chladící medium na
prostory sloužily jako projekční kanceláře, přímý odpar čpavku mělo takovou kapacitu,
které tam jsou dodnes.
která by stačila vyrábět led i pro uvažovanou
druhou ledovou plochu.
První umělý led byl vyroben 23. listopadu
1956 a o tři dny později se na něm již hrál K zastřešení zimního stadionu došlo v roce
první hokejový zápas s Ostravou. Slavné dny 1973, bylo to v období, kdy o sportovní aktinového sportoviště nastaly o tři roky později, vity pečovala tělovýchovná jednota Auto
kdy se konalo v ČSR hokejové mistrovství Škoda a s ní i samotná automobilka, jejíž jedsvěta. Dvanáct družstev bylo rozděleno do tří no oddělení zabezpečovalo provoz stadionu.
skupin, hraných v Bratislavě, Brně a Ostravě. K další modernizaci zimního stadionu došlo
Šest nejlepších hrálo pak finále v Praze, o osm let později. Slavnostní otevření zmoutkání o 7. - 12. místa se hrála v Ml. Bolesla- dernizovaného stadionu se odehrálo 2. října
vi, Kladně a Kolíně. Od 9. do 14. března 1959 1980, kdy na boleslavský led přijel v rámci I.
viděli mladoboleslavští diváci postupně zápa- národní hokejové ligy mnohonásobný přesy Norsko - Švýcarsko, NSR - Polsko, Švýcar- borník republiky Zetor Brno. Domácí se před
sko - Itálie, NSR - Norsko a Itálie - Polsko. vyprodaným hledištěm vypjali k vynikajícímu
Boleslav šampionátem doslova žila, navštívilo výkonu a svého soupeře porazili 6:5.
ji mnoho prominentních hostí, mezi nimiž byl
například v té době nejpopulárnější kanadský
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Také poslední dvě desetiletí se mladoboleslavský zimní stadion dočkal dalších prav,
které dále vylepšovaly prostředí nejen
v zázemí, ale i jeho bezprostřední okolí. Začátkem roku 1990 bylo nutno operativně
řešit zejména majetkoprávní vztahy a ve veřejnosti panovaly obavy, aby se neuváženou
privatizací nestala ze zimního stadionu obchodní jednotka (tržnice), velkokapacitní
sklady nebo něco podobného. V té době došlo rovněž k havárii a dočasnému uzavření
stadionu. Bylo nutno určit roli, kterou by
v provozování stadionu mělo mít město, dominantní podnik či případně nově vzniklý
subjekt na bázi akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným.
Po četných debatách v městském zastupitelstvu se našlo řešení a provozováním zimního
stadionu byla pověřena firma Centrotherm,
jehož většinovým majitelem bylo město. Vycházelo se z úvahy, když umějí vyrábět teplo,
poradí si i s výrobou ledu. Původní účel sportoviště byl nejen zachován, ale bylo navázáno na již dříve stanovené záměry: došlo
k vybudování druhé ledové plochy, která má
kanadské rozměry a je rovněž zastřešena.
Namísto zamýšlené skromné ubytovny byl
v roce 1999 otevřen standardní hotel "Zimní
stadion" s restaurací, odkud se návštěvníkům
naskýtá zajímavý pohled na ledovou plochu,
a bylo vybudováno parkoviště. Mladobole-

slavský zimní stadion získal na exkluzivitě
z hlediska možného pořádání tréninkových
kempů našich i zahraničních družstev, neboť
byl schopen jim poskytnou náležité sportovní, ubytovací a stravovací podmínky.
To nejdůležitější však poskytuje obyvatelům
města a jeho okolí. Prakticky od začátku srpna až do nejzazšího konce zimní sezóny se na
ledových plochách střídají generace hokejistů, včetně těch neregistrovaných, krasobruslařů, bruslící veřejnosti. Každý týden přichází
na zápasy místního BK Mladá Boleslav prožít
minuty napětí, radosti a někdy i zklamání
kolem dvou tisíc diváků.
V letošním roce si připomene mladoboleslavský hokej 95. výročí svého vzniku a bude se
připravovat na "stovku", které se dožije
v roce 2009. Již za dva roky můžeme vzpomenout, že našemu zimního stadionu bude
rovné půlstoletí. Těm, kdož se o rozvoj obou
ledních sportů v Mladé Boleslavi zasloužili,
těm, kdož uskutečnili a stále realizují sen
minulých generací o zřízení a stálou modernizaci tohoto sportovního stánku náleží dík a
uznání. Vše nasvědčuje tomu, že se právě
letos otevře další kapitola vývoje mladoboleslavského zimního stadionu.

PhDr. Karel Herčík

Plesová sezóna
8. 1. 2011 – Myslivecký ples
15. 1. 2011 – ples SDH Židněves
29. 1. 2011 – ples SDH Březno

12. 2. 2011 – Baráčnický ples
19. 2. 2011 – Sportovní ples
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