Březenský
zpravodaj

1255 – 2011 městys Březno u Mladé Boleslavi

Masopustní
Březen 2011

ročník 10 ,číslo 1

1

Na úvod …

Úvodní slovo redakční rady.
Vážení březenští čtenáři.
Dostává se Vám do rukou nové číslo
jubilejního 10. ročníku Březenského zpravodaje. Před čtyřmi lety, po několikaleté odmlce, se nám podařilo opět vzkřísit život tohoto
obecního zpravodaje, kde se snažíme přinášet informace z uplynulé doby a aktuality
z chystaných veřejných akcí, či problémů
městyse. Jsme si plně vědomi, že bez Vás
čtenářů by tento informační plátek neměl
šanci žít. Jsme si též vědomi, že pro mnohé
občany se stává zpravodaj jediným zdrojem
informací o dění v Březně. Snažíme se sestavit obsah tak, aby si to své našli všichni občané, ze současného dění, historie Března, něco málo o Mladé Boleslavi či tipů na výlet.
Byli bychom rádi a uvítáme, pokud vyjádříte
svůj názor, jaké téma by se mohlo objevit na
stránkách, či naopak, jaké vypustit, aby bylo
v našem Březenském zpravodaji příjemné
počtení. Děkujeme za přízeň všem našim
čtenářům, organizacím, kteří se snaží přispívat prezentací o své činnosti. Děkujeme
všem občanům, kteří přispívají články do
zpravodaje a přejme si ještě mnoho ročníků
informací o dění v našem městysi.
Opět se přiblížila doba, kdy je nutné
zaktualizovat některé důležité informace
z úřadu městyse a i informace k dalším plánovaným akcím. Jistě jste v minulém čísle
postřehli zmínku o plánovaném předjarním
masopustním veselí, kterému je právě toto
číslo věnováno.

Blíží se kvapně jaro a všichni již také
pomýšlíme nad jistě příjemnými pracemi na
našich zahrádkách. K tomu můžeme připojit
jednu krásnou báseň Václava Šolce, která
jistě nadchne každého jara milovného člověka.
S tímto přejeme krásné počteníčko!
Redakční rada
Chudobičky
Chudobičky – květy malé,
ale velkých zázraků,
květou, i když slunce svítí,
i když nebe ve mraku.
Chudobičky – hvězdy zemské,
žádný je tu nepřehlíď,
květou věčně, v zimě, v létě,
jako věčný hvězd je svit.
Chudobičky – květy lásky,
kdo jim šlape po hlavě, tomu sypou v cestu pustou
skrovný výkvět lásky své.
Chudobičky – květy naše,
kvítka mého národa,
vy jste síla, div a láska, vy jste naše úroda.
Václav Šolc ve vydání „Boleslavanu“ roku
1861, posléze ve vydání „Prvosenek“
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se měsíc březen a s ním dlouho
očekávané jaro. Zima nás ještě sice může
potrápit, ale věřím, že nikoliv v síle, kterou
měla například v lednu.
Jarní měsíce všichni určitě vítáme
s radostí, bohužel nepřinesou jen radosti,
ale i následky, které zima přinesla. Mám tím
hlavně na mysli především nepořádek na
veřejných prostranstvích. Městys Březno
sice vydává prostředky na úklid těchto veřejných prostranství, ale mít v obci pořádek,
je přeci vizitkou nás všech.

který zabezpečuje údržbu veřejné zeleně,
musí v tomto prostředí pracovat, je na místě
se nad tím zamyslet a při venčení psů uvést
trávník nebo chodník do pořádku.
Vždyť když chováme psa na své zahradě, také po svém „miláčkovi“ uklidíme.….
Další problém – pohyb psů se týká
jak prostranství v zastavěných částech obce,
ale i veřejných prostranství mimo obec.
V obci je možný pohyb psa pouze na vodítku, z důvodu bezpečnosti nás všech. Musíme si uvědomit, že pes je prostě zvíře, které
jedná podle svých přirozených pudů a majitel psa není schopen ve všech případech
svého psa ovládnout.
Volné pobíhání psů na veřejných
prostranstvích mimo obec, které patří do
honitby, je navíc v rozporu se zákonem
o myslivosti. Chování psů v honitbě ovlivňuje zvěř, která se zde pohybuje. Pes je vlastně
lovec a své přirozené pudy uplatní, pokud
k tomu má příležitost.
Přeji nám všem, abychom při procházkách a venčení svých „miláčků“ prožili
příjemné chvíle v přírodě a měli dobrý pocit
z upravené a čisté vesnice.

Přes zimu není pro sníh na prostranstvích vidět hromadící se nepořádek a samozřejmě také následky venčení psů.
U venčení psů bych se ráda více pozastavila.
Chov psů je velmi populární a ke koloritu vesnice určitě patří. Pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části
i mimo obec jsou upravovány zákony a vyhláškami, které ne všichni držitelé psů zcela
respektují.
V zastavěné části obce se jedná především o znečistění veřejného prostranství,
tím že majitel psa po svém „miláčkovi“ neuklidí. Pokud bychom se tak všichni při venčení svých psů chovali, nebyl by to hezký
pohled. A když si uvědomíme, že pracovník, Barbora Adamcová, starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Josef Horák (27. 11. 1938 – 1. 3. 2010)

Josef Horák. Byl rodákem a významnou
Již je tomu rok, kdy nás 1. března přední osobností dění v Březně. Pocházel
2010 opustil vážený spoluobčan a starosta z rodiny březenského zemědělce, z pěti dětí.
Povinnou školní docházku absolvoval
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v Březně, jako většina žáků v té době. Poté
pokračoval v práci svého otce v zemědělství.
Měl svoji práci rád a svědomitě se jí věnoval
až do doby svého těžkého onemocnění.
I přes všechny zdravotní i pracovní překážky,
se staral o své koně, které miloval.
V roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva obce Března, kde svojí funkci vykonával
jako starosta celých 20 let. Velice svědomitě
a zodpovědně zastával svoji funkci v dobách
pro Březno nejdůležitějších. Asi nejtěžší fází
jeho starostovského období, byla realizace
ČOV v Březně, která byla dokončena ještě za
jeho působení. Byl dlouholetým členem
představenstva ZD Březno, SDH Březno
a Mysliveckého sdružení.
A
nyní
ze
statistiky
obce.
K 16. 2. 2011 v našem městysi bylo trvale
hlášených 911 osob, z toho 736 dospělých
a 175 dětí. Od posledního vydání zpravodaje
jsme se též rozloučili z 1 našim spoluobčanem.
Určitě jste si všichni oddechli od nekonečných příprav na ukončení loňského
roku. Věříme, že jste Vánoční svátky a ukončení roku prožili se svými nejbližšími
v rodinném kruhu. Někteří jste se zúčastnili
Vánoční mše v našem kostele. Na zlatou
neděli ve večerních hodinách uspořádaly
březenské mažoretky ve spolupráci s místní
organizací rybářů a pohostinství pí. Krouské
pod patronátem městyse Března setkání
u vánočního stromku na náměstí, kde si děti
mohly pověsit svou ozdobu. Zpestřením
bylo vystoupení dětí ze základní školy
z Dalovic, které zazpívaly u stromku koledy
a vánoční písně. Občerstvení pak zajistily
výše zmíněné spolky, ale i samotní občané,
kde jim tímto velice děkuji. Jak na objednání
začalo sněžit a idylka vánoc s kelímkem svařáku v ruce u rozsvíceného stromku zanechala jistě u mnohých z Vás příjemné vzpomínky.
Od nového roku 2011 se nám podařilo otevřít nový pavilon MŠ v zdravotním
středisku pro 20 dětí předškolního věku.

Pavilon vznikl rekonstrukcí ordinace praktického lékaře, za přispění dotace z fondu
Středočeského kraje. Při příležitosti dne
otevřených dveří, které uspořádala zdejší
Základní škola, jste měli možnost a určitě
mnozí z Vás této příležitosti využila, prohlédnout si nové prostory MŠ.
Upozorňujeme občany, že od
1. 2. 2011 musí být na popelnicích vylepena
nová známka pro rok 2011 na vyvezení obsahu. Dle vyjádření Compacu musí být popelnice uzavřena víkem, nesmí být nádoba
přeplněna. V opačném případě nebude vyvezena.
V dnešních dnech jste dostali do
svých schránek fakturu za stočné za I. pololetí roku 2011 s dopisem jakým způsobem
lze platbu provést. Cena stočného pro domácnost je stanovena od 1. 7. 2010 na
3,00 Kč. na osobu a den. Způsob platby je
stejná jako v minulém období a cena stočného pro I. pololetí roku 2011 činí 543,00
Kč. na 1 osobu. Termín splatnosti pro platbu
stočného za I. pololetí roku 2011 je
k 15. 3. 2011. Hotovostní platby lze provést
na Úřadu městyse v Březně ve dnech
28. 2. - 2. 3. – 7. 3. – 9. 3. 2011
od 8:00 – 16:30 hod. V jiných dnech nebude
hotovostní platba možná! Upozorňujeme, že
jste povinni na základě smlouvy o užívání
čerpací jímky kanalizace „Čestné prohlášení
o počtu bydlících osob v daném objektu“
opravit do 30-ti dnů po každé změně.
Pan Josef Horák na konci svého působení jako starosta v Březně, obnovil tradici staročeských aktivit – Masopustu.
V tomto duchu bychom chtěli dále pokračovat a letošním rokem a to 19. 3. 2011 začít.
Každá rodina dostane do svých schránek
informační letáček s podrobnými informacemi a mapkou kudy půjde průvod
s medvědem. Sejdeme se před Úřadem
městyse Březno, odkud budeme pokračovat
dále v průvodu. Cestou budou dvě zastavení
s programem a občerstvením. Cíl průvodu
bude před zdejší sokolovnou, kde je zajištěno občerstvení. Pokud byste chtěli přispět
4

sami nějakým občerstvením, kontaktujte
pí. Titlbachovou na Úřadu městyse. Po trase
průvodu se meze nekladou zdejším občanům v nabídnutí občerstvení, či maskám
něčeho na zahřátí. Vzhledem k tomu, že
oslavu Masopustu hodláme uskutečňovat
každým rokem, je proto i letošní průvod
naplánován pouze na část obce. Další roky
bude průvod procházet opět jinou části obce tak, aby nebyly ochuzeny o zážitek ostatní občané. Jelikož je naše obec dosti rozlehlá, tak projít ji celou najednou je časově
dosti náročné a vyčerpávající. Zde vyvstává
i problém s omezením dopravy na státní
komunikaci. Dáváme přednost raději menším okruhům s plánovanými zastávkami
během průvodu, kde budou mít zdejší organizace připraveny své kulturní vystoupení
v rámci Masopustu. Na těchto zastávkách
nebude samozřejmě chybět občerstvení.
Nezapomeňte s sebou dobrou náladu
a hlavně masku. Přejme si, aby nám vyšlo
počasí. Pevně věřím, že se Vám bude letošní
rej masek líbit a že tato tradice se stane
v Březně samozřejmostí.
Jak již výše píše redakční rada
i pí. starostka, blíží se nezadržitelně jaro.
Každý z Vás již jistě přemýšlí a plánuje, jak
bude zvelebovat své zahrádky, po tak dlouhé zimě. Jistě máte prohlédnuto kde co zamést a opravit, kde je třeba shrabat nafoukané listí, vyhrabat stařešinu, kde je na vymrzlém trávníku třeba dosít novou trávu, či
kde zasadit nějakou tu letničku aby lahodila
oku.
Myslím si ale, že to není jenom o tom
uklidit si na svém pozemku za svým plotem.
Co je venku před plotem mě nezajímá. Nemůže přeci padnout věta typu „kdy nám již
přijdete uklidit“ nebo „tam mě to nezajímá“.
Jsem přesvědčen o tom, že celá obec je jedna naše společná zahrádka. Ukliďme si po
zimě alespoň před naší nemovitostí, a když
bude hezky, třeba i o kousek dál. Odměnou
nám bude dobrý pocit, že jsme pro tu naši
společnou zahrádku přiložili ruce dílu. Vždyť
až vysvitne sluníčko, zazelená se tráva a bu-

de kolem našeho stavení čisto, nebude lepšího pohledu. Provést tzv. očistu je třeba
provést ale i na veřejném prostranství jako
je třeba náměstí, prostor u bývalé mlékárny
nebo u hřbitova apod.. Obracím se tímto na
Vás spoluobčany s dotazem, zda v případě
zorganizování jarního zvelebení obce jste
ochotni se zúčastnit a pomoct. Vždyť to není
nic, za co bychom se museli stydět, ba naopak. Na stránkách městyse Března
(www.brezno.cz) je anketa zda jste ochotni
se zúčastnit. Prosím o názor. Nakonec si
neodpustím jednu poznámku, která se týká
dětí navštěvující naší školní jídelnu. Na cestě
od jídelny po náměstí jsou tři koše na odpadky, přesto je vidět který den bylo co
k obědu, myslím tím doplňkovou stravu. Po
chodníku i okolí se povalují půlky pomerančů, slupky od banánů, kelímky od, ale
i s jogurtem apod. Já vím, že si řeknete
„vždyť jsou to děti“, ale někdo to po nich
musí uklidit.
Posledním plesem dne 12. 3. 2011
zakončí letošní plesovou sezónu TJ Sokol.
K tanci a poslechu hraje skupina Posejdon.
Vedení TJ Sokola Vás zve na poslední zatančení a pobavení v letošní plesové sezóně.
Další velkou akcí, která proběhne
v nejbližších dnech je sčítání lidu. Pokusím
se sepsat nejdůležitější údaje. Sčítacími komisaři budou z 95% případů pracovníci pošty a budou se prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře spolu s Občanským
průkazem.
 26. 2. 2011 začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou
linku 800 879 702 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi
ohledně sčítání od 8:00 do 22:00
hod. Sčítací komisaři začnou roznášek do schránek informační letáky.
Nejpozději do 6. března zároveň
s letákem vhodí komisař do schránky
i lísteček s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti přinese sčítací
formuláře.
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 7. 3. – 25. 3. 2011 začínají komisaři
roznášet sčítací formuláře.
 25. 3./26. 3. 2011 půlnoc z 25 na 26
března je rozhodným okamžikem pro
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v rozhodný okamžik.
 26. 3. 2011 v tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty, jak
vyplněný formulář odevzdat. Internet – předání sčítacímu komisaři –
odeslat poštou v obálce nebo odevzdat na kterékoli poště.
 14. 4. 2011 do tohoto dne mají
všichni podle zákona odevzdat vyplněné sčítací formuláře jakoukoli cestou.
 20. 4. 2011 končí činnost call centra
pro bezplatnou linku.
Poprvé v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích nejsou
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácností je pro statistiku pouze důležitá otázka, zda rodina má
možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.

Sčítání lidu krok za krokem:
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu
s tímto letáčkem bude v každé schránce
lísteček Informace o kontaktních osobách
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo
jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti
přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve
kterém provádí sčítání, bude možné ověřit

v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní
den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma. Materiály budou komisaři
roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří bu
dou
v době
rozhodného
okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
 Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
 Žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden)
 Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě
vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat
na jiné adrese, vyplní komisař údaje
v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
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2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do
P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá
o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc
a pomůže. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština,
vietnamština, francouzština, ukrajinština
a polština).
3) Co když se mi navržený termín návštěvy
nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do
schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno
jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy
se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý
termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný
čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14.
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna
z větších pošt ve vašem regionu.
4) Rozhodný okamžik.
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí,

v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
5) Sběr vyplněných formulářů.
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli,
jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je
komisaři osobně nebo zda je odešlete
v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je
nutné odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob,
jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař.
Na papírových formulářích najdete vpravo
dole u čárového kódu dva unikátní kódy
(jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na
tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly
statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je
pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat
verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách,
kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili na osobním odevzdání formulářů,
přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít možnost
7

být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů s návrhem, kdy se komisař pro
formuláře zastaví v termínu novém. Opět
bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na
bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné
navržený termín druhé návštěvy změnit
podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani
podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude
popsáno, jak můžete formuláře odeslat
v obálce.
6) Když budete potřebovat pomoc.
Telefon:
800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů

a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od
26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře
není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně
vyplní.
Zbyněk Valenta-místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Zápis č.5/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 6. 10. 2010
5/01/2010 – schválení dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Březno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/02/2010 – rozpočtové změny č. 2/2010 – zvýšení příjmů 290 825,00 Kč., zvýšení výdajů
5 930,00 Kč., snížení financování -284 895,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
Zápis č.6/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 8. 11. 2010
bez usnesení - volba starosty, místostarosty, členů rady
Zápis č.7/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 22. 11. 2010
7/01/2010 – schválení jednacího řádu zastupitelstva městyse Březno po úpravách.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/02/2010 – zřízení finančního výboru - hlasování o protinávrhu pí. Prosové: V. Konejlová(předseda), P. Stránský, K. Hlávková, R. Veselá, M. Pavelková – pro 4 hlasy, proti 11 hlasů
- návrh nebyl shválen. Hlasování o návrhu pí. Konejlové: V. Konejlová(předseda),
P. Stránský, Z. Jonáš, R. Veselá, M. Pavelková – pro 11 hlasů, proti 4 hlasy – zastupitelstvo
schválilo 11 hlasy.
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7/03/2010 – zřízení kontrolního výboru – hlasování o protinávrhu pí. Prosové: M. Sulej(předseda), Z. Nečesaná, B. Prosová, S. Zvěřinová, K. Hlávková – zastupitelstvo schválilo
10 hlasy.
7/04/2010 – neuvolněný člen zastupitelstva – místostarosta měsíční odměna od
8. 11. 2010. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/05/2010 – neuvolněný člen zastupitelstva – člen rady měsíční odměna od 8. 11. 2010.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/06/2010 – zastupitelé mimo členů rady se vzdají měsíční odměny za celé volební období
ve prospěch dětí a mládeže, organizované ve sportovních a společenských organizací. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/07/2010 – rozdělení nevyplacených odměn zastupitelů za volební období 2007 – 2009:
TJ Sokol – 84 členů = 50 740,00 Kč., Baráčníci – 30 členů = 18 140,00 Kč., SDH – 29 členů
= 17 520,00 Kč., celkem 86 400,00 Kč. Se společenskými organizacemi bude uzavřena
smlouva o finančním příspěvku s účelem aktivity dětí a mládeže. Protinávrh p. M. Sulej –
čerpání dotace do 30. 6. 2011, termín pro předložení vyúčtování do 30. 8. 2011. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/08/2011 – schválení pověřeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územního plánu. Protinávrh – pí. B. Prosová – 2 odpovědné osoby – hlasování pro 5 hlasů, proti 10 hlasů.
Protinávrh neschválen. Návrh – 1 odpovědná osoba – hlasování pro 12 hlasů, proti 3 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy 1 odpovědnou osobu.
7/09/2010 – odpovědná osoba pro územní plán – návrh: P. Horák, protinávrh: B. Prosová.
Hlasování protinávrh – pro 3 hlasy, proti 12 hlasů. Hlasování návrh – pro 12 hlasů, proti
3 hlasy. Schválení pověřeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územního plánu odpovědná osoba p. P. Horák – zastupitelstvo schválilo 12 hlasy.
7/10/2010 – souhlas se zřízením věcného břemene ČEZ Distribuce na pozemcích
par. č. 448/3, 463/36, 463/89 v k. ú. Březno. Zastupitelstvo schválilo 10 hlasy.
7/11/2010 – rozpočtové změny č. 3/2010 – zvýšení příjmů 141 459,00 Kč., zvýšení výdajů
195 300,00 Kč., financování 53 841,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č.8/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 14. 12. 2010
8/01/2010 – rozpočtové změny č. 4/2010 – zvýšení příjmů 687 279,00 Kč, zvýšení výdajů
687 279,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
8/02/2010 – neuskutečnit záměr k prodeji pozemku 1093/3 v k. ú. Březno – Matrovice. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
8/03/2010 – uskutečnit záměr k prodeji části pozemku 316/1 v k. ú Dolánky. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
8/04/2010 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
par. č. 333/20, 329/13, 329/14, 329/15, 333/42, 333/34 v k. ú. Březno – ČEZ Distribuce –
lokalita Vinice. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
8/05/2010 – převod majetku zřizovatele na příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Březno. Technické zhodnocení budov příspěvkové organizace – zastřešení pavilonu II. stupně a přístavba
nového oddělení MŠ v areálu základní školy. Zastupitelstvo schválilo všemi přítom. hlasy.
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8/06/2010 – rozpočtové provizorium na rok 2011 stanoveno ve výši 1/12 plnění rozpočtu
v roce 2010. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Dění v městysi – masopustní veselice
Masopustní veselice
Masopust neboli karnevalové období
bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná
postní období před Velikonocemi. Maškarní
zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční
středou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu
(z italského karnevale, vlastně "maso pryč").
Dnes se jako masopust (nebo karneval)
označuje zejména toto masopustní veselí
(nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky
aj.).
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky, fašank,
fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním
svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý
čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na
královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody.
Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná
šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý
den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.

V některých regionech (Chodsko,
Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí
oslav obřadní průvod masek, který obchází
s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť
vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do košíku
kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží
milosti. Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává
do ústřední role tanec, především obřadní
tance mladíků, zvaných ve Strání "pod šable". Podobně tančí u každého domu na
Uherskobrodsku "bobkovníci", na Hlinecku
"Turci". Při večerní zábavě se konají další
obřadní tance, např. "na len", "na konopě",
"žabská" apod.
Jak se slaví masopust
K veselé tradici masopustních maškar
patří smích i výsměch. Mladé paní tancují
s medvědem, aby do rodiny přibylo miminko. Ale zrovna tak karnevalové masky mohou a mají parodovat souseda, starostu,
poslance, událost, historii či televizní seriál.
Přirozený běh někdejšího hospodářského roku vymezil masopustu úkol sympatický všem jedlíkům: Řádně se nasytit a užít
si dostatku před obdobím, které do spíží
nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani
z chovu a které potrvá více než měsíc až do
jarního probouzení přírody, do Velikonoc.
Samotný název masopustního období může neznalé dnes mást. Doba masopustu je totiž tradiční oslavou hojnosti před
střídmějším − postním v pravém smyslu slo10

va − časem předjaří, kdy se jídelníček musel Medvěd, kominík, policajt, baletky...
zúžit na pokrmy z trvanlivých potravin.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý,
spojené s průvody maškar, které za doproSvatby, hostiny, bály a průvody
vodu hudebníků (šumařů) chodívaly dům od
V minulosti se během celého maso- domu.
pustního období, tedy od 7. ledna do pohyblivého termínu masopustního úterý, na vsích
Cestou se zastavovaly, přepadaly
konávalo nejvíc svateb. Lidé věřili, že sňatky chodce, dávaly jim připít rosolky, za kterou
uzavřené v této době budou šťastné a dlou- vybíraly příspěvek na muzikanty, a prováděho vydrží. Bylo to také z praktických důvodů, ly různé rozpustilé kousky. Zvláště spadeno
v komorách byla hojnost zásob a masa ze měly na ženy a dívky. Ty se často musely
zabíjaček na pořádnou hostinu a na výslužky vykupovat − penězi či kořalkou. Základem
pro celou obec. Svatba v masopustní době rosolky byla pálenka z jablek nebo švestek.
na bohatém statku často trvala i několik Do ní se pak přidávalo jiné ovoce nebo kodní.
ření. Tak vznikal bezpočet různých rosolek:
malinová, višňová, ale též levandulová nebo
Masopustní slavení se stále líbí, benediktýnka.
i když zásoby jídla na příští týdny si už dávno
Průvody byly původně vyhrazeny jen
nikdo nedělá. Tím hlavním je dnes zábava. pro svobodnou mužskou mládež a mladé
Kde je dobré jídlo a pití, tam bývá veselo. ženaté muže, později se jich účastnila celá
A tak mnohde drží masopust, jak má obec. Každá maska měla svůj význam
být, nebo znovu rádi křísí tradiční čas zabíja- a funkci. V oblasti Pojizeří podobně jako
ček, vepřových hodů a nejrůznějších vesnic- v jiných regionech patřila k nejtypičtějším
kých bálů a nevázaného veselí.
maska medvěda, které byl přisuzován magický charakter, a to především plodnost,
Slavilo se už od tučného čtvrtka
která mohla být přenesena na ženy i celé
Kdysi se závěr masopustního obdo- hospodářství (tancem s medvědem, laškobí běžně slavil už od čtvrtka před poslední váním apod.) Někde byl medvěd obtočený
masopustní nedělí. Říkalo se mu tučný, pro- hrachovinou, které si hospodyně trochu
tože se zabíjela prasátka, peklo se vepřové utrhly a daly do kukaně, aby jim dobře seděa podávalo s knedlíkem, se zelím a pivem. ly slepice. Medvěda na provaze vodil medHospodyně zadělávaly na koblihy, šišky vědář. Démonický živel zemřelých předků
a boží milosti, kterých pak na sádle smažily symbolizovala postava Žida. Žid se průvoplné mísy pro pohoštění rodiny, sousedů i du účastnil, ale nemluvil, netančil, jen pobíkoledníků.
hal mezi ostatními a trestal bičem nebo holí.
Nosil s sebou pytel, do kterého ukládal výHlavní masopustní zábava začínala
služku − jablka, koblihy, uzené maso.
v neděli. Konal se takzvaný mužovský bál,
kam neměli přístup svobodní mládenci
Za nevěstu, podobně jako za cikána dívky, jen ženatí muži a vdané ženy. Pro ku, vykladačku karet, tanečnice a baletky
děti staří odpoledne pořádali ‚dětskou mu- se obvykle přestrojovali chlapci. V maškarziku‘. Na rychtě nebo v jiném bohatém stat- ním průvodu nechyběli čerti a kominíci,
ku se sešly děti, přinesly s sebou buchty, kteří ve staveních sbírali vejce, mouku nebo
koláče a koblihy. Hospodyně jim navařila hrnce se sádlem. K oblíbeným maškarám
bílou kávu. Obvykle přitom hrávala muzika, patřila bába nesoucí v koši dědka, nebo kůň
která odtud odcházela do hospody. Zde se − dva mládenci s plachtou a dřevěnou či
tancovalo často až do rána i následující den. papírovou hlavou koně. Běžné byly i pohád11

kové postavy, masky démonické − smrt
a čert. Masky představovaly i zástupce různých profesí (fotograf, farář, policajt aj.),
někdy i konkrétní osoby. Často byly prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Novějšího původu
jsou masky zvířecí, mezi nimiž nechyběl
velbloud, slon či opice.

vždy v období kolem Polepeční středy, tedy
nejbližší sobotu. Poprvé proběhla tato oslava v roce 2009, kdy průvod městysem byl
zahájením nové oslavné etapy tohoto druhu. Jelikož Popeleční středa v roce 2011 vychází na 9. 3., je ještě možné masopust na
sv. Josefa oslavit, byť již bude téměř druhá
postní neděle.

Hospodář s hospodyní nabízeli pří- Pranostiky.
chozím klobásy, kořalku, pivo, koblihy, koláče a cukrovinky, do velkého talíře přispívali Masopustní úterý
na muziku. Někdy si maškary vybraly výsluž Masopust na slunci - pomlázka u
ku samy (pečeni z trouby, uzené z komína
kamen.
apod.) Po obchůzce se průvod odebral do
 Masopust na slunci - pomlázka v
hospody.“
senci.
 Konec masopustu jasný - len krásný.
Pohřeb Masopusta
 Krátký masopust - dlouhá zima.
Taneční zábava končila o půlnoci, kdy
 Na ostatky lužky - budou jablka,
musely všechny nástroje utichnout a za všehrušky.
obecného žalu se pochovala basa (Maso Jaké jest masopustní úterý, taková
pust, Bakchus). Do necek, na desku nebo
bude Veliká noc.
prostřený stůl či máry se položila basa po Bude-li příjemné povětří (v masokrytá plachtou. Při „pohřebním“ obřadu se
pustní úterý), bude dosti hrachu.
upozornilo na domnělé prohřešky basy (Ma
Bude-li v úterý masopustní neb v
sopusta) v čase masopustních zábav. Za tklistředu (Popeleční) vítr aneb vichr,
vého nářku pak byla basa slavnostně vynetehdy celý půst větrný bude.
sena ven ze sálu a pohřbena. Po tomto obřadu čas nevázaného veselí definitivně
skončil a sousedé se rozešli domů. Následu- Popeleční středa
jící den se vydali na ranní mši a pro popelec
 Jaké je počasí o Popeleční středě, ta− křížek z popela na čelo, který jim připokové se drží celý rok.
mněl marnost tohoto světa a zároveň měl
 Suchý půst - úrodný rok.
pomoci od bolesti hlavy.
V kronice městyse Března se bohužel Pro Březno v souladu s kronikářskými zápisy
nedovídáme o vlastním slavení Masopust- v Pojizeří sestavila
ních veselic. Pouze baráčnická organizace
slavila a dodnes slaví maškarní merendu
Zdenka Nečesaná
==================================== ====================================
Čas masopustu
Masopust, fašank, karneval - to jsou
Tradice fašankových zabíjaček, tanrůzná jména pro bujaré období roku od Tří covaček a průvodů se na venkově zachovala
králů do Popeleční středy. Naši předci ho dodnes, do měst se průvody znovu vracejí.
slavili již v předkřesťanských časech, aby Období masopustu sice začíná již po Třech
uvítali obrozující se přírodu a příchod jara.
králích, hlavní oslavy se ale odehrávají až
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v únoru. Po vsích a městech chodí barevné
průvody masek a navštěvují domácnosti,
kterým mají přinést dobrou úrodu a jejím
členům zdraví.
S obdobím masopustu se pojila celá
řada zvyků i pověr. Kdo v masopustě moc
dělá, v létě to odleží, říkalo se například
a mnozí se toho rádi drželi. Důležité také
bylo udělat si o masopustu tukové zásoby,
protože po něm následovalo dlouhé období
půstu.
Proto se konaly zabíjačky, pekly koblihy
a popíjela pálenka. Těm, kdo se zabijaček
zúčastnit nemohl, se posílala výslužka - jitrnice, jelita, prejt nebo polévka. Smažené
koblížky byly zase považovány za obětní
jídlo, které hospodáři vynášeli do polí, aby si
zajistili dobrou úrodu. Každý kraj dodržoval
o masopustu jiné zvyky. Nikde se ale oslavy
neobešly bez taneční zábavy spojené s obřadným pochováním basy. Její vynesení
z tanečního sálu za doprovodu tklivých
nářků bylo jasným znamením, že nastává
období, ve kterém hudební veselice nemají
co dělat.
Co možná nevíte.....
Popeleční středa, která masopust
oficiálně ukončuje, připadá na čtyřicátý den
před Velikonocemi. Původ slova karneval
není znám. Odvozuje se buď od slov
carne(maso) a vale(odejít),nebo od latinského carrus navalis(loď bláznů). Moravské označení fašank je zkomolením

německého Fasching. Hlavní oslavy dřív
trvaly tři dny před Popeleční středou. Jejich
konec o půlnoci odtroubil ponocný a dal tak
všem znát, že čas veselic a nevázané zábavy
pro tento rok končí. Tradice fašanků vznikla
na německém území, kde jsou dodnes
průvody masek jednou z největších událostí
roku. Masky v průvodu představovaly
zástupce různých profesí a vysmívali se
lidským neřestem. Tradiční maskou byl
medvěd, jemuž se přisuzovaly magické
schopnosti, třeba zajištění plodnosti.
Recept na koblížky:
400g polohrubé mouky, 200g hladké mouky,
100g másla, 8 žloutků, 3 lžíce moučkového
cukru, 3 lžíce rumu, 0,3l mléka, kostka
droždí, špetka soli, marmeláda na náplň,
sádlo na smažení
Do vlažného mléka vsypeme lžíci cukru
a mouky a rozdrobíme droždí. Necháme
vzejít kvásek. Poté ho smícháme s moukou,
cukrem, špetkou soli s změklým máslem,
s nímž jsme ušlehali žloutky. Těsto důkladně
propracujeme, přikryjeme a necháme hodinu kynout. Pak ho vyválíme asi na 1cm silnou placku, vykrájíme kolečka a lžičkou na ni
naneseme marmeládu. Prázdným kolečkem
ji překryjeme, okraje přitiskneme a zbylé
těsto odkrojíme. Po krátkém nakynutí
koblížky smažíme z obou stran dozlatova na
rozehřátém sádle. Pak je přecukrujeme.
DanaPodmolová

Ze školkového deníku ….
Brouček
Malý brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě,
protáhl si nožičky,
hlavičku i ručičky.

Na nohy vzal bačkorky
a utíkal do školky.
Tak je tady všechny máme
a hezky se přivítáme.
„Dobrý den!“
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Sluníčko nás pošimrá svými paprsky
na tváři, vyloudí úsměv, určitě ne jediný.
Slunce si s každým dnem o chvíli přivstane a za obzor míří stále později. Právě na
to probouzející se příroda čeká a vysílá posly
jara vstříc hřejivým slunečním paprskům.
Zpočátku opatrně a nejistě, často ještě z tajícího sněhu vykukují sněženky a bledule. Poté
se již nezadržitelně zbarvují louky, lesy, břehy
potoků květy modrých jaterníků, červenomodrých plicníků, fialových fialek a bílých
sasanek. Přichází jaro. Mráz ještě občas
k ránu vystrčí drápky a zasklí kalužiny, ale
jeho čas už vypršel.
Ptáci už ladí hlásky a nám srdce poskočí radostí, když den začíná ptačím koncertem. Jaro je plné barev, vůně, bzukotu, štěbetání, lásky…..…..jaro je zrod nového života!
Pojďte se podívat jak se příroda probouzí, jak
se klube první lísteček, jak včelka vyletí na
první květ.
Jaro
Podívej se, támhle v trávě,
kytička vyrostla právě,
čechrá si zelenou sukýnku,
protahuje si barevnou hlavinku.
K sluníčku lístky natahuje,

ještě se ospale protahuje,
na louce není jediná,
protože jaro už začíná.
Ta naše školička malá a útulná, ta se
nám rozrůstá. Její kapacita pro 40 dětí již
dávno nestačí, proto byl otevřen v září 2009
nový pavilon u jídelny. Ani to však nestačilo.
Naše školička nabízí dětem plno akcí (kroužek VV, AJ, plavání, drakiádu, čertování, maškarní bál, vítání jara, čarodějnický rej, zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi+spaní ve
školce, několik divadelních představení v MŠ
i v Mladé Boleslavi, dvě besídky pro rodiče
i prarodiče, výlety do okolí, ale i vlakem a
autobusem). A tak se v lednu otevřela další
třída na středisku. V Březně byly dvě třídy,
nyní jsou čtyři. Vybavenost nové třídy ještě
není úplně dostačující, ale vše s pomocí rodičů dobře zvládáme. Dnes chodí do naší mateřské školy jednou tolik dětí, již nás je osmdesát. Sice teď hodně marodíme, ale počkejte, až přijde jaro v plné síle.
Všem čtenářům přejeme hodně krásných jarních zážitků!!
Vedoucí učitelka MŠ Libuše Dlasková

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci.
Nastal čas plesů, karnevalů, masek,
masopustu, čas, kdy PANÍ ZIMA vládne plnou
silou a své moci se jen tak nechce vzdát
a nevzdá. Zároveň ale nastal také čas, kdy
lidé mají zimy „dost“, touží po slunečních
paprscích, delších dnech, teplu, kdy už tak
zvaně nechtějí jen „sedět za pecí“. Nadešel
čas, kdy se pomalu ze zimního spánku za-

čnou probouzet zvířata, rostliny, celá příroda. Prožít klidný zimní spánek by si občas
přálo asi mnoho z nás, nás ve škole nevyjímaje. Přesto ale mohu s klidným svědomím
konstatovat, že jsme tuto zimu ve škole rozhodně neprospali. Za tuto zimu se toho už
tolik událo.
Tak především jsme v lednu zorganizovali, a to myslím dost úspěšně, „Den otevřených dveří“. Pedagogy připravenou školu
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si přišlo prohlédnout mnoho občanů, zejména rodičů budoucích prvňáčků. Z jejich spokojených tváří i slov usuzujeme, že ačkoli je
a bude stále co vylepšovat a modernizovat,
škola, školka i jídelna se jim líbily.
Také zápis dětí do první třídy už
máme zdárně za sebou. Obeslali jsme
32 budoucích žáčků - prvňáčků, z nich však
k zápisu přišlo „pouze“ 24. Proč ten rozdíl?
Těžko říci. Nebo spíš – je nám ve škole líto, že
ačkoli jsme všem zaslali pěkné pozvánky a CD
s prezentací školy, přesto se jich 8 nedostavilo. Pravda, 2 z nich se omluvili (zákonní zástupci), ale 6 z nich o sobě nedalo vůbec vědět. Chápeme, že nejspíš organizační věci,
rodinná situace i místo zaměstnání rodičů
vedlo zákonné zástupce k tomu, že své děti
zapsali do některé z mladoboleslavských
škol. Ale i tak je mi, nám všem líto, že ani
slovo omluvy, sebemenší vysvětlení z jejich
úst nezaznělo. Mám pocit, že se stále častěji
z lidského chování vytrácí obyčejná slušnost.
21. června 2010 jsme také, jako
jedna z prvních škol na Mladoboleslavsku
zažádala o dotaci z peněz EU určených na
zlepšení kvality práce školy. Dotaci ve výši
947 tisíc Kč jsme už v srpnu získali. Jedná se
o peníze určené na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a také v oblasti přírodních věd. K 1. 9. jsem podepsala smlouvu
a v říjnu jsme na účet obdrželi 60% této dotace. Celý podzim jsme získávali informace
o technice a připravovali podklady, abychom
v únoru mohli zrealizovat 1. výběrové řízení

na nákup interaktivní techniky do školy. Škola nakoupila od vítězné firmy do pěti učeben
1. stupně interaktivní tabule s počítači, programy a vzděláváním pro všechny učitele.
Tabule budou v únorových dnech do učeben
nainstalovány a pak už nic nebude bránit
tomu, aby i naši březenští školáci byli vzděláváni nejen schopnými pedagogy, ale i tou
nejmodernější technikou a nezůstali pozadu
za velkými městskými školami. Upřímně řečeno - učitelé se na techniku nesmírně těší,
i když to pro ně bude zpočátku znamenat
mnoho učení, starostí i problémů navíc
a poté budou muset vyrobit a odučit stovky
digitálních výukových materiálů. Pro děti to
potom bude zpestřená, zajímavější, rozmanitější, modernější výuka, poznávání nového,
větší zapojení se do procesu hodiny, do samotné tvorby hodiny. A o to vše nám jde.
Přeji si, aby výuka na naší „malé“
škole byla zajímavá, moderní, přínosná, pestrá, všestranná, aby se naši zkušení pedagogové stále sebevzdělávali a poté své vědomosti, dovednosti a zkušenosti s láskou předávali všem vašim dětem, aby tuto skutečnost všemi smysly vnímaly nejen děti, ale
i vy, jejich rodiče, zákonní zástupci, abyste si
jich za to vážili, všemožně jim byli nápomocni
v jejich nelehké úloze a aby ve vás našli pochopení.

Veřejné poděkování
Jsem nesmírně ráda, že opět mohu
poděkovat několika rodičům za obětavou
pomoc a sponzorské dary, které dali naší
škole.
Děkuji rodičům žáků 5. třídy Terezy
Duté a Lukáše Dvořáka za poskytnutí vánoční
výzdoby do kmenové třídy (stromeček, ozdoby, květináče), rodičům Michaely Šlejharové za pomoc při nacvičování školní vánoční
akademie a rodičům Vojty Abíka za odvoz

syna na okresní kolo Pythagoriády do Mladé
Boleslavi. Panu Petru Duřtovi pak děkuji za
jeho sponzorský dar – dovoz nábytku do školy a paní Bartošové z Března za vyčištění koberce a židlí ve školní družině. Děti si tak zase
mohou hrát na čistší podlaze.

Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ
Březno

Do budoucna se těším na spolupráci se všemi dalšími, kteří nám jakkoli chtějí pomáhat a zejména dětem zpříjemnit prostředí tříd a celé školy.
Dana Rudolfová
15

Březenští Baráčníci
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
pro Březno a okolí.
Začíná nám jedno z nejhezčích ročních období-jaro. Jistě se už všichni těší na
teplé paprsky jarního sluníčka, na rozkvétající
stromy a louky, nastane ta správná jarní nálada a s ní i jarní aktivity. I my baráčníci se už
těšíme na toto období a taky už připravujeme naše jarní akce. Jen namátkou uvedu
některé - samozřejmě se aktivně zúčastníme

březenského masopustu, chceme si zajet do
Branického divadla na Čochtana. Pro děti
připravujeme dětský den, zájezd na Spejbla a
Hurvínka a zkusíme to spojit s návštěvou
nově otevřeného Národního technického
muzea, chceme si udělat nějaký ten pěší výlet do té naší krásné krajiny. Uvidíme, co
všechno stihneme a jako vždy zveme všechny
naše příznivce a přátelé na všechny naše
akce. Přijďte nás podpořit a s námi se pobavit.
Konšelstvo BO

Březenský krtek
Díl IV. aneb putování s březenským krtkem
Barokní pivovarský sklep.
Od roku 1552 bylo Březno jako tvrz
v majetku pánů z Bubna. Ti na místě staré
gotické tvrze založili renesanční zámek spolu
s hospodářskými budovami a vším zázemím,
jehož součástí měl být i pivovar. Už i proto,
že se právě Březno stalo bubnovským dominiem, zahrnujícím v sobě řadu okolních vsí,
osad i samot. V držení této šlechty pak zůstalo po dlouhých dvě stě let. Až v roce 1751
zdejší panství v dražbě koupil po hr. Nosticovi, Jan Adolf z Kounic. V té době už březenský
pivovar prokazatelně fungoval, známe i jeho
hrubý výstav, který činil 900 hektolitrů piva
ročně.
V roce 1765 vyhořel bubnovský zámek, a Kounicové tak mohli přistoupit
k nákladné výstavbě nového, barokně poja-

tého sídla. Spolu se zámkem byl zbarokizován i pivovar pod ním. Bohužel, jeho budovu
v Březně již nenalezneme. Pivovar byl zbořen
už krátce po ukončení své činnosti v závěru
19. století a objekt poté ustoupil novější
úpravě anglického parku. Jak již zmíněno,
starý pivovar stával pod zámkem, severně od
budovy. V parku je v terénu po pivovaru znatelná terénní vlna. Ve formě protipožární
nádrže zůstal zachován i původně pivovarský
rybníček mezi zámkem a pivovarem.
Severní křídlo zámeckého objektu obsahuje rozsáhlý sklep s vchodem, obráceným
k místu bývalého popisovaného pivovarského objektu. Prostor pro pivovarnické prostory je poměrně rozsáhlý a některé jednoduché
detaily právě pro toto využití tomu nasvědčují. Ideální podmínky vytváří i samotné situ16

ování sklepu na chladnější straně zámeckého
terénu. Samotný pivovarský sklep byl propojen spojovacím traktem vedoucím pod prádelnou do dalšího sklepního prostoru hospodářských budov z důvodu rychlejší manipulace se surovinami mezi budovami. Tato chodba již v nedávné době utrpěla ránou přírodního sesuvu půdy a její bližší průzkum není
v tuto dobu možný. Čerpáme tedy
z archivních ucelených materiálů a plánů

sklepů. Ale kolem tohoto spojovacího traktu
a celého řešení podzemní „dutiny“ pod nádvořím zámku zůstává stále otazníkem. Pomocí některých prověřovacích zařízení se
stále snažíme onu záhadu blíže objasnit.
Kounicovský pivovar v Březně vystavoval ke konci svého působení téměř 2 tisíce
hektolitrů piva, při várce 36 hektolitrů místně
jistě vyhledávaného moku.
Váš Krtek

Historické okénko Března
Březno bylo, stejně jako celé střední
Čechy postiženo následky třicetileté války,
kdy celé panství bylo částečně zpustošené,
vypálené a vylidněné zejména průtahy vojska
morovými ranami, jež kraj postihly v letech
1640, 1647 a 1648. Třicetiletá válka se brzy
počala projevovat na hospodářství celé země. Obyvatelé Pojizeří měli přitom štěstí, že
až do přelomu let 1631 a 1632 kdy do Čech
vpadli Sasové, zůstali alespoň ušetřeni přímých válečných operací. Následky válečných
let byly žalostné. Skašov byl vypálen beze
zbytku a ves tedy zůstala nějakou dobu pustá. Podobně na tom byly i Řitonice. V dalších
vsích, samotné Březno nevyjímaje, zůstalo
mnoho pustých a rozbořených stavení a na
celém panství došlo také ke značnému úbytku obyvatel.
Podle seznamu poddaných podle víry
spravoval v roce 1651 panství jménem hraběte Kunáta Jroslava, hejtman Adam Jeroným Boheňský, který mimochodem označuje
téměř všechny poddané za nekatolíky, sloužili a bydleli v zámku. Jde vůbec o první označení březenského panského sídla za zámek –
kromě hejtmana svobodný 25 letý tovaryš
Jiřík Kovářů a tři poddané a provdané ženy.
Jednalo se tehdy o jednoduchý renesanční

zámek. Ještě před třicetiletou válkou mělo
městečko pouhých 23 domů. Po třicetileté
válce církevní potřeby obstarávali mniši františkánského kláštera v Mladé Boleslavi po
celých 80 let.
V roce 1657 byly statky Březno a Skašov doposud v nedílném spoluvlastnictví Jana
Jindřicha a Kunáty Jaroslava, hrabat z Bubna,
rozděleny na dva díly mezi Kunatou Jaroslavem a doposud nezletilým synem, jeho
v roce 1653 zemřelého staršího bratra, Františkem Adamem. Stalo se tak kvůli věřitelům
Jana Jindřicha, jehož majetku hrozila krize, ke
které skutečně později došlo v roce 1659. Díl
Kunaty Jaroslava obsahoval statek Březno
a to tvrz a dvůr se všemi polnostmi, dvěma
štěpnicemi, ovčínem, mlýnem, pivovar
s lesem, spilkou, v němž držitel druhého dílu
měl po dobu jednoho roku právo vařit pivo
na vlastní náklad, dále dvůr na Telibi, celé
městečko Březno s výsadní krčmou (v té době ještě vypálenou), vsi Židněves, Vysoká
Lhota, Řehnice a společně s držitelem skašovského dílu, domy v Praze na Novém Městě a v Mladé Boleslavi. Poněvadž skašovský
díl i později příslušel k Březnu, můžeme se
oprávněně domnívat, že Kunáta Jaroslav vy17

užil krize synovcova majetku a Skašov od
něho koupil.
Také Kunáta zastával v pobělohorských Čechách nejrůznější úřady. Nejprve se etabloval
v krajské správě: v letech 1640 – 1642 byl
hejtmanem boleslavského kraje, v letech
1643 – 1644 byl vrchním komisařem chrudimského kraje, počátkem padesátých let jej
nacházíme jako hetmana podbrdského kraje,
později se stal dvorským sudím a komorním
radou. Byl znám jako dobrý hospodář, velice
zbohatl a tak si přikoupil i některé další statky. V roce 1664 Srbici na Klatovsku a v roce
1665 Lštění na horšovskotýnecku. Víme
o něm, že také stavebně podnikal, například
upravoval i srbický zámek, kde také nechal
vyzdobit některé místnosti znaky svých předků. Nelze proto vyloučit, že právě on nechal
po roce 1657 přestavět původní renesanční
zámeček do barokní podoby. Určitým jen
hypotetickým vodítkem by mohla být výstavba, anebo přestavba farního kostela sv.
Václava, jež se měla uskutečnit kolem roku
1660. Je jisté, že zámek byl spojen s panskou
oratoří v kostele, krytou arkádovou chodbou,
jež procházela dlouhou jednopatrovou budovou, která sloužila jako úřední dům (Am-

thaus) s příbytky vrchnostenských úředníků
a nazývala se též „Klášteřík“(1), dle místní,
ničím nepodložené tradice lokalizující sem
kapucínský klášter a tak není vyloučeno, že
stavba zámku proběhla současně se stavbou
kostela v jeho sousedství.
Kunáta se dožil požehnaného věku
a zemřel až v roce 1684. Březno se Skašovem
zdědil spolu s domem Vratislavů z Mitrovic
(dědictví po matce) v Praze a statky
v jihozápadních Čechách jeho starší syn
Adam Maxmilián.
Poznámka (1) Jar. Kunáta byl horlivým
přívržencem tažení za návrat ke katolictví. Po
polovině 17 stol., začal budovat malý klášter,
ve kterém měl usídlit Františkány. Ti měli
obhospodařovat církevní potřeby od roku
1691 do 1757. Některé prameny ovšem upozorňují na skutečnost, že tento záměr nedošel svého cíle a Františkáni se nakonec do
Března vůbec nestěhovali! Pokračování zase
s opět příště.
Kronikářka Zdenka Nečesaná

TJ Sokol Březno – oddíl kopané

Zpráva oddílu kopané – Podzim 2010
Muži
Po několikaleté pauze bez účasti fotbalistů
Března v OP mužů jsme se v loňské sezoně
jako nováček umístili v horních patrech tabulky této soutěže, s čímž panovala velká
spokojenost a bylo to pro nás příjemným
překvapením. Obzvláště, když tohoto výsledku bylo dosaženo s hráčským kádrem, který
si vybojoval postup ze III. třídy a v drtivé většině jde o odchovance klubu, čehož si ne-

smírně ceníme a v OP je toto málo vídané.
Vzhledem k tomu, že letos do OP sestoupila
dvě mužstva z vyšší soutěže a ze soutěže
nižší postoupila Dobrovice B, která má možnost posil z mužstva A hrajícího krajskou soutěž, očekávali jsme ještě těžší utkání než
v ročníku předchozím, což potvrdily hned
úvodní zápasy.
Příprava na podzimní část nové sezony
2010/2011 začala tradičně již v letních měsících pod vedením trenéra M. Gregoroviče. Až
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na jedno nebo dvě jména se hráčský kádr
nezměnil, přesto začátek sezony nezačal pro
naše hráče dobře a po pěti odehraných kolech měli na kontě pouhý 1 bod. V září se
naskytla příležitost získat na hostování hráče
V. Bejra a L. Cepku z Dlouhé Lhoty, kteří do
tohoto oddílu v minulosti přestoupili. Ve
stejnou dobu obul kopačky po půl roční přestávce i zkušený J. Veselý. Následné zlepšené
výkony znamenaly zisk celkem 15. bodů,
které nás vynesly v podzimní tabulce na
9. místo. Věříme, že zimní přestávka vrátí na
kopačky našich hráčů klid, který se z nich
v průběhu podzimní části vytratil, usadí se
v klidném středu tabulky a vyhnou se tak
obávaným bojům o sestupové příčky.
Za oddíl mužů-T. Horák, vedoucí mužstva

Dorost
Fotbalový dorost TJ Sokol Březno
v letošní sezóně postoupil do krajské soutěže
1.A třídy, což pro nás byla velká neznáma
a znamenalo velké očekávání, jak dopadne
měření sil s celky z vyšší soutěže. Svoje kvality tak dorost během podzimní části porovnával s fotbalovými týmy velkých měst. V prvních třech kolech soutěže byla naše hra velmi
nervózní, v těchto utkáních jsme nedokázali
zvítězit a připsali jsme si tak pouze dva body
za dvě remízy. Ve čtvrtém utkaní již dorostenci dokázali zvítězit a poprvé jsme si
v krajské soutěži připsali tři body za vítězství.
V následujících zápasech jsme již hráli klidněji
a přidali i kvalitu v naší hře. Soupeři byli ale
také velmi kvalitní a dosáhnout na vítězství
nebylo v žádném utkání jednoduché. I přesto
náš dorost dokázal v podzimní části šestkrát

Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pěčice
Krnsko "A"
K.Hlavno "A"
AKUMA MB
Struhy
Dobrovice "B"
Benátky "B"
Bezno "A"
Březno
Čejetice
Řepov
Klášter "A"
Předměřice
Skalsko "A"

Záp + 0

-

13 12 1 0
13 9 2 2
13 8 3 2
13 8 1 4
13 6 4 3
13 6 2 5
13 5 2 6
13 4 4 5
13 4 3 6
13 4 3 6
13 4 2 7
13 2 3 8
13 2 2 9
13 1 0 12

Skóre

Body

58:12
35:16
31:12
30:26
25:21
35:27
22:21
23:27
26:32
22:29
24:35
23:32
11:33
19:61

37
29
27
25
22
20
17
16
15
15
14
9
8
3

zvítězit. Celkově si tak připsal do tabulky
21 bodů za 6 vítězství, 3 remízy a 4 prohry.
Postavení v tabulce mezi týmy krajské
1. A třídy je velmi dobré a i výkony našich
dorostenců byly nad naše očekávání.
Za oddíl dorostu - Radek Bauer, trenér
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Lysá
Jirny
D.Bousov
Benátky
Čejetice
Březno
Poděbrady
BrandýsBoleslav
Semice
Zeleneč
Sadská
Luštěnice
Bakov
Krnsko

Záp

+

0

-

Skóre

Body

13
13
13
13
13
13
13

11
11
8
7
6
6
6

2
1
1
2
5
3
2

0
1
4
4
2
4
5

62:9
60:12
34:26
39:23
37:22
28:22
48:35

35
34
25
23
23
21
20

13

5

3

5

34:35

18

13
13
13
13
13
13

5
5
2
2
2
1

2 6
0 8
3 8
2 9
0 11
2 10

31:34
21:47
18:37
19:42
11:60
17:55

17
15
9
8
6
5

Minižáci
V mužstvu mladších žáků hrálo 11 dětí ze 3. až 5. třídy, jmenovitě J. Procházka,
V. Abík, D. Cepka, J. Adamec, G. Dubnička,
F. Fidler, K. Fidler, O. Frýbl, M. Semián,
P. Podzimek, M. Červenka. Podzimní část
soutěže zahájilo mužstvo soustředěním na
chatě Nebák, které se konalo koncem srpna.
Během podzimu byla sehrána 3 přátelská
utkání a 2 soutěžní utkání Štika Cupu.
V prvním zápase tohoto poháru jsme zvítězili
v Nové Vsi 9:1, branky vstřelili Procházka
3, Semián 2, Fidler K. 2, Vrána a Horák 1. Dalším soupeřem byl celek Dolního Bousova,
kde jsme prohráli 4:2, branky Procházka
a Semián. Dále jsme sehráli 4 soutěžní turnaje za pořadatelství Března, SKP MB, Čejetic
Přípravka:
Mužstvo tvořilo 12 dětí z 1. a 2. třídy,
jmenovitě F. Vrána, P. Žitník, M. Bejr, T. Horák, M. Vrabec, M. Lochman, P. Vitmajer,
Marek Příbramský, Matouš Příbramský, V.
Košták, P. Novotný a V. Karel. V přípravě
mužstvo sehrálo 3 přátelská utkání. Kluci sice
všechna prohráli – s Luštěnicemi 2:6, D. Bousovem 8:9 a s Akumou 3:4, ale v těchto zápasech není dávána výsledkům velká váha. Jde
o to, aby se tito malí kluci seznámili s „velkým fotbalem“, kdy se poprvé obléknou do
dresu, mají možnost vstřelit svůj první gól a
zápas jim píská nefalšovaný rozhodčí. Tréninky kategorie minižáků a přípravky probíhaly až do 16. prosince, kdy proběhlo v sokolovně ukončení podzimní sezóny. Velký dík

a Předměřic. V těchto turnajích jsme získali
4 body za jednu výhru a jednu remízu, v tabulce nám tak patří 4. místo. Nutno dodat, že
ve všech zápasech v této kategorii nastupovali i hráči 1. a 2. třídy, kteří s fotbalem teprve začínají a proti mnohdy o hlavu větším
soupeřům se těžko prosazovali. Čas těchto
hráčů teprve přijde za rok či dva, kdy fyzicky
i výkonnostně dorostou.
Tým

Záp + 0

-

Skóre

Body

1. Předměřice

12

7 3

2

26:8

24

2. SKP MB

12

6 4

2

22:6

22

3. Čejetice

12

5 2

5

15:17

17

4. Březno

12

1 1 10

8:40

4

patří rodičům a trenérům těchto mladých
nadějí za jejich čas a trpělivost, kterou musí
při trénincích a zápasech prokázat.
Za oddíl minižáků a přípravky – Josef Bejr st.,
trenér
Oddíl kopané by chtěl touto cestou
poděkovat za podporu všem svým fanouškům, kteří přišli podpořit naše mužstva při
jejich zápasech na domácím hřišti, ale
mnohdy i na hřišti soupeřů, a popřát všem
občanům v roce 2011 hodně zdraví a spokojenosti. Velký dík patří také Úřadu městyse
Březno za jeho finanční podporu, kterou vynakládá na činnost našich oddílů.
Petr Kojzar – předseda TJ Sokol Březno

Toulky minulostí naším krajem
Zmizelé pivovary
Právo várečné - totiţ významné privi- patřilo od středověku k výnosným ţivnostem
legium vařit si pro svou potřebu i pro šenk ve klášterů, panství, měst i jednotlivců. Pivo se u
svém domě či na území města nebo vsi pivo - nás začalo vařit uţ v 11. století, kdy se
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postupně rozšířilo nejen pěstování ječmene
a pšenice, ale i chmelu.
O výhodnosti vaření piva podle
tehdejších měřítek "ve velkém" svědčí
například skutečnost, ţe panské pivovary
(např. na hradišťském panství) vynášely
podstatně více, neţ činily výnosy z pěstování
obilí, produkce mlýnů, lesů či rybníků. Poddaní směli pít a museli povinně odebírat formou naturálních platů pouze pivo místní
a i kdyţ se někde šenkovalo i pivo dovezené,
místní pivní monopol chránily podstatně
vyšší ceny dováţeného piva. Z těchto důvodů
náleţelo drţení várečného práva ve městech
k prestiţi jeho movitých obyvatel a usiloval
o ně i leckterý majitel panství, samozřejmě
i město.
Podle dochovaných pramenů lze soudit, ţe ve středověku se vyrábělo pivo oproti
dnešnímu méně alkoholické, tedy slabší,
zhruba čtyř aţ sedmistupňové. Silnější bylo
tzv. pivo bílé, husté, které "činilo člověka
masitým, nadýmalo břicho a větry činilo, téţ
těţší po něm bývalo opilstvo." K jeho výrobě
se pouţíval slad pšeničný. Ze sladu ječného
se vařilo pivo lehčí, nahořklé chuti, které
"vyţivovalo skrovněji a krev čistilo." Obě
piva pocházela z prvních várek - další odvar
(druhý) se nazýval pivem mladým nebo také
patokem, které se však rovněţ v šencích za
poloviční cenu prodávalo.
Vedle piva místního se do Mladé Boleslavi dováţela piva i ze vzdálenějších oblastí. Dobrou pověst si stále udrţovala piva
z českých chmelových krajů z Rakovnicka,
Ţatecka a Slánska, naopak mizernou pověst
mělo aţ do poloviny 19. století pivo plzeňské.
V Boleslavi však bylo moţno popít i pivo
bavorské nebo slezské, pocházející většinou z
Vratislavi, či piva luţická ze Svídnice, Ţitavy
nebo Zhořelce.
Na území samotného města Mladé
Boleslavi existoval paradoxně zprvu jediný
panský pivovar pod hradem, který však
náleţel kosmonoské vrchnosti. Na přelomu
19. a 20. století se v něm ročně vařilo 7000
hl. piva a existoval aţ do druhého desetiletí
minulého století. Za boleslavský pivovar
v téţe době nemůţeme počítat pivovar
v Neuberku, který se sice připomíná jiţ

v 16. století stejně jako tamější mlýn, ale v té
době součástí města nebyl.
A tak prakticky jediný boleslavský pivovar vznikl aţ v roce 1822, kdy se k jeho
zaloţení spojili drţitelé právovárečných
podílů v počtu 539, kteří do té doby provozovali vaření piva ve vlastní reţii. Příčinou
a smyslem jejich počínání byla jistě snaha
obstát v konkurenci s jinými pivovary, které
jiţ dříve přešly na průmyslovou výrobu piva
a vyuţívaly například k pohonu parní stroj.
Nově zaloţený měšťanský pivovar
vznikl na rozhraní Starého a Nového města
a dodnes jej připomíná přilehlá ulice zvaná
Pivovarská. (Projíţdíme jí kolem parkoviště
na Komenského náměstí, kolem ČSOB do
Ţelezné ulice). Závod byl zprvu provozován
v reţii právovárečníků, zanedlouho byl však
pronajímán. Nájemci byla uloţena povinnost
mj.
dodávat
pronajimatelům,
kromě
nájemného v penězích, i naturální plat ve
stanovených mnoţstvích piva. K stálým
odběratelům náleţel také boleslavský děkan,
který byl povinen za kaţdý odebraný sud piva
poskytnout pivovaru dva korce nebo tři
měřice ječmene. Stálé spory s nájemci
, viněnými z nedostatečné údrţby objektu
i nechuť vloţit do rekonstrukce vlastní
prostředky nakonec způsobily, ţe byl
měšťanský pivovar v roce 1897 prodán kutnohorskému sládkovi Josefu Křikavovi.
Nový majitel stál před kardinálním
problémem: investovat do přestavby a modernizace stávajícího pivovaru nebo postavit
nový. Odváţný podnikatel šel do rizika, ve
starém závodě výrobu zrušil a ponechal zde
po nějaký čas pouze restauraci a na periférii
města na Celně při pravém břehu Klenice
zanedlouho vyrostl nový parostrojní pivovar
a sladovna. Závod vyuţíval pro vaření piva
prastarý Libušin pramen, ve skále zbudované
sklepy skýtaly dobré moţnosti skladování
piva, postupně firma vytvořila řetězec restaurací ve městě i v okolí, kam své výrobky
dováţela. Roční výstav činil kolem 24 000 hl.
Křikavův rodinný pivovarský podnik,
rozšířený dalším majitelem Vladimírem
Křikavou a později Antonínem Šemberou si
udrţel svou proslulost v kraji aţ do svého
znárodnění v roce 1949, po němţ byla brzy
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výroba zastavena a objekty pivovaru včetně
vily majitele po desetiletí slouţily zdravotnickým, školským, skladovacím a jiným
účelům.
V 70. letech minulého století byl
zbourán i objekt starého měšťanského pivovaru včetně bývalého kina Jas a později na
jejich místě vzniklo dodnes pouţívané
parkoviště, které překrylo staré a hluboké
sklepy, pro něţ bylo moţná vhodné najít lepší
vyuţití. A připočteme-li k tomu skutečnost,
ţe koncem poslední války zanikla i bývalá
sladovna poblíţ mostu do Podlázek patřící
kdysi k roţátovské části kosmonoského dominia, z pivovarské boleslavské tradice toho
mnoho nezbylo - název jedné ulice a objekty
na Celně. Jiná místa v regionu na tom nejsou

o mnoho lépe: kde jsou ty časy, kdy se vařilo
pivo v Neuberku, v Dobrovici, Vlkavě,
Dolním Cetně, Zámostí, Košátkách, Lysé n.
L., ve Starých Benátkách, Horkách n. Jiz.,
Bělé pod Bezdězem atd. A tak bohaté tradice
pivovarnictví na Mladoboleslavsku třímají
dosud pevně v ruce pouhé dva pivovary Klášter Hradiště nad Jizerou a Podkováň,
kdyţ další, Svijanský, náleţí spíše našim severním sousedům.
Pivo
je
bezesporu
jedním
z nejoblíbenějších nápojů člověka. A těm,
kdoţ je kdysi dávno vymysleli, těm, kdoţ je
umí vyrobit, bychom měli my všichni
s kaţdým lokem pěnivého moku, znajíce
svou míru, poděkovat.
PhDr. Karel Herčík

Spolek rybářů Březno
Loňská krutá zima se neblaze podepsala na velkém úhynu ryb v našich chovných
rybnících. I přes tuto nepříznivou situaci se
nám během loňské sezóny podařilo chov
z části obnovit. Uspořádali jsme též dětský
den s rybolovem na nádrži Rasovna, kde si
děti zkusili chytit živou rybu. Mnohým se to
též povedlo a odcházeli domů s živým úlovkem. Musíme podotknout, že dětský den se
nám podařilo uskutečnit za pomoci Úřadu
městyse Březno, za což jim děkujeme.

I v letošním roce chystáme pro občany Března a Dolánek den volného rybolovu,
který se uskuteční 7. 5. 2011 na nádrži Rasovna. Za tři týdny po této akci - 28. 5. 2011
chceme uspřádat opět den dětí s rybolovem.
Zde děti tak jako loni mohou zkusit štěstí a
ulovit si domu živou rybku. Samozřejmě na
obě ake je občerstvení zajištěno. Tímto zveme všechny občany, aby přišli zkusit štěstí a
chytit si živý úlovek.
František Fidler
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