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N a úvod …
Úvodní slovo redakční rady.
Vážení čtenáři,
nastal předvánoční čas, který obnáší hodně shonu s přípravami na svátky, ale i
s uzavřením starého roku. Adventní doba je přípravou na pravé křesťanské svátky v zimní
době. Vánoce přináší řadu zvyků i oslav, ale i sblížení se svými blízkými.
V současném čísle zpravodaje najdete řadu ohlédnutí za podzimními akcemi, ale i již
proběhlými akcemi adventní doby.
Vaše redakční rada.

Slovo starostky

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
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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
masopust
popelnice matrice

Zasedání zastupitelstva
Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 26.10.2011

Zbyněk Valenta
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Vánoce
Betlémská hvězda.
Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Taková, jaká je
vidět v každém betlému. Dnes už každý ví, že hvězda s chvostem není pravou hvězdou, ale
kometou. Podle astronomů se však v době narození Krista žádná kometa na nebi neobjevila.
Dokonce slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l.
- objevila se tedy buď příliš brzo, nebo příliš pozdě. Hvězda s chvostem se stala tradicí, až v
15. až 16. století díky proslulému italskému malíři. V roce 1304 maloval Giotto di Bondone
fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorováním návratu
Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro mnoho dalších. Tím je vysvětlena hvězda s
chvostem nad Betlémem, ale opravdová Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až německým astronomem Johannesem Keplerem. Ten 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k takovému sblížení došlo v
roce 7 před n.l. podle tohoto objevu se tedy Kristus narodil již před naším letopočtem. Tuto
skutečnost se podařilo dokázat až v minulém století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě nového
kalendáře podle narození Krista bylo uděláno několik chyb a tak je současný kalendář od
správného data narození Krista posunutý. Betlémská hvězda, která přivedla tři mudrce do
Betléma je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu.

Zbyněk Valenta

Ze školkového deníku ….
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Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci.
Před několika dny jsme vstoupili do posledního měsíce roku 2012. Prosinec je sice
zimním měsícem, ale opravdová zima podle kalendáře začne až 21. prosince. Přesto je víc
než jasné, že letos na sebe paní ZIMA nenechala dlouho čekat a že se pevnou rukou ujala
vlády skutečně zavčasu. Asi nás všechny překvapila. Ale co je to platné? Skutečností je, že
krajinu již přikryla bílá peřina, rtuť teploměru klesla pod bod mrazu, vítr honí třpytivé vločky
ze střech domů, děti opět vytáhly sáně a boby na kopce, domů se vracejí za tmy
s vyfoukanými tvářemi a zmrzlými nosy, lidé se více a častěji hřejí u kamen a tráví více času
spolu, se svými dětmi, se svými nejbližšími. A to je právě ten správný čas vánoční.
Vánoce a zima, to jsou úžasné a krásné Ladovy obrázky,
Vánoce jsou, když to chceme mít doma co nejkrásnější, když doma blikají světýlka a
září svíčky, když se těšíme na sváteční dobroty a šustění balicího papíru, když splníme nejbližším a nejmilejším ta nejtajnější přání,
Vánoce je čas pohody, lidské pospolitosti a lásky, čas, kdy by nikdo neměl být sám,
kdy by lidská srdce měla mít k sobě nejblíže.
Nezapomeňte proto, proč tu Vánoce jsou, pro koho jsou a že každé Vánoce jsou jedinečné, neopakovatelné, originální a že „utečou jako voda“. Vychutnejte si je proto „plnými
doušky“ v kruhu svých blízkých a milovaných.
V novém roce 2013 ať vás víra v lepší příští neopouští a zdraví a odhodlání ji podpírá
po celý nový rok !
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno

UPŘÍMNĚ DĚKUJI
všem, kteří se v roce 2012 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 a pomoc, za finanční i věcné sponzorské
dary, za pomoc při soutěžení ve všech sběrech, za podporu při naších akcích s dětmi – plaveckém a lyžařském výcviku, škole v přírodě, školní akademii, drakiádě, čarodějnickém reji,
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celoškolních soutěžích v plavání, lyžování, rychlobruslení, v jízdě na kolečkových bruslích,
v přespolním běhu, ….
Děkuji paní Hlavaté a Poupové z firmy ABRASIV z Mladé Boleslavi za důvěru, protože
oslovily naše nejmenší žáky s žádostí, aby pro firmu vyrobili originální novoroční přání. Děti
jich namalovaly sto a jedno bylo hezčí než druhé. Na oplátku firma dětem poskytla věcný dar.
Všem ještě jednou DĚKUJI a připojuji neskromné, leč upřímné přání – zachovejte
nám, prosím, svou přízeň, pochopení a pomoc i v roce 2013.
A na samý závěr mi dovolte pozvat vás všechny jménem mým, jménem žáků i učitelů
na vánoční zpívání (malou vánoční školní akademii) do sokolovny, a to v úterý 18. 12. 2012
od 16 hodin. Přijďte, zastavte se alespoň na chvíli v předvánočním shonu, nechte na sebe
působit líbezné vánoční melodie, nechte se unést do světa dětských duší, vraťte se spolu se
svými dětmi do dětství, do světa tužeb, rozzářených očí a splněných nejtajnějších přání.
Dana Rudolfová

Březenští Baráčníci
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Březno a okolí.
V Baráčnických spolcích je plno folklorních souborů, divadelních a jiných skupin, kteří bez
finančních ocenění, na úkor svého volného času vymýšlejí, zkoušejí, nacvičují a pak předvádí
svoje vystoupení a to vše, aby nás ostatní pobavili. Všem za to obrovský dík. Naši praprarodiče, prarodiče i někteří rodiče pokud chtěli vidět nějakou hru, operetu nebo něco podobného, museli se to sami naučit a sami si to také zahrát, neměli jinou možnost navštívit takováto
představení a je dobře, že v Březně vznikla skupina lidí, kteří se této činnosti začali věnovat.
„Naši Březenští divadelníci“ svým posledním vystoupením naplnili Březenskou sokolovnu k
prasknutí. Dokázali přilákat i lidi, kteří nikam moc nechodí a to je asi ten jejich největší
úspěch. Myslím, že mnoho z nás ze situace v naší vlasti“ mrazí v zádech“, ale takovéto představení přímo zahřeje u srdíčka, umocňuje to i výběr jejich her, které nám již předvedli, Sněhurku, Libuši a teď Babičku. Vždyť, upřímně, kdo si dnes přečte knížku Babička nebo Staré
pověsti České. Našim baráčnickým hlavním cílem, a máme to i v našich stanovách, je udržování našich tradic, ale můžeme si vzít za úkol i rodit tradice nové a obnovovat staré.
Co si můžeme přát do příštího roku a do dalších let - hodně takových spolků, hodně takových
nápadů, hodně tak krásných představení a hlavně hodně spokojených diváků. Přejeme všem
našim členům, příznivcům a spoluobčanům krásné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí,
lásky a hlavně pevné zdraví.
Konšelé BO
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Občanské sdružení Při kostele
Adventy v kostele sv. Václava v Březně.
Stejně jako v loňském roce i letos se členové občanského sdružení „Při kostele“ pokusili přilákat pozornost březenských občanů pořádáním několika akcí. Vzhledem k ročnímu
období, bylo jasné, že se zaměříme na adventní svátky. Rozhodli jsme se, že se akce sdružení
nebudou konat pouze v kostele. Již na podzim se zájemci mohli zúčastnit floristického semináře pod vedením Petry Novákové z Mladé Boleslavi, zaměřeného na dušičkovou vazbu. Seminář se setkal s ohlasem, a proto jsme rádi uspořádali následný seminář zaměřený na adventní vazbu. Byli jsme příjemně překvapeni počtem zájemkyň, které si chtěly vyrobit adventní věnce a dekorace.
A pak nastal čas pro již tradiční úklid kostela před adventními svátky. Úklid náročný i
proto, že v kostele právě v tuto dobu probíhá další fáze oprav střechy. Úklidu se zúčastnili jak
členové sdružení, tak i místní spoluobčané, kteří byli ochotni pomoci. Překvapivě se objevili i
reportéři z Boleslavského deníku se záměrem napsat článek o činnosti sdružení. Jistě záslužné a potěšující, i když výsledek byl přinejmenším rozpačitý.
První adventní neděli jsme oslavili charitativní prodejní výstavou vánočních vazeb,
které vyrobily členky sdružení. Jan Truneček vyprávěl o historii a tradicích adventu. Zmínil
několik zajímavostí, které jsou svázány s vánočními svátky, a to jak v Čechách, tak i ve světě.
K předvánoční atmosféře přispěli i členové pěveckého sboru „Při kostele“, kteří zazpívali několik písniček. Chvíli po skončení naší akce začalo na náměstí rozsvěcení vánočního stromku
pořádané místní baráčnickou obcí a dalšími spolky. Tato akce je již tradičně hojně navštěvovaná a oblíbená. I proto jsme se rozhodli nechat slavnostně vyzdobený a osvětlený kostel
otevřený, aby si jej případní zájemci mohli prohlédnout. K našemu příjemnému překvapení
jich nebylo málo.
Na druhou adventní neděli jsme připravili netradiční výstavu porcelánových panenek
ze soukromé sbírky Hany Šukové. Malé i velké návštěvnice byly nadšené a rozplývaly se nad
věrně vypracovanými postavičkami. Dlužno dodat, že i leckterý z pánů se u panenek na chvíli
zastavil.
Hlavní část programu se však opět nesla v duchu hudby. Naše pozvání k hostování přijala diplomovaná umělkyně paní Markéta Simůnková z Prahy s dcerou Dorou. Obě hudebnice
si pro návštěvníky připravily krátký program. Zdi březenského kostela ožily krásou tónů příčné flétny a hravostí koled hraných na housle. Program pak doplnilo trio členů pěveckého
sboru „Při kostele“. I přes velkou zimu, která panovala jak v kostele, tak i venku, toto vystoupení přineslo hřejivou atmosféru a všichni odcházeli nadšeni.
A co nás čeká dál? Před námi jsou ještě dva adventní víkendy a Štědrý den. Pochopitelně jsme si připravili program i na tyto dny.
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Na třetí adventní sobotu 15.12.2012 od 15 hodin proběhne ve spolupráci se základní
a mateřskou školou ve Březně malý vánoční jarmark. Výtěžek z jarmarku bude použit jednak
pro činnost školy a školky, jednak na budoucí opravy a úpravy kostela. Akce pak bude završena zdobením vánočního stromku v kostele a vystoupením pěveckého souboru „Při kostele“.
Poslední adventní víkend bude vyvrcholením celých předvánočních svátků. V sobotu
22.12.2012 od 17 hodin jsme pro zájemce připravili akci nazvanou „Čekání na Betlémskou
hvězdu“. Součástí programu bude především Živý betlém v podání březenských dětí pod vedením členek sdružení Z. Prouzové a P. Macounové. Akce se bude konat před kostelem. Pokračovat pak budeme v kostele, kde si společně zazpíváme známé koledy. Na závěr budou
naši andílci rozdávat zájemcům pravé Betlémské světlo.
Vánoční akce našeho sdružení završí Štědrovečerní mše, kterou bude celebrovat Mgr.
Peter Kothaj. Vánoční mši doplní zpěvem vánočních koled pěvecký sbor „Při kostele“. Mše se
bude konat 24.12.2012 od 21 hodin večer. I při této akci budou mít ještě případní zájemci
možnost odnést si s sebou Betlémské světélko.
Můžete si povšimnout, že akcí není málo na rozdíl od času, kterého se nám naopak
nedostává. My však stále věříme, že si najdete chvilku a přijdete nás navštívit. Jednu malou
chvíli, kdy se zastavíte, okusíte předvánoční atmosféru a podpoříte naše malé herce a herečky, kteří usilovně pracují na tom, aby vás potěšili. Stejně tak na vaše ocenění čekají děti ze
školy a školky, které již dlouho pracují na výrobě „zboží“ pro jarmark.
Podle mnohých předpovědí by v nejbližších dnech měla přijít jakási velká změna. Někteří tvrdí, že přijde tolikrát avizovaný konec světa, jiní věří na příchod nového věku. Nevím.
Ráda bych však věřila, že největší změna čeká nás samotné. Jednoho dne se ráno probudíme
a zjistíme, že chceme pomáhat druhým, udělat něco navíc. Jen tak, pro dobrý pocit. Ve skrytu duše věřím, že takových lidí je dost. Často však nevědí, jak do toho. Ráda bych proto na
tomto místě pozvala do našich řad ty z Vás, kteří by se k nám chtěli přidat. Ty, kterým se líbí
naše práce, naše myšlenky a cíle. A věřte mi, že neoslovuji pouze starousedlíky. Naopak. Moje výzva směřuje právě tak (a možná o to víc) do řad nových občanů obce, kteří nejsou zdejšími rodáky, stejně jako většina z nás. Můžete mi věřit, že pocit, který se dostaví po každé,
pro kostel úspěšné akci, je velmi příjemný. Zkuste jej, prosím, zažít s námi.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem mým spolupracovníkům, kteří neváhají
obětovat svůj volný čas a věnují se naší práci. Ráda bych poděkovala i otci Kothajovi, který je
pro nás velkým vzorem a bez jehož podpory by naše práce ztrácela smysl. A samozřejmě chci
poděkovat zastupitelstvu obce Březno, které nám v rámci svých možností vychází vstříc a
umožňuje nám pořádání našich akcí.
Na závěr mi dovolte, abych popřála všem klidné a pohodové prožití nadcházejících
svátků. Věřím, že nám zachováte přízeň i při dalších akcích, které pro Vás chystáme v roce
2013. Krásné vánoce a úspěšný start do nového roku Vám všem.
Kateřina Trunečková, občanské sdružení „Při kostele“

Březenský krtek
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Putování s krtkem - díl X (poslední díl).
Tajemství staré myslivny pod skalkou k Nové Telibi.
Myslivna, která byla užívána trvale již v dobách 18. století, byla postavena pod skalním základem starého hradiště pod Novou Nelibí.
„Na hrádku“ se v období gotiky nacházel pravděpodobně malý gotický hrádek, o kterém bohužel nenacházíme žádné bližší záznamy. Jsou zde jasně patrné gotické a možná i ještě starší základy nevelkého tvrziště s hradním příkopem, které do dnešních dob mají jasné
terénní rysy v krajině. Napovídá tomu i vyvýšené místo s výhledem do krajiny a okolí. Bylo
vystavěno na pevném pískovcovém skalním základu, který tvoří hlavní pilíře většiny hradů
v širokém okolí a je jediným místem, které by se dalo pro hradní pevnost předpokládat
v okolí Března.
Pod obvodem hradního příkopu se nacházejí do dnešních dob malá mokřadla, která
byla ještě v 19. století malým rybníkem za dnešním „starým“ hřbitovem. Ještě dnes se zde
nachází pozůstatky mokřadla i s přístupovou cestou k myslivně.
Myslivna byla postavena pod vyvýšeným místem a skalním základem kopce. Plně byla
využívána v slavných dobách hraběcí rodiny Kouniců, kteří zde v 19, století měli v rukou nejsilnější vládu nad březenským panstvím. Myslivna byla často navštěvována zámeckými pány,
i pro její skrytost a ničím nerušený klid v panství. Často se zde oddávali loveckým radovánkám a bylo zde také nejvíce úlovků.
Stavba byla kvůli svému využívání i několikrát opravena a přestavěna. Své působení
ukončila až v polovině 20. století a její torzo dnes nacházíme spíše jen v základech stavby
samotné.
Myslivna byla vystavěna v klidném místě pod hradním příkopem a v místě vyústění
sklepních „otvorů“ tehdejšího skalního hrádku. Pravděpodobně zde končily krátké únikové
cesty ve skále z hradu, ale jednalo se pouze jen o několikametrové úseky, které byly narušením pískovce zničeny a zůstaly pouze náznakové dutiny ve skále. Ty mohly být také využívány
jako sklepy pro ukládání potravin pro myslivnu, ale o tom nezískáváme žádné zprávy ani bližší zápisy. Při dnešní procházce po tomto území zde nacházíme již velkou vrstvu usazeného
listí a nánosů přírodnin, které znemožňuje bližší průzkum terénu, ale jasné patrné půdorysy
opevnění a jasných souvislostí s dalším využitím odhalují typické prvky pro využití.
Příště začneme pojednávat v nové kapitole o sakrálních památkách, jejich rozdělení a
architektonickému významu
Váš krtek.
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Historické okénko Března
Historické okénko – o zlaté době působení Kouniců na březenském panství .
Barokní zámecký areál obsahoval po dokončení hlavního objektu přes 100 m dlouhé
křídlo, náležející k vybavení hospodářského dvora. Název „klášteřík“ vycházel z administrace
březenského kostela františkánskými mnichy z Mladé Boleslavi (do roku 1747), kteří zde měli
patrně vyhrazeny pokoje (fara tehdy ještě neexistovala). Zámek byl těsně propojen se dvorem, který byl řešen na půdorysu velkého „L“, otevřeného k zámeckému nádvoří. Severně od
zámku pak byly další objekty (pivovar apod.). Tento celek vytvářel typický barokní areál, kde
byly udivující jeho značné rozměry a do značné míry i výstavnost. V 18. století se Březno stalo
určitým kulturním centrem (viz. i působení sochaře Jelínka), v jehož těžišti byl právě sledovaný objekt a život za jeho zdmi. Pozdně barokní, či spíše rokoková fáze dosahuje kvalitního
průměru. Nejvýznamnější je prostor vedlejšího zámeckého schodiště v budově zámku. Architektura je ovlivněna tvorbou K. I. Diezenhofera. Zásahy v 19. století již nepřinesly významnější kvality, demolicí přilehlých hospodářských objektů a rozšířením anglického parku došlo
k proměně prostředí. Nový dvůr vznikl jako samostatná jednotka při, do té doby osamoceně
stojící, barokní sýpce. Okolí zámku pak začaly určovat zejména parkové úpravy.
V zámku se nacházely předměty archeologicky i umělecky velmi cenné, z nich většina
byla dovezena z ciziny. Nacházel se zde vykládaný nábytek. Cenné barokní nádobí, rokoková
kamna na třech nohách s rocaily a mušlovou volutou. Nábytek v italském stylu, který byl dovezen přímo z Benátek. K zámku přiléhá anglický park, který nesl známky rokokové výzdoby.
Na soklech byly osazeny tesané piniové šišky a koule, nebo typické rokokové vázy. Veškerá
barokizace až do rokokových úprav odstartovala díky novému majiteli Janu Adolfu z Kounic,
který zámek nechal důkladně přestavět a rok 1770 tím můžeme považovat jako datum ukončení veškerých úprav na zámku. Proto také můžeme tento rok brát jako start do nové březenské etapy kulturního rozkvětu a bohatého života za zdmi zámeckého areálu.
Zámožný majitel Jan Adolf z Kounic zemřel roku 1771. Dědic a nástupce Michal Karel
březenský statek rozšířil, přikoupil poplužní dvůr Skašov, Cetno a k němu ještě osadu
v Čížovkách. Za vlády Michala Karla z Kounic je dochována registratura březenského velkostatku, když první informace o stavebním vývoji ze stavebních spisů máme až z 20tých let 19.
století. Z korespondence, kterou vedl hrabě s vrchnostenskými úředníky v Březně, můžeme
zrekonstruovat běžný život hraběcí rodiny během jednotlivých ročních období na počátku
19. století. Také roku 1772 se započalo se stavbou fary pod patronací a díky finančnímu přispění hraběte Michala Karla z Kounic za 4000 zlatých. Stavby byla ukončena roku 1776.
Pokračování příště, které bude pojednávat o pobytu hraběcí rodiny na zámku …..
Zdenka Nečesaná
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TJ Sokol Březno

Něco sladkého na stůl

Plesová sezóna 2012
Všechny organizace Vás srdečně zvou na zahájení
plesové sezóny 2013. Přijďte se svými kamarády
pobavit a zatancovat si. Dobrou náladu sebou.
12. 1. 2013 – myslivci
2. 2. 2013 – SDH Březno
9. 2. 2013 – TJ Sokol Březno
16. 2. 2013 – Baráčníci
2. 3. 2013 – Při kostele
9. 3. 2013 – SK + SDH Židněves
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