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Na úvod …
Úvodní slovo redakční rady.
Přejeme všem, nejen čtenářům, krásné prožití letošních Vánoc a lehký vstup do
Vážení čtenáři,
nastávajícího roku 2012!
přichází opět čas Vánoc a samotný závěr
roku, který s sebou odnáší řadu kladných
Vaše redakční rada.
i záporných událostí. Mnohé události jsme již
v předchozích dílech časopisu zachytili a některé se Vám dostávají do rukou až v této
chvíli.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2011 a jako každoročně nás nutí se otočit a zamyslet, co nám
tento rok přinesl. Co se nám podařilo a co nikoliv.
Pro Městys Březno byl rok 2011 určitě rokem dobrým – jak se můžete dočíst ve
zpravodaji v dalších článcích, realizovalo se mnoho projektů jak na obci, tak v základní
a mateřské škole, které se v rámci rozpočtů obou organizací naplánovaly.
V případě rekonstrukce zásahového vozidla požární jednotky jsme byli i úspěšní
v žádosti o dotační prostředky. Samozřejmě že bylo nutné i řešit problematické oblasti,
zejména systém stočného, který je nutné během roku 2012 změnit.
Chtěla bych velmi poděkovat všem občanům Března i Židněvse za pozitivní přístup
k šetření formou čestného prohlášení o zdroji vody v připojených nemovitostech na kanalizaci.
Závěrem Vám přeji pohodové prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce
2012.

Barbora Adamcová
starostka městyse
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Veselé Vánoce
Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem
a opět by jsme na prstech spočílali kolik dnů nám
schází do blížících se vánočních svátků a do konce
roku, tentokráte roku 2011. Advent je již v plném proudu a též i starosti, stres
a nervozita v přeplněných obchodech se scháněním vánočního dárku pro naše
nejbližší, stromku či kapra. Samozřejmě že děti očekávají pod stromečkem svá
vysněná a tajná přání, některá se jistě i mnoha dětem splní, a to pak pod stromečkem
svítí o několik hvězdiček víc – oči našich šťastných dětí. Nesmíme ale zapomenout
na to nejcenější, čím můžeme své děti a své nejbližší obdarovat, a to je láska,
vzájemné porozumnění a bezpečí „rodinného krbu“. Nenechte se unést
všudepřítomným chaosem a užívejte si poslední dny tohoto roku v klidu přátel
a svých nejbližších.
Tento rok byl pro mnohé z Vás jako každý jiný, naopak pro některé zase
něčím vyjmečným, ať už v dobrém či ve zlém. Snažme se tyto těžkosti překonat
a přejme si, aby ten příští rok 2012 byl lepší a radostnější.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem popřáli krásné
a klidné vánoční svátky, do blížícího se roku 2012 především hodně zdraví a štěstí,
mnoho životních a pracovních úspěchů. Přejeme Vám, aby jste letošní Vánoce
a oslavu konce roku 2011 strávili v klidu, v kruhu svých nejbližších při sklence
dobrého moku či kávy. To vše Vám přejí zaměstnanci úřadu městyse Březno, rada,
zastupitelstvo městyse a komise.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Informace z Úřadu městyse Březno
Od posledního vydání našeho
zpravodaje se městys opět rozrostl o několik
obyvatel. K 1. 12. 2011 je v našem městysi
trvale hlášených 923 obyvatel, z toho 744
dospělých a 178 dětí. Jen pro zajímavost na
začátku letošního roku bylo v Březně
hlášených 890 obyvatel, z toho 731

dospělích a 159 dětí. Letos nás také opustilo
9 spoluobčanů.
V příštím roce se bude konat
masopustní veselí včetně průvodu 25. února
2012. Hned po Novém roce začněte chystat
masky. Bude hudba a pravděpodobně i soud
s mědvědem. Podrobnosti se jistě včas
dozvíte prostřednictvím letáků. V duchu
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letošního roku bude i průvod, ale ovšem
s tím že bude procházet jinou trasou, tak
jak bylo letos avizováno. Občerstvení bude
zajištěno opět v naší sokolovně. Zájemci
z řad obyvatel mohou také sami, tak jako
letos, přispět nějakou tou sladkostí či
mlsem. Informace pro zájemce podá
pí. Titlbachová na Úřadu městyse Března. Již
teď jste srdečně zváni.
Ke konci roku je zvykem bilancovat,
co se za uplynulý rok povedlo a co ne, která
předsevzení se splnila a co se prostě nepovedlo. Ani já bych tentokrát nebyl výjimkou,
ale zmíním se pouze o některých zásadních
pro městys a veřejnost.
Od nového roku to bylo otevření nového pavilónu MŠ ve zdravotním středisku
pro děti předškolního věku. Pavilón vznikl
rekonstrukcí ordinace praktického lékaře, za
přispění dotace z fondu Středočeského kraje. Původní kapacita 20 dětí se ukázala hned
při prvním zápisu jako nedostatečná. Byly
uskutečněny kroky ke zvýšení kapacity a od
1. 9. 2011 činí max. možný stav MŠ 27 dětí.
Celková kapacita MŠ v Březně je 87 dětí ve
čtyřech odděleních.
19. 3. 2011 prošel městysem masopustní průvod. Cestou byly dvě zastavení na
občerstvení a cíl průvodu byl kde jinde než
v naší sokolovně, kde bylo vyhlášení masek.
Čekalo nás tam také občerstvení, které připravil p. Milan Prouza, zdejší hasiči, sladkosti
připravili naše mažoretky a přispěli i někteří
občané. Dle ohlasů si myslím, že se masopust povedl i díky počasí, kdy jsme od rána
„rozháněly mraky“. Příští rok bychom chtěli
v této tradici pokračovat, jak píši na začátku
článku.
Hned na začátku roku byla zahájena
plesová sezóna v Březně. Postupně se vystřídali myslivci, kteří plesovou sezónu zahájili, SDH Židněves, SDH Březno, baráčníci
a nakonec sportovci. Jistě jste se všichni
pobavili. Následovala další velká a to celostátní akce, sčítání lidu. Půlnoc z 25 na 26
března byl rozhodný okamžik pro sčítání.

Druhý den již bylo možné odevzdat vyplněné formuláře.
Městys Březno podal celkem čtyři
žádosti o dotaci na projekty z rozpočtů fondů Středočeského kraje. Bohužel jsme uspěli
pouze u jednoho a to u fondu podpory dobrovolných hasičů. Projekt byl zaměřen na
opravu požárního vozu Tatra CAS 815 – dotace ve výši 200 000,00 Kč. Byla opravena
a vyměněna celá zadní část nástavby v ceně
370 000,00 Kč.
V letních měsících byla provedena
renovace parket v sokolovně, byl opraven
hlavní a postranní vchod do ZŠ, současně
s tím i úprava prostranství před školou poničeným vyvráceným stromem při vichřici.
Bylo provedeno zasíťování obou budov ZŠ
pro internet. Byl též opraven plot u víceúčelového hřiště, též poničen vichřicí. Z důvodu
bezpečnosti dětí byl v areálu MŠ zbudován
nový přístupový chodník. Byla provedená
částečná rekonstrukce budovy úřadu městyse Březno. V letních měsících byla též upravena veřejná zeleň na zahradě MŠ, na hřbitově úprava okolí památníku z II. Světové
války, úprava růží podél chodníku na Domousnice a v obci úprava uskupení zeleně
v parcích a doplnění živých plotů za odumřelé rostliny. Na jaře příštího roku bude pokračovat další razantní úprava zeleně a to
u víceúčelového hřiště. Na podzim byly
opraveny výtluky a výmoly na místních komunikacích v Březně.
Jak jistě všichni víte, v současné době
probíhá zastřešení budovy zdravotního střediska sedlovou střechou s arkýřem směřujícím do prostoru náměstí, poplastovaným
plechem s imitací tašky včetně zateplení
celého stropu.
Během roku probíhala různá setkání
a akce pro veřejnost. Vzpomenu již 5. Májový cyklistický výlet, den volného rybolovu
pro dospělé a obec Baráčníků pro Březno
a okolí uspořádala tradiční Staročeské máje
s vyváděním děvčat a zatančením české besedy. Byly též uspořádány různé akce
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v našem kostele ať už pěveckého charakteru
či poutní mše. Na podzim, 8. října proběhlo
již tradiční vítání občánků, kde jsme přivítali
deset nejmenších dětí.
Nakonec jsem si nechal velmi důležité akce spojené s dětmi. Jsou to veškerá
kulturní, sportovní, či jen setkání dětí pro
pobavení. Patří mezi ně akce ke Dni dětí
v duchu pohádkové cesty zámeckým parkem, setkání na ukončení školního roku
s táborákem, opékáním buřtů a lampiónovým průvodem, rej masek a čarodějů pod
názvem koláčník, pálení čarodějnic, den rybolovu pro děti. Ryze sportovního charakteru se nesl 1. dětský přespolní cyklistický závod. Všem organizacím, komisím i jednotlivcům, kteří pomohli či sami zorganizovali
pobavení pro děti, patří upřímné poděkování. Je jisté, že to stojí spoustu volného času,
který by mohli věnovat své rodině či svému
koníčku. Jestli jsem na nějakou akci opomněl, předem se omlouvám, bylo jich
opravdu hodně, a to je dobře.
Abych nepsal jenom, co se povedlo.
Bohužel se nepodařila dotáhnout do konce
výstavba chodníku z Března do Židněvse.
Jelikož pozemky nejsou ve vlastnictví městyse, celý schvalovací proces trvá dosti dlou-

ho. Část pozemku je v majetku Středočeského kraje a část je majitelů zámku. Hned brzy
na jaře proběhla schůzka s dotčenými vlastníky o záměru výstavby chodníku.
V současné době je zhotovená výkresová
dokumentace, vybranou projektovou firmou, ke které se vyjadřuje SuS, poté bude
zaslána na Stř. kraj, kde se k ní vyjádří rada
kraje. Během příštího roku budeme usilovat
o zdárné dokončení administrativy, aby bylo
možné požádat o dotaci na rok 2013.
Bezesporu ke zdárnému chodu
a fungování Úřadu městyse Březno, a tím
i fungování obce, patří i hromada administrativní práce. Ať je to v hlavním bodě vedení účetnictví obce a s tím spojené úkony, na
které chodí pravidelná kontrola a audit, administrativa kompletního stočného na kanalizaci, zajištění TKO a tříděného odpadu prodejem známek, studie zákonů a vyhlášek,
a neposlední řadě zasílání různých tiskopisů
a komunikaci s nadřazenými orgány. Namátkou je to jen pár bodů a určitě jich není
málo, které se musí dovést do zdárného
konce.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 26.10.2011
5/01/2011 - Rozpočtové změny roku 2011 č.2. Zvýšení příjmů: 261 200,00 Kč. Zvýšení výdajů: 261 200,00 Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/02/2011 - Přijetí daru pozemek par.č.305/9 v k.ú. Březno - darovací smlouva. Městys
Březno se stane spoluvlastníkem pozemku par.č. 305/9 v k.ú. Březno na LV 813 podílem
252/1171. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
5/03/2011 - Přijetí daru pozemek 305/49 – darovací smlouva. Městys Březno se stane spoluvlastníkem pozemku par.č. 305/49 v k.ú. Březno na LV 801 podílem 2/19. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
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5/04/2011 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č.305/9.
Městys Březno bude na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací oprávněn užívat spoluvlastnický podíl na nemovitosti v takovém rozsahu, v jakém je jeho užívání oprávněn budoucí dárce. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/05/2011 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací - darování podílu pozemku par.č.305/49.
Městys Březno bude na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací oprávněn užívat spoluvlastnický podíl na nemovitosti v takovém rozsahu, v jakém je jeho užívání oprávněn budoucí dárce. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/06/2011 - Přijetí daru - darovací smlouva – inženýrské sítě uložené v pozemku
par.č.305/9. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/07/2011 - Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/49. Městys Březno
se stane spoluvlastníkem inženýrských sítí zahrnujících zejména splaškovou kanalizaci, rozvod vodovodní sítě, rozvod elektrické energie, veřejné osvětlení, asfaltovou komunikaci,
chodníky, obrubníky terénní úpravy, nacházejících se na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí na LV č.813 pozemek par.č.305/9 v k.ú. Březno počtem podílů 721/1171
a na LV č.801 pozemek par.č.305/49 v k.ú. Březno počtem podílů 10/19. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy
5/08/2011 - Smlouva o zřízení věcného břemene par.č.1048 a par.č.1049- vlastník Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace - uložení kabelového vedení a provozování veřejného osvětlení podél zámeckého parku. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 3.350 Kč.bez DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/09/2011 - Změna režimu stočného z paušálu osoba/den na fyzikální jednotku m3.
Schválení bodu č.1 harmonogramu – Provedení auditu – zjištění zdroje pitné vody
v jednotlivých objektech napojených na tlakovou kanalizaci formou čestného prohlášení
uživatele čerpací šachty. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zbyněk Valenta

Vánoce
Advent
Do adventní doby spadalo několik památek
světců, ke kterým se pojilo velké množství
lidových zvyků a pověr. Tyto obyčeje vycházely z křesťanské víry, ale z některých na nás
dýchne ještě doba předkřesťanské mytologie. Ne všechny zvyky se udržovaly všude
a každý z nich měl množství krajových variant.
Prvním adventním svátkem byl 30. listopad, den sv. Ondřeje. Tento den jednoho

z dvanácti apoštolů býval dnem věštění, který se dnes spíše spojuje se Štědrým dnem.
Druhý svátek adventní se slavil 4. prosince na
sv. Barboru. Svatá Barbora byla mučednice
z dob starověkého pronásledování křesťanů.
Nejoblíbenějším adventním svátkem byl
a stále zůstává sv. Mikuláš, který se slaví večer 5. prosince. Posledním adventním svátkem byl 13. prosinec - den svaté Lucie. Dnes
je to den zcela běžný, ale v minulosti byl
velmi důležitý. Svatá Lucie chránila proti
čárům a čarodějnicím.
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Jesličky
První jesličky (betlém) se objevily
v roce 1223 v italské Umbrii, když František
z Assisi přivedl živého oslíka a vola a u jeslí
jako u oltáře sloužil štědrovečerní mši. Za
zvykem stavění betlémů stojí v českých zemích jezuité. První známý pražský a vůbec
český betlém představili jezuité veřejnosti
v roce 1560 ve svém kostele sv. Klimenta
u Karlova mostu. Jak vypadal, nikdo přesně
neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou
betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek
narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly
šířit do dalších kostelů a klášterů.

nými dárky. O příštích Vánocích již jedle zdobila mnoho pražských bytů a salonů.

Vánoční trhy
Úkazem, který nasvědčoval, že vánoce jsou na dosah, bylo už v 19. století konání
vánočních trhů. V té době se Pražané pustili
do nakupování nebo alespoň chodili a dívali
se, co trh nabízí. Je zajímavé, že když čteme
vzpomínky pamětníků, které byly vydány, tak
všichni vzpomínají nejvíce právě na kouzlo
vánočních trhů. Sortiment zboží byl samozřejmě zaměřen na tyto svátky. Ale protože
se prodávalo po celou dobu adventu, byly tu
i figurky Mikulášů, čertů a samozřejmě hračKe konci 18. století, v době osvícen- ky.
ství, jesličky opustily kostely a ujaly se na
Kolorit vánočního trhu tehdy doplňovesnicích i ve městech mezi prostým lidem.
valy
i
pouťové
atrakce, byli tu zpěváci, kteří
V biblickém příběhu o narození Ježíška lidé
shledávali mnoho blízkého se svým osudem - ukazovali na hrůzostrašné výjevy, ilustrující
chudobu, strach z budoucnosti, ale i lásku děj písniček. Nechyběly střelnice, boudy
k dětem a naději. Betlémy také umožňovaly loutkářů a rytířské hry. Atmosféru náměstí
lidem stát se téměř přímým svědkem bet- pak umocňovalo osvětlení olejovými nebo
lémské události a připomínaly jim živě Kris- petrolejovými lampami. Předvánoční trh vrcholil s blížícím se Štědrým dnem. Do zasnětovo narození.
žené a mrazivé Prahy se na saních sjížděli
K základním figurkám - Ježíškovi v jes- nakupovat bohatí lidé z venkova. Také pražští
lích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády drožkáři a fiakristé vyměnili vozy za sáně
a třem mudrcům - si lidé přidávali i další po- a odevšad bylo slyšet cinkání rolniček.
stavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly
Období adventu však nejsou jen trhy,
zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Maale
už
od
18. století je s tímto obdobím spoteriály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité. Zvyk stavět betlémy patřil tedy jena tradice charitativních akcí. Například za
k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Bet- vystavování betlémů, mimo chrámové prolém byl symbolem Vánoc, ale v 19. století byl story se muselo platit a část peněz šla na
postupně vytlačován vánočním stromkem, dobročinné účely. Další zajímavou akcí byly
který se nakonec stal novým symbolem Vá- tzv. novoroční omluvné listy. Vznikly na podnět nejvyššího purkrabího, hraběte Chotka.
noc.
Měl tolik gratulantů, že se s nimi nestíhal
Vánoční stromek
sejít a tak ve 20. letech 19. století zavedl noPrvní vánoční strom přivezl do Prahy voroční přání, které posílal s omluvou graturoku 1812 ředitel Stavovského divadla Karel lantům.
Liebich. Na Štědrý večer pozval společnost
Vánoční trhy se nyní již konají každý
do své vily na Čertově vršku v Libni, kde
rok
na
náměstích řady měst, nejen u nás
přesně o půlnoci za zvuků vánoční hudby,
předvedl hostům jako překvapení vysokou v České republice, ale i jinde ve světě. Vájedli, zdobenou hořícími svíčkami a zavěše- noční trhy patří k tradičním Vánocům a ve
světě jsou tradicí již od středověku. V Česku
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je však tradice vánočních trhů celkem mladá,
a proto ty největší a nejzajímavější můžeme
nalézt v Praze a Brně. Tradice vánočních trhů
sahají do daleké historie. Ty nejslavnější místa se mohou pochlubit i s více než 700 letou
tradicí. I u nás se po jisté odmlce již celkem
úspěšně tradice obnovila.
Několik inspirací k možné návštěvě,
a možnost dokoupit nějakou maličkost. Tak,
jako každý rok i letos se Praha před Vánoci
rozzářila a uchystala spoustu zajímavého.
K dotvoření té správné vánoční atmosféry to
totiž už celou řadu století patří. V České republice se v období adventu koná celá řada
vánočních
trhů,
ty
nejznámější
a největší však naleznete, kde jinde než
v Praze. Vánoční trhy Praha pořádá již řadu
let a přes období mírné kýčovitosti se konečně dopracovala k tradičním vánočním trhům.
Ve Vídni jako první ožívá náměstí
před krásnou radnicí, kde naleznete na 150
stánků nabízejících různé speciality. Mimo
vánočních pochoutek lze také zakoupit
předměty připomínající vánoce a Vídeň. Vánoční trhy ve Vídni pokračují také před zámkem Schönbrunn, na náměstí Freyungu či Am
Hof. Vánoční trhy naleznete na několika dalších místech. Každý z vánočních trhů je tematicky zaměřen na určité období či směr. Můžete tak navštívit umělecký vánoční trh či
středověký vánoční trh. V ulicích se line vůně
z kandovaného ovoce, perníčků, vánočního
punče nebo pečených kaštanů. Trhy ve Vídni
určitě stojí za návštěvu.
Stejně jako Vídeň i Drážďany nabízí
řadu historický a kulturních možností, které
společně s výzdobou dotvářejí neuvěřitelnou
atmosféru vánoc. Hlavním trhem je Striezelmarkt, který má již dlouholetou tradici, vždyť
první roční vánočních trhů se zde konal již
roku 1434. Jedná o obrovský trh, který čítá
na 250 stánků s nejrůznějším zbožím. V letošním roce se předpokládá, že vánoční trhy
Drážďany navštíví až 2 miliony turistů. Hlavní
dominantou mimo krásné výzdoby a vysokého vánočního stromu je také 14 metrů vyso-

ká vánoční pyramida zapsaná mimo jiné
v Guinessově knize rekordů. Stejně jako většina vánočních trhů v Evropě své brány uzavře trh 24. prosince. Místní specialitou jsou
malé figurky kominíků Pflaumentoffel vyráběné ze sušených švestek.
V Bavorsku nedaleko od českých hranic se nachází město Norimberk, které se
může pochlubit krásnými vánočními trhy. Od
roku 1628 se zde každoročně konají známé
a velké vánoční trhy. Nabízejí neopakovatelné kouzlo a atmosféru vánoc, která ve vás
zanechá pouze příjemné pocity. Staré město
je nádherně vánočně vyzdobeno Každoročně
je možné trhy navštívit na náměstí
Hauptmarkt. Pro České turisty je hlavním
lákadlem především poloha Norimberka,
který se nachází poblíž českých hranic. Nechybí zdejší speciality, mezi které patří norimberské perníčky a biskupské chlebíčky,
které je možné nalézt v řadě dalších dobrých
vánočních pochutin. V necelé dvou stovce
vánočních stánků lze nalézt i předměty s vánočními motivy. Hlavním symbolem je vánoční anděl, který každým rokem slavnostně
vánoční trhy Norimberk otevírá.
Obrovské vánoční trhy můžete navštívit také v německém Berlíně. V poslední
době jsou ovšem hlavním lákadlem vánoční
trhy, které naleznete téměř po celém městě,
v ulicích, na velkých bulvárech, náměstích
i v postraních uličkách a muzeích. Čekejte
kolem šedesátky vánočních trhů, které jsou
specifické svojí specializací na různé události
a témata. Ten největší a nejhlavnější vánoční
trh v Berlíně najdete na Kaiser Wilhelm Memorial Church – Wilhelm Gedächtniskirche
s více jak 100 stánky nabízejícími nejrůznější
pochoutky a ukazující produkty vyráběné
podle starodávných řemesel. Na své si zde
přijdou i nejmenší, pro které je na vánočním
trhu Alexanderplatz připraven speciální program. Na předem vytyčených místech je
možné navštívit také řadu hudebních, akrobatických a jiných vystoupení pro potěšení
diváků. Pokud na vánoční trhy Berlín vyrazí8

te, doporučujeme shlédnout také další místa Champs-Elysées, která svoji světelnou vána Sophienstrasse, Köpenick Altstad či Breit- noční výzdobou uchvátí opravdu každého.
scheidplat.
Více než 350 stánků na Vás čeká na vánočním trhu La Défense, který je zároveň nejÚdajně nejkrásnější vánoční trhy krásnějším vánočním trhem v Paříži. Place
v Německu je možné navštívit v Kolíně nad Saint-Sulpice nabízí opravdové trhy s množRýnem. Ten se může pyšnit na 160 dřevě- stvím stánků, ve kterých lze zakoupit nejrůzných stánků nabízejících jídlo, pití a vánoční nější zboží, předměty a vánoční dobroty Pařípředměty. Stejně jako u ostatních velkých že. Na své si přijdou také návštěvníci pohyEvropských měst i zde lze navštívit trhů ně- bující se okolo Eiffelovky, kde se ve 20, 21, 22
kolik. Nejzajímavější trh se nachází před ka- a 23 hodin odehrává 12 minut trvající světeltedrálou, neméně zajímavé jsou vánoční trhy ná show, jejíž program bude pokračovat i po
Neumarkt a Alter Markt.
štědrém dnu až do nového roku.
Romantická Paříž oblečená do vánočních světel přidává ještě více na atmosféře
tohoto úžasného města. Světoznámá ulice

Zbyněk Valenta

Ze školkového deníku ….
Kouzelný zvoneček

vánoční písničku,
každý se podívá,
copak je v balíčku.

Kouzelný zvoneček
brzy nám zacinká,
rozsvítí stromeček,
zbývá jen chvilinka.

A tak nám zvoneček
odhalil tajemství,
všichni se vrátili
ve mžiku do dětství.

Zazvonil zvoneček

Vánoce jsou nejkrásnější, když vidíte
Ano, ano je to nejhezčí období života.
rozzářená dětská očka, která najdou pod Bezstarostné dětství…
stromečkem svůj dárek. V tu chvíli zapomeVánoce je čas klidu a pohody,
nete na všechen shon a únavu.
čas splněných přání,
Zapálíme adventní věnec, dočas naplněný láskou,
mem zavoní cukroví, v pokoji se rozzáří váčas kouzelných pohádek.
noční stromeček a pak už jen děti čekají, až
Čas kdy hodnotíme tento starý rok a
zazvoní Ježíšek na svůj zvoneček. Nějaká
štědrovečerní večeře je jen zdržování. Jsou plánujeme rok nadcházející. Přejeme Vám, ať
celí nedočkaví…..byl jsem dost hod- jsou to jen samé radostné události naplněné
ný?.....přinese mi Ježíšek můj vysněný dárek?
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spokojeností, vzájemnou láskou a pevným
Pro Vaše zpestření dnů vánočních
zdravím.
jsem si připravila testík. Hodně úspěchu.
Vedoucí učitelka MŠ Libuše Dlasková
Říkají vám něco roráty? Kdy byli v Česku první jesličky? A v jakém obleku se na vesnici
objevovaly masky svatých? Vyzkoušejte si náš test, ať zjistíte, kde máte ve znalosti českých
tradic a zvyků mezery.
1. Co značí termíny "železná, bronzová, stříbrná a zlatá"?
a) čtyři adventní neděle
b) čtyři svíčky na adventním věnci
c) čtyři svátky vánoční
2. Kdy a kde se v Česku objevily první jesličky?
a) v roce 1340 v kostele sv. Jakuba Většího
b) v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze
c) v roce 1901 na Pražském hradě
3. Rybí šupina pod talířem se štědrovečerní večeří má strávníkovi zajistit:
a) dostatek peněz
b) hodně masa po celý rok
c) dostatek úlovků
4. Osoba v černé čapce se závojem přes obličej, v jedné ruce držící uzlík s cukrovinkami, v
druhé koště polepené bílým papírem, honící děti kolem kostela, byla postava:
a) svatého Mikuláše
b) svaté Lucie
c) svatého Ambrože
5. Dne 24. prosince dívky dříve třásly bezem. Proč?
a) kolik spadlo listí, tolik peněz si v příštím roce měly vydělat.
b) odkud přišel obecní hlídač, tam se pravděpodobně odstěhuje.
c) kde zaštěkal pes, odtamtud by měl pocházet jejich budoucí manžel.
10

6. Co jsou roráty?
a) liturgické zpěvy zpívané v době adventní
b) zpěvy o mši konané na Boží hod
c) silvestrovské veselice konané v centru obce
7. Na svatou Kateřinu:
a) vchodíval obecní pastýř a rozdával dětem ořechy
b) se konaly poslední velké slavnosti před adventem
c) se lidé scházeli na obecní schůzi
8. Když svobodná dívka zaťuká na kurník a zevnitř se ozve kohout, co to znamená?
a) dívka se vdá
b) dívka zůstane celý život svobodná
c) někdo z rodiny dívky zemře
9. Proč nebylo radno na Štědrý den psát dopis své drahé polovičce?
a) mohlo by to znamenat brzký rozchod
b) v rodině milého/milé by mohl někdo tragicky zemřít
c) dopis by pošta nedoručila
10. Pokud byl Boží hod ve čtvrtek, znamenalo to podle pověry pro hospodáře:
a) že úroda bude velká
b) že přijde na statek nové služebnictvo
c) že výhodně prodá dobytek
11. Kdy se tradice pochůzek svatého Mikuláše dostala na český venkov?
a) ve 13. století
b) v 18. století
c) ve 20. století
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12. Jak vypadala perchta, která obcházela vesnici? Co dělala?
a) byla oděna do masky z králičích kožek a strašila děti
b) v červeném plášti vyzvídala na dětech, co by si přály dostat od Ježíška
c) oblékala si zástěrku a tancovala s dospělými před vraty
13. Co jsou dračky a co se při nich dělalo?
a) ranní schůzky mladých dívek, při které zpívaly lidové písně
b) pochůzky dětí, při kterých prosily sousedy o sladkosti a jablka
c) večerní setkávání žen při draní peří. Ženy si zpívaly, povídaly a četly z bible
14. Kdy se nesměly dračky konat?
a) dne 13. prosince, na svatou Lucii
b) den před Štědrým dnem
c) o adventních nedělích
15. Kdy musí třešňová větvička, tzv. barborka, vykvést, aby se dívka, která ji utrhla, vdala?
a) 1. prosince
b) 24. prosince
c) 30. prosince

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c, 11b, 12a, 13c, 14a, 15b.

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluob- nevypadá, nastal čas Barborek, čertů, Mikučané, milí žáci.
lášů a andělů. Počasí prozatím sice vůbec
nenasvědčuje tomu, že je čas adventu, čas
Rok 2011 nenávratně vstoupil do své nejkrásnějšího období roku, čas, kdy by mělo
poslední dvanáctiny, a ačkoli to tak vůbec mrznout, sněžit, vítr fičet, královna ZIMA by
12

se měla silnou rukou ujmout své vlády, ale na brusle, sáňky, lyže, ať poznají pravou koulodruhé straně také čas, kdy jihnou oči nad vačku a stavění sněhuláků.
projevy dětské radosti, u srdce hřeje lidská
láska a nikdo nechce být sám.
Ať je rok 2012, který nás bude provázet 366 dní po 24 hodiny denně, pro vás
Přeji vám všem, abyste se nehonili za všechny rokem šťastným a optimistickým,
nákupy, nesháněli to hmotné nej, nesnažili
rokem, kdy vás zdraví neopustí,
se mít napečeno co nejvíce nejlepšího sladkdy nikdo nebude sám,
kého cukroví a nechtěli mít vyleštěný byt do
rokem, kdy se vám bude dařit
nejvyššího lesku. NAOPAK. Přeji všem, aby se
v tento čas zastavili, užili si ho spolu se svými v zaměstnání i osobním životě,
kdy vám budou dělat radost vaši nejnejbližšími, aby úsměv ve tváři a jiskřičky
štěstí v očích spustila maličkost - třeba velké bližší, děti, přátelé,
překvapení nebo splněné tajné přání, láska,
kdy nepoznáte, co je smůla, závist,
pocit, že není nikdo sám. Byt ať vám provoní zloba, nemoc a neštěstí.
zlatavé vánočky, perník, jehličí, prskavky
a purpura. Dětem ať vítr a mráz ošlehá tváře
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ
a obarví nosy dočervena, ať si vrchovatě užijí Březno
UPŘÍMNĚ DĚKUJI
všem, kteří se v roce 2011 podíleli na
chodu naší základní školy a mateřské školy,
tj. zaměstnancům, jejichž práce si opravdu
nesmírně vážím, a
všem, kteří nám projevili svou náklonnost a pomáhali, jak mohli. To znamená,
že DĚKUJI zejména zřizovateli, představitelům okolních spádových obcí, rodičům, prarodičům, spoluobčanům, žákům bývalým
i stávajícím za přízeň, pomoc při malování
a následném úklidu, za finanční i věcné spon-

zorské dary, za pomoc při soutěžení ve všech
sběrech, za podporu při naších akcích s dětmi
– plaveckém a lyžařském výcviku, škole
v přírodě, školních akademiích, koncertech,
divadelních představeních, výchovně vzdělávacích akcích, besídkách,….
Všem ještě jednou DĚKUJI a připojuji
neskromné, leč upřímné přání – zachovejte
nám, prosím, svou přízeň, pochopení a pomoc i v roce 2012.
Dana Rudolfová

Březenští Baráčníci
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Březno a okolí.
Chtěl bych do tohoto Vánočního vy- k tomu malý odstaveček z knížky Františka
dání Březenského zpravodaje napsat svoje Nepila :
Vánoční a Novoroční blahopřání. Použiji

13

Po věky předávají naši zem dědové Proto všichni - přejme si, ať máme stále co
otcům, otcové synům a ti dále svým dětem. předávat (každý podle svého)
Český stát vznikl před 1 100 lety, avšak náš
lid žije na jeho území už čtrnáct století a za- přejme si, ať máme komu předánechal z nejstarších dob vzácné nástroje,
vat
nádoby, kostěné sošky, zbraně, později kos- přejme si, ať je tato naše zem čím
telíky, paláce, mince, první památné písemné
dál hezčí a bohatší
památky, celé kroniky podobizny, smlouvy,
- přejme si vzájemnou úctu, važme
soudní rozsudky, úrodnou a bohatou zem,
si jeden druhého
tradice a národní zvyky. Je štěstí, může-li
- přejme si pevné zdraví
některý národ žít ve své zemi tak dlouho jako
- přejme si stále dost práce a chuť
my. Ale je to i závazek a povinnost chránit jí
do ní
a předat ji svobodnou, svrchovanou a úplnou
- přejme si štěstí a lásku
dalšímu pokolení.
My baráčníci to máme přímo ve svých
Hezké prožití Vánočních a Novoročních svátků přejí Březenští baráčníci.
regulích a stanovách: zachovávat, udržovat
a předávat naše staročeské tradice a zvyky.
Petr Novotný

Březenský krtek
Putování s krtkem – VII. díl. - barokní sklep
pod farním objektem.
Z roku 1772 pochází první zápis
o započaté práci na stavbě farní budovy. Vše
probíhalo pod finanční patronací hraběte
Michaela Karla z Kounic za 4000 zlatých. Budova byla definitivně dokončena až roku
1776. Stavba stojí na obdélníkovém základu,
který tvoří typický půdorys všech farních staveb. Jedná se o budovu s praktickým využitím pro místní obyvatele.
Přízemní místnosti byly využity
v podobě zasedacích sálů, knihovny a malé
kaple (ne ovšem v prostorách současné kaple). První poschodí bylo využíváno jako soukromé místnosti pro kněze a další farní
knihovna. Sklepní prostory se využívaly jako
sklad potravin a také zde byla čerpána voda
ze studně.

Prostor pod úrovní středu budovy je
poměrně málo rozsáhlý. Jedná se zde o jednu místnost, která je architektonicky řešena
naprosto stejně, jako zámecké sklepy o čemž
samozřejmě svědčí i sama doba vzniku stavby. Přístupové schodiště vyúsťuje cca 4m pod
úrovní podlahy přízemí pod valenou klenbou.
V čelbě místnosti je ve stropě zasazen průduch mířící mimo budovu. Tato nevelká podzemní síň, vystavěná z pískovcových kvádrů,
má rozměry cca 6 x 4m a v klenutém prostoru na sever spatřujeme zazděný výklenek,
o kterém nemáme povědomost co se týče
vlastního využití. Směřuje směrem pod silnici
k zámku. Shodný výklenek je ve stejné úrovni
0, 5 m nad cihlovou podlahou směřuje i směrem na východ pod náměstí. Jakési zazděné
otvory jsou vysoké zhruba 1 m a nelze předpokládat, že sloužily k nějakým únikovým
účelům. Mohlo se jednat pouze o výklenky
14

na uskladnění potravin, pro které nebylo
světlo žádoucím prvkem.
Za zdí směřující k jihu je pod vlastním
hlavním schodištěm budovy zakotven úsek
pro čerpání vody ze studny, která byla původně čerpána pouze v tomto místě. Dnes již
nepoužívaná studna v této části budovy, byla
nahrazena studnou, vytvořenou v zahradě
vedle budovy a ve stejné úrovni a byla tak
využita pro ukotvení novodobého čerpadla

pro pohodlnější příjem vody pro celou budovu.
Jiných podzemních prostor u této budovy nenacházíme, můžeme jen soudit, že
vzhledem k rozsáhlejším základům budovy
a poměru vůči stavbám tohoto typu je tento
prostor velice malý i vzhledem k únikovým
vlastnostem stavby pro místní obyvatelstvo.

K dalšímu

putování

zve

Váš

krteček.

Historické okénko Března
Historické okénko.
V minulém čísle jsme se zabývali výzdobou
exteriéru kostela sv. Václava. Dnes se budeme ohlížet za dávnými časy a krásami interiéru kostela.
Hlavní oltář pochází z rozhraní vrcholného a pozdního baroka. Vznikl nepochybně záhy po dokončení samotné stavby
a byl patrně ještě druhotně upravován. Ze
sklonku 18 stol. pochází zápis o „nekonsekrovaném hlavním oltáři s obrazem Zavraždění sv. Václava a menším plátnem Nejsvětější Trojice“.
Obraz sv. Václava byl popsán: „ Sv.
Václav na úsvitě, na cestě do chrámu dostižen najatými pochopy, zachytil se a zdrží se
rukou kruhu ve dveřích chrámových. Výjev
tento osvětluje v pozadí pochodeň. Nad ním
vznášející se andělé, nesoucí věnec mučednický. Nahoře v oblacích obraz Nejsvětější
Trojice, jenž nesou dva andělé….“
Takto byl popsán výjev hlavního obrazu v chrámové pamětní knize. Hlavní oltář je
stěžejním bodem celkového dojmu a pojetí
chrámu. Barokní detaily v podobě vyřezáva-

ných rozvilinových dekorů a detailů kolem
obrazů a jejich rámů, tvoří celek a jednolitost, reprezentující daného tvůrce.
Jelínkova celistvost se také dokládala
na sochařských proporcích postav. Rozevláté
drapérie – oděvy světců a akční pohyb postavy působí přitažlivým dojmem pro obdivovatele.
Rozmístění vlastních postav
v souvislosti s praktickým souladem je také
jedním ze zamyšlení.
Kazatelna je místo důležitého rozprávění kněze pro přítomné posluchače a souvislost právě s umístěním postav sv. Ambrože, Řehoře, Jeronýma a Augustina není náhodná. Kazatelna se nachází na levém pilíři
triumfálního oblouku. Řečniště i stříška mají
půdorys trojlistu. Vchod na kazatelnu je
schodištěm ze sakristie. Řečniště má nízkou
poprsní římsu a vydutým dolním obvodem,
na kterém byly usazeny výše jmenované postavičky světců. V čele poprsnice je zasazena
mušlová kartuška s řezbou „Zvěstování Panny Marie“. Na okraji stříšky byly sošky čtyř
evangelistů a dvě hlavičky andílků. Na vrcholu stříšky – socha Krista na vysokém podstavci ve tvaru obráceného kalicha. Veškeré řezbářské detaily jsou mistrně propracované
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a svědčí o kvalitě tehdejší výzdoby. Dnes na
kazatelně neshledáváme jakoukoliv výzdobu.
Část je zveřejněna a také zrestaurována
v Národní galerii v Praze, jako jedno z reprezentativních děl pozdního baroka.
Proti kazatelně se nacházel kredenční
oltářík s plastickou skupinou Kalvárie. Bohatě křivkovitě utvářený stůl oltáříku je dřevěný. Na něm byla vyřezávaná skříň s výjevem:
„dole v otvoru žhavé uhlí, nahoře sošky tří
mládenců v peci ohnivé“ (očistec). Tento výjev byl rámován akantovými listy. Strany měly volutovitě stočené sokly s jemně řezanými
plastikami Panny Marie a sv. Jana v draperii
rozevláté prudkým pohybem. Na vrcholu pod
křížem klečící sv. Maří Magdaléna. Sochy byly
cca 60cm vysoké – současné umístění
a vlastní stav kalvárie je dosud neznámý!
Postranní oltáře byly bohatě zdobené
akantovou řezbou, která následky dlouholeté
ignorace nepřežila. Obraz při epištolní straně
nesl výjev Svaté rodiny. Nahoře v nástavci
obraz Zvěstování Panny Marie. Oltář na druhé straně byl zasvěcen sv. Antonínovi Paduánskému. V nástavci býval obraz Archanděla
Michaela. Oba obrazy opět chybí!
V chrámové lodi jsou již instalovány
a v provozu barokní lavice s křivkově vyřezá-

vanými boky. Částečně jsou zde i využity díly
starších raně a vrcholně barokních lavic.
Důležitým prvkem byla i vyřezávaná
křtitelnice, která byla umístěna před presbytářem. Měla bílou barvu s kombinací zlaté.
Vysoká 161 cm. Víko 69cm. Mělká mísa byla
zdobena píšťalami a řezaným znakem pánů
z Bubna. Víko bylo zdobeno perlovcem a na
vrcholu jemně řezaným sousoším Křtu Krista.
Vše bylo postaveno na třech volutově stočených nohách, po stranách se opírali andílci,
držíce v ruce mísu. Celek byl bohatě zdobený
perlovcem, mřížkou a květinovým dekorem.
Vzhledem k omezeným možnostem
zpravodaje není možné přikládat fotografie.
Proto je velice náročné vlastní popisy zestručnit a zjednodušit pro laické čtenáře, ale
vlastní souhrnné hodnocení můžeme projevit
slovy…. „ Oko laika zaujme s respektem výraz
světce, který na něj ve své monumentalitě
shlíží a vytváří dojem nadřazené síly a moci
nad člověkem. Vše je v pohybu a energii, kráse a moci a to vše si lze jen a jen v naší svatyni jen těžko představovat…to vše byla mocná
minulost!“
Příště budeme pokračovat dalšími sochami!
Zdenka Nečesaná

TJ Sokol Březno
NÁRODNÍ HÁZENÁ
 Ženy
Na novou podzimní sezonu jsme začaly připravovat ke konci srpna. Vzhledem k tomu,
že naše družstvo opustilo několik hráček, které se rozhodly v házené nepokračovat, začaly
jsme hrát v této úzké sestavě: Novotná Michaela, Žaludová Jitka, Kryštofková Jindřiška, Vlastová Iva, Sulejová Petra, Vopravilová Denisa, Kojzarová Lenka, Součková Jiřina a Matesová
Miloslava. Protože jsme byly v útoku pouze tři, tak nám celý podzim vypomáhala dorostenka
Žďánská Petra. Díky dorostenkám byla posílena i obrana, když s námi hrály i Štajnerová Dominika a Součková Jana. V průběhu sezony se k nám přidaly další tři nové hráčky, se kterými
16

počítáme již na jarní část sezony, takže náš kádr se rozšířil a očekáváme i zlepšení našich výsledků.
V podzimní části sezony nás trénoval p. František Žalud, který nás bohužel navždy
opustil 2. 11. 2011, což pro Národní házenou v Březně je obrovská rána, jelikož ztratila mnohaletého trenéra a funkcionáře, který byl jedním ze zakladatelů novodobé éry ženské Národní házené v naší obci.
Po podzimní části sezony nám patří průběžné 4. místo a již v této době se připravujeme na jarní část, kde bychom si chtěly alespoň o jednu příčku polepšit a umístit se tedy na
medailovém postu.
 Starší žákyně a dorostenky
Dorostenky spolu se staršími žákyněmi začaly trénovat již na konci července pod vedením Markéty Konejlové a to v této sestavě:
Dorostenky: Musilová Veronika, Kohoutová Dagmar, Štajnerová Dominika, Součková
Jana, Nohynková Michaela, Merková Michaela, Žďánská Petra, Titlbachová Lucie a Roštejnská Dominika.
Starší žákyně: Kohoutová Dagmar, Kutová Adéla, Průšová Kateřina, Adamcová Eliška,
Roštejnská Kristýna, Chytrá Veronika, Průšová Markéta, Roštejnská Dominika, Titlbachová
Lucie, Žďánská Jana a Ulmanová Barbora.
Vzhledem k tomu, že starší žákyně v podzimní části nenašly přemožitele, patří jim zatím první příčka v tabulce Středočeského oblastního přeboru. Dorostenky po podzimní části
jsou v průběžné tabulce soutěže na místě třetím.
Do jarní části tedy obě družstva budou vstupovat s předsevzetím zlepšit hru a vyhrát
co nejvíc utkání a zajistit si tak účast na závěrečných celorepublikových turnajích.
 Mladší žákyně
Na jaře 2011 se konal opět nábor mladších žaček, který přivedl pět nových hráček.
Trénuje je Jindřiška Kryštofková a hrají v této sestavě:
Zámecká Eliška, Kohoutová Ema, Žďánská Veronika, Kryštofková Sabina,Čapková Aneta, Sulejová Klára, Šimicová Kristýna, Trojanová Kristýna, Prouzová Zuzka, Bartošová Bára,
Lopatářová Eva, Wernerová Nela, Klacková Eliška, Košťáková Anna, Kutová Žaneta, Stránská
Kateřina.
Po podzimní části sezony se holčičky umístily na pátém místě. Většinu zápasů odehrály proti koedukovaným družstvům, ve kterých hráli o něco starší chlapci a tak se výsledkům
není co divit, ale budeme všichni doufat, že neztratí chuť a odhodlání a na jaře vyhrají.

ODDÍL KOPANÉ – PODZIM 2011
 Muži
Trenérem mužů se stal Jakub Gabriel, který v době působení mužstva v krajské I.B třídě hrál za naše mužstvo a několik let v naší obci i bydlí. Ten se snaží týmu předat své zkušenosti z vyšších soutěží a vštípit hráčům herní systém zónové obrany. S tím mu v průběhu
podzimní části pomáhala velká posila mezi tyčemi, exligový brankář Libor Macháček, který
ještě v roce 2004 oblékal dres Mladé Boleslavi. Dobré výkony se střídaly s horšími, podzimní
bilance mužů je 5 výher, 3 remízy, 5 proher, skóre 22:20. Se ziskem 18 bodů jsou muži na 6.
místě v tabulce okresního přeboru. Nejvíce branek vstřelili Cepka 7, Duška 4 a Veselý 3.
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 Dorost
Fotbalový dorost hraje už druhou sezónu krajskou I.A třídu. Opět tak měří síly s týmy
okolních okresů. Trenérem je Radek Bauer, který s hráči působí již desátou sezónu. Jeho týmu se v podzimní části velice dařilo, bilance je 11 výher, 1 remíza, 1 prohra, skóre 51:22. Se
ziskem 34 bodů je tak dorost na vynikajícím 1. místě s náskokem 7 bodů před Benátkami.
Nejvíce branek vstřelili Měkota 22 a Bauer 17. Vzhledem k velikosti naší obce a ke skutečnosti, že většina hráčů jsou naši odchovanci, je umístění dorostu velký úspěch.
 Žáci
Po skončení minulého ročníku odešlo z kategorie žáků do kategorie dorostu 5 hráčů,
kteří tvořili osu týmu. Podařilo se sice sehnat několik dětí včetně 3 dívek z okolních organizací, aby se tato soutěž mohla hrát, ale tento velice mladý tým na fyzicky vyspělejší soupeře
nestačí a v průběhu podzimu tak žáci nezískali ani bod. Pro další práci musíme být trpěliví a
počkat na doplnění žáků silnými ročníky z řad našich minižáků. Velký obdiv si zaslouží trenér
Jirka Ragulík.
 Minižáci:
V týmu minižáku je v současné době 18 hráčů, kteří jsou rozděleni do kategorie starší
minižáci a přípravka, trenéry jsou Josef Bejr st. a Petr Pacholátko. Přípravka odehrála několik
přátelských zápasů, starší minižáci pak hrají okresní soutěž formou turnajů. Na těchto turnajích bylo odehráno 12 zápasů, bilance je 9 výher, 1 remíza, 2 prohry, skóre 50:23 a zisk 28
bodů. Ve své skupině obsadili minižáci 1. místo. Nejvíce branek vstřelili F. Vrána 15 gólů, M.
Semián 10, F. Rejzl 9, Marek Příbramský 9 a J. Erben 4. Za finančního přispění OÚ Městyse
Březno se týmy žáků a minižáků zúčastnily letního víkendových soustředění v Českém ráji.
Tabulky s umístěními týmů v jednotlivých soutěží jsou vyvěšeny na nástěnce v obci, kompletní výsledky a statistiky jsou na internetových stránkách fotbalového svazu na adresách:
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/mlada-boleslav/index.php
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/souteze.asp?soutez=210C2B
Informace z týmů je možno sledovat na stránkách oddílů www.skbrezno.cz nebo
www.skbrezno.tym.cz
STOLNÍ TENIS
V sezóně 2011/2012 se účastní regionální soutěže v okrese Mladá Boleslav opět dvě
družstva oddílu stolního tenisu. Na Mladoboleslavsku se hrají celkem 4 třídy regionálních
soutěží, což je nejvíc v rámci celého středočeského kraje.
Družstvo A hraje 2.třídu regionu a v současné době má za sebou téměř celou první
polovinu zápasů, zbývá sehrát tento týden pouze poslední utkání a pak bude následovat od
ledna série odvetných zápasů až do konce měsíce března. Po odehraných 10 kolech je družstvo A na pátém místě z 12 účastníků, 5 zápasů bylo vítězných, 2 remízy a 3 prohry s družstvy
z prvních míst tabulky. Nejlepším hráčem družstva je tradičně Václav Drahota s úspěšností
přes 70% vyhraných zápasů. Dosavadní výsledky a stabilní složení kádru dává předpoklady
usilovat i v jarních odvetách o udržení pozice v první polovině tabulky.
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Horší výsledky má družstvo B, které hraje 3.třídu regionu a těsně před koncem první
části soutěže je na devátém místě z 11 účastníků. Z devíti odehraných zápasů se podařilo
vyhrát pouze dva a zbytek jsou bohužel prohry. Na výsledcích se projevuje malý počet hráčů
a nevyrovnanost výkonů. V odvetách se družstvo bude snažit udržet pozice, které by zaručovaly účast ve stejné soutěži i v příští sezóně, což ale vzhledem k uvedeným skutečnostem
nebude vůbec lehký úkol.
Obě družstva by uvítala nové zájemce, kteří by doplnili náš kádr a zvýšili konkurenci a
tím by se vytvořily předpoklady pro dosažení lepších sportovních výsledků.
Tomáš Horák, Lenka Kojzarová, Milan Žďánský
TJ Sokol Březno by chtěl touto cestou poděkovat za podporu všem svým fanouškům,
kteří přišli podpořit naše mužstva při jejich zápasech na domácím i soupeřových na hřištích, a
popřát všem občanům v roce 2012 hodně zdraví a spokojenosti. Velký dík patří také OÚ
Městyse Březno za jeho finanční podporu, kterou vynakládá na činnost našich oddílů.
Petr Kojzar – předseda TJ Sokol Březno

Něco sladkého na stůl
Vánoční štola - recept
Pravou vánoční štolu děláme několik týdnů před Vánocemi, nejlépe 4, ale klidně i 2
týdny. Vánoční štola se krásně rozleží a všechny její vůně a chutě se pak rozplývají na jazyku.
Recept je na velkou nebo dvě střední štoly.
Ingredience:
1 kg polohrubé mouky
100 g moučkového cukru
2 vanilkové cukry
400 g změklého másla
2 vejce
370 ml mléka
40 g droždí
200 g spařených, oloupaných a nasekaných mandlí
250 g rozinek
100 g kandované kůry
100 g kandovaného ovoce
100 ml rumu
1/2 kávové lžičky mleté skořice
1/2 kávové lžičky mletého kardamonu
špetka soli
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100 g másla na potření
práškový cukr s vanilkovým cukrem na posypání

Postup:
Den předem namočíme do rumu rozinky. Z části teplého mléka, lžičky cukru a rozdrobeného
droždí si připravíme kvásek. Dále smícháme prosetou mouku s cukrem a vanilkovým cukrem.
Dále přimícháme kardamon, skořici a špetku soli. Přidáme vykynutý kvásek, máslo, vajíčka a
mléko. Těsto pořádně propracujeme a dáme ho kynout jednu hodinu. Poté jej opět prohněteme a dáme opět hodinu kynout. Při dalším zpracování přidáme nasekané mandle, rozinky
(ale bez rumu), nakrájené kandované ovoce a kůru. Necháme opět hodinu kynout. Z těsta
uděláme jednu obrovskou nebo raději dvě "menší" štoly. Z těsta uděláme silnější kruh až
ovál, který přepůlíme. Umístíme na vymazaný plech nebo na pečící papír na plechu. Pečeme
v troubě, kterou si předehřejeme na 180°C 30 minut, poté teplotu ztlumíme na 160°C a pečeme 30 - 60 minut podle velikosti štoly a podle vaší trouby. Jedná se o čas na pečení menších štol. Po vyndání štolu potřeme rozpuštěným máslem. Bohatě štolu posypeme cukrem.
Až štola vychladne, pořádně ji zabalíme do alobalu (nesmí se do ní dostat vzduch) a schováme ji na chladné místo. Vánoční štola zůstane vláčná a určitě si na štole pochutnáte na vánoční snídani.

Plesová sezóna 2012
Všechny organizace Vás srdečně zvou na zahájení
plesové sezóny 2012. Přijďte se svými kamarády pobavit a zatancovat si. Dobrou náladu sebou.
14. 1. 2012 – myslivci
28. 1. 2012 – SDH Březno
11. 2. 2012 – TJ Sokol Březno
18. 2. 2012 – Baráčníci
10. 3. 2012 – SDH Židněves
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