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Na úvod …
Vážení čtenáři,
uplynula poměrně krátká doba od vydání posledního čísla „masopustního“ zpravodaje a nastává radostná doba Velikonoc po vážném období tzv. postu. Předkládáme Vám proto informace o proběhlých akcích a důležité informace z úřadu. Něco málo také k velikonočnímu
hodování nejen pro malé koledníky.
Přejeme Vám všem radostné a krásně prožité jarní svátky s bohatou koledou!
Redakční

rada

Slovo starostky
Vážení občané,
určitě se již všichni po dlouhé zimě na jaro velmi těšíme. Věřím, že opravdu již brzy
přijde a užijeme si krásné slunečné dny, které nás nabijí energií a dobrou náladou.
V letošním roce nás čeká několik nových zajímavých projektů. Budeme pokračovat
v ověřených a prospěšných věcech pro občany (pravidelná kontrola komínů a preventivní
kontroly čerpacích jímek) a samozřejmě budeme plnit úkoly stanovené rozpočtem na rok
2013 např. oprava budovy výčepu sokolovny, vytvoření znaku obce apod.
Významným projektem je přihlášení obce do soutěže Ministerstva pro místní rozvoj
„Vesnice roku“. Soutěž „Vesnice roku“ je určena vyloženě menším obcím, které mají charakter venkova.
Hodnotit se bude převážně společenský život v obci – činnost spolková, vedení dětí
a mládeže ve společenských a sportovních organizacích a další aktivity občanů. V naší obci
je několik společenských i sportovních organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Tyto aktivity Městys Březno podporuje. Jiné společenské organizace připravují zajímavé kulturní
akce pro všechny věkové kategorie.
Dovolím si konstatovat, že to prostě v našem městysi žije. Hojně jsou navštěvovány
plesy, již tradicí se stal Masopust a samozřejmě velký úspěch mají všechny akce pro naše
nejmenší.
Doufám, že se společně pustíme do práce a povede se nám vytvořit výbornou prezentaci našeho Městyse Března. Velice rádi uvítáme všechny, co mají chuť se tohoto projektu zúčastnit.
Jarní měsíce jsou jedny z nejhezčích z celého roku. Příroda se probudí
a všechno roste a kvete. Bohužel, v naši obci jsou i tací, kteří na veřejných prostranstvích
venčí své psí miláčky a neuklidí po nich. Nejhorší je dlouhodobě situace v areálu školy, škol2

ky a na náměstí. Mít pejska je asi snem všech, kdo žijí v rodinném domě, psi prostě na vesnici patří. Ale mít psa znamená i povinnosti. Pokud máte se svým pejskem rádi procházky ve
vsi, velice Vás chápu, ale prosím buďte odpovědní a ohleduplní i k ostatním
a po svém pejskovi ukliďte. Chci tímto i upozornit na skutečnost, že veřejnou vyhláškou je
na některých místech venčení psů v obci zakázáno a majitel psa se svým nezodpovědným
chováním dopouští přestupku.
Dalším neméně závažným problémem je i venčení psů v honitbě Mysliveckého sdružení. Nelze pustit psa do luk nebo lesů bez vodítka. Ve volné krajině jsou zvířata, která na
volně pobíhajícího psa reagují, i když je nevidíte. Každý pes se může dostatečné proběhnout na vodítku po cestách a stezkách k tomu určených a i Vy budete mít z takové procházky požitek. Buďte ohleduplní ke zvěři i lidem, kteří se o ně starají.
Jak jsem Vás již informovala v podzimním zpravodaji z roku 2012, loni bylo vybudováno nové dětské hřiště v Topolech. Rozpočet na rok 2013 zahrnuje i náklady na doplnění
hřiště dalším hezkým herním prvkem, který dětí určitě uvítají – kolotočem. Realizace, včetně doplnění zázemí pro maminky, proběhne z kraje jara letošního roku.
Bohužel letošní mrazivá zima byla velice nepříznivá pro zatravnění plochy hřiště,
které není zdaleka vrostlé. Otevření dětského hřiště je podmíněno právě vzrůstem trávy.
Pokud nebude tráva dostatečně vrostlá, vyšlape se a plocha hřiště nebude pro užívání
v době jarního počasí vhodná. Musíme být trpěliví a přát si, aby jarní sluníčko trávu, co
nejdříve „vytáhlo“.
Poslední zmínku o hřišti věnuji otázce velmi důležité. Jde o otázku udržování pořádku a bezpečnosti na hřišti. Chci apelovat na všechny děti i dospělé, aby dodržovali pořádek
i stanovený provozní řád. Herní prvky jsou určeny především dětem do 12-ti let a tak prosím starší děti, aby byly ohleduplné k těm menším. Místa ke hraní je pro všechny dostatek.
Závěrem malé přání. Pokud se všichni budeme chovat slušně a ukázněně, budeme
respektovat druhé a budeme přemýšlet, jaké má naše chování pro ostatní důsledky, zažijeme nejen na dětském hřišti určitě hezké zážitky.
Vám všem krásné slunečné jaro.
Barbora Adamcová
starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení občané
Na úvod bych měl vysvětlit zdražení Březenského zpravodaje z 15,00 na 18,00 Kč.
Částka je zvýšena o 0,60 Kč. na režijní výdaje a navýšena o 15% DPH. Jelikož se městys stal
od 1. 3. 2013 plátcem DPH, byla nutnost k základní ceně přičíst i DPH. Plátcem DPH se stává každý subjekt, který za po sobě jdoucích 12 měsíců překročí v příjmu limit 1 milión Kč.
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Krajský úřad Středočeského kraje zaslal zveřejnění posudku k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru „Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ na životní
prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Do dokumentace lze do konce dubna nahlédnout na Úřadu městyse Březno.
Začátkem února byla za účasti starosty obce Židněves na ČOV převzato dekantační
zařízení (kalová koncovka ČOV) na odvodnění přebytečného kalu s konečnou cenou
1 207 653,00 Kč. Jen pro zajímavost od začátku roku bylo z ČOV vyvezeno cca 22t. odvodněné sušiny kalu.
Po několika měsíčním jednání s heraldickou kanceláří byly vytvořeny návrhy a na veřejném zastupitelstvu městyse již schválena konečná verze vlajky a znaku.
Pro udělení vlajky a znaku je nutné zaslat podklady a návrhy ke schválení do kanceláře Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
k projednání, schválení a doporučení k udělení předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vlajky a znaku městyse Březno. Podvýbor bude vše posuzovat z mnoha odborných hledisek a zkoumání podrobí i formulace popisů. V jeho kompetenci je činit připomínky k podobě znaku a vlajky a doporučit dodatečné úpravy nebo případné úplné změny. Věřím, že návrhy projdou schvalovacím řízením bez připomínek a zdržení. O výsledku schvalovacího řízení budeme informováni dopisem předsedy podvýboru. Nejbližším zasedání proběhne pravděpodobně na počátku června. Bližší informace k tomuto tématu popisuje
sl. Nečesaná níže v samotném příspěvku.
Chtěl bych apelovat na řidiče, kteří vozí děti do mateřské školy, aby neparkovali na
trávě či přilehlých chodnících. Ničí tak snahu o zvelebení svého okolí svým spoluobčanům,
pominuli to, že porušují dopravní předpisy. Určitě jsme tam neumisťovali dopravní značky
pro legraci, nehledě na to, že umístění takových značek je docela finančně náročné. Jsem
přesvědčen o tom, že parkovacích míst je o několik desítek metrů víc než dost.
Informace pro všechny spoluobčany, nenechávejte si své osobní věci volně ležet
ve svých autech parkujících na volném prostranství. Vyskytlo se zde již několik vykradení
osobních aut.
Nabídka kominických prací
V pátek 10. 5. a v sobotu 11. 5. 2013 od 9:00 – 18:00 hod. nabízí Kominictví Miroslav Topoly
čištění komínů a spalinových cest, kontrolu komínů s vypsáním zprávy dle vládního nařízení
91/2010. Pracovní postup: vyčištění komínů po celé délce, čištění také kouřovodů od
l¨kamen/kotle/po zděř, samozřejmostí je výběr sazí, to vše je v ceně. Po každém zásahu
bude vystavena zpráva a daňový doklad. Cena za jeden průduch je 300,00 Kč. Důchodci
bydlící sami mají sníženou cenu na 250,00 Kč.
Zájemci hlaste se na Úřadu městyse Březno osobně nebo telefonicky na tel čísle:
326399180 do pondělí 6. 5. 2013.
Kontrolu komínů budou mít přednostně občané, kteří se nahlásí na Úřad městyse Březno.

Zbyněk Valenta - místostarosta
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Zasedání zastupitelstva
Zápis č.7/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 12. 12. 2012
7/01/2012 – Prodej budovy márnice na par.č.163 v k.ú. Březno Ing. Jakubovi Vyrtychovi.
Kupní cena 400.000,00 Kč. Související náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.
Realizace úpravy budovy musí být započata do 2 let. Připomínky k podobě úpravy budovy
jsou ve výhradní pravomoci zastupitelstva městyse. Kupující se zavazuje, že úprava budovy
bude vycházet z předložených návrhů.
Souhlasilo 9 zastupitelů, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování. Zastupitelstvo schválilo 9 hlasy.
7/02/2012 – Odpisový plán Základní a Mateřské školy Březno na rok 2013.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/03/2012 – Rozpočtové provizorium na rok 2013 stanoveno 1/12 plnění rozpočtu v roce
2012.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/04/2012 – Rozpočtové změny roku 2012 č. 2 - přednesla p. Adamcová
Zvýšení příjmů: 10.294,00 Kč. Zvýšení výdajů: 170.294,00 Kč. Financování: 160.000,00 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 160.000,00 Kč. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Březno – ke krytí
rozpočtu použito financování prostředků z minulých let.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/05/2012 – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sportovních oddílů TJ Sokol Březno – přesun finančních prostředků mezi oddíly a položkami
ve výši 38.000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/06/2012 – Revokace usnesení ze dne 12.9.2012 ZM č.5/06/2012 – Přijetí daru pozemku
a inženýrských sítí par.č. 305/49 – darovací smlouva Rudolfová Dana 1/19
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
8/07/2012 - Přijetí daru - inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/49 v k.ú. Březno Rudolfová Dana podíl 1/19
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
9/08/2012 – Přijetí daru pozemku 305/49 v k.ú. Březno - Rudolfová Dana podíl 1/19
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
10/09/2012 – Částečná revokace usnesení ze dne 26.10.2011 ZM č. 5/02/11
Přijetí daru pozemek par.č. 305/9 v k.ú. Březno – darovací smlouva Šplíchal Petr podíl
63/1171. Částečná revokace usnesení ZM/5/06/2011
Přijetí daru – darovací smlouva – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č.305/9 Šplíchal
Petr 63/1171.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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Zápis č.1/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 16 1. 2013
1/01/2013 – Rozpočtové změny roku 2012 č. 3 – přednesla p. Adamcová
Zvýšení příjmů: 66 536 Kč. Zvýšení výdajů: 66 536 Kč. Rozpočtové změny nemají vliv na financování – zvýšení výdajů je ve stejné výši, jako zvýšení příjmů.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/02/2013 – Kalkulace stočného od 1.1.2013 ve výši 37Kč./m3 pro Březno a Židněves.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/03/2012 – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č. 305/9
k.ú. Březno: Jírová Helena 63/1171.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/04/2013 – Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/9 – darovací
smlouva - Jírová Helena 63/1171.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/05/2013 – Budova márnice v Březně - kupní smlouvu doplnit o předkupní právo
k nemovitosti pro Městys Březno.
Zastupitelstvo schválilo 11 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování – 2 hlasy.
1/06/2013 – Revokace usnesení z 2.5.2012 ZM/4/11/2012 - souhlas s výpomocí požárních
služeb JSDH - JPO III. Březno na Nové Telibi.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Navržená vlajka a znak Městyse Března
Navržená vlajka a znak městyse Března. (1255 – 2013)
Dne 27. února zastupitelstvo v rámci svého jednacího programu schválilo verzi znaku a praporu pro městys. Vzhledem k historickému faktu, kdy Březno nikdy nepoužívalo
žádného reprezentačního heraldického označení, kromě pečetě, bylo navrženo několik
možných variant v souladu s historickými jevy a místními souvislostmi v názvu a označení,
souvisejících s tvrzí, městečkem, obcí i městysem.
Dříve než bude úředně opatřen a schválen, je nutné tuto navrženou a zastupitelstvem schválenou verzi odeslat k posouzení a schválení Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny, kdy dojde k důležitému momentu úředního přijetí znaku a praporu a vlastnímu úřednímu využívání. Vždy je schvalován znak se souvislostí na verzi praporu.
Důležité k posudku patří jasné heraldické jevy, které vystihují důležité historické
okamžiky obce, či města. Jasnou souvislost s důležitými jasnými atributy obce – zemědělství, živnostnická činnost, souvislost s jinými obohacujícími činnostmi v obci, tvrze, pevnosti
a jiné.
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Dalším aspektem je význam názvu obce, či jejích částí. Zastoupení názvu
v zobrazení.
Nikdy nesmí převažovat více podobných heraldických barev a mluvících znaků, které
jsou již využity v znacích jiných obcí, či měst.
Několik návrhů znaků v souvislosti s praporem opatřil Dr. Stanislav Kasík - heraldická společnost „DAUPHIN“ se sídlem v Roudnici nad Labem. Jehož užším výběrem zvítězily
dvě verze markvartického lva.
Zastupitelstvo jasně rozhodlo o znaku, který je opatřen pozadím červené heraldické
barvy, na které je vyobrazen markvartický lev kráčející a nesoucí korouhev opatřenou barvami následných šlechtických rodů, vycházejících od pojizerských Markvarticů. Jedná se o vartembersko - lemberskou korouhev, která má půlení se zlatou a černou barvou.
Lev vychází z cimbuřovitého ozubení, půlícího znak a oddělující tak heraldické barvy.
V dolní polovině se nalézají dva březové listy v bílém pozadí, které je heraldickým nařízením
proti červené barvě.
Ve významu pro obyvatele se jedná o znak a prapor, který historicky vystihuje rok
1255, kdy Hostilka, vdova po Markvartu z Března je prvotní zmínkou o Březně jako dvorci
(markvartický lev). Všechny pojizerské rody právě pochází od zmíněných „prarodičů“
Markvarta a Hostilky (Vartemberkové, Michalovicové, Lemberkové,….) – odtud je označení
barev v korouhvi znaku.
Cimbuřovité dělení znaku vystihuje dobu, kdy byla v Březně tvrz a jistý druh hradebního opevnění.
Dva březové listy označují počet místních částí (Březno – Dolánky). V souvislosti
s názvem Březno – bříza.
Doufejme, že veškeré hodnocení heraldické komise kladně zhodnotí naše snažení
o historické zhmotnění našeho Městyse a tím dodá jistou vážnost a vyšší úroveň
v posuzování a porovnávání s jinými obcemi či městy.
Zdeňka Nečesaná
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Dění v městysi – ohlédnutí za masopustem
Ohlédnutí za masopustem a poděkování všem za celkovou akci!
V sobotu 23. února proběhla již dlouho očekávaná akce pro naše občany. Masopustní průvod byl velkolepě obohacen o originální masky a vzhledem k nepřízni počasí, byl
i velice dobře posílen velmi silnými občany, kteří rozhodně neváhali nic vzdát, i kdyby bylo
snad i hůř. Za to jsme všem velmi vděčni, protože průvod bez masek a lidí k tomu odhodlaných by byl určitě mnohem horší než Bába organizátorka bez koštěte, které si ho zapomněla v sokolovně. A že skutečně bába bez koštěte je poloviční bába a ve srovnání, by byl průvod bez masek naprosto NIC! Takže, všem velký dík za podporu, ať už to dopadlo jakkoliv.
Organizace masopustu v čele s hlavní náčelnicí očekávala zahájení průvodu na
13 hod., ale vzhledem k nesjízdným podmínkám dorazili pozdě muzikanti z daleka a než se
všichni usadili na povoz, tak došlo k nemalému zpoždění. Nicméně byl čas na shromažďování masek a jiných strašidel u školy, a že se jich tam nakonec teda sešlo!
Vzhledem k výborným sněhovým podmínkám dokonce i valník s muzikanty sloužil
jako sáně, neboť ani z kopce se kola nechtěla točit. Samozřejmě situaci využili naši borci
s bobem, který sloužil jako druhé sáně a myslím, že kdyby se za bob zavěsilo ještě něco originálního, určitě by to koně ani nepostřehli, ale v ostrých zatáčkách doprava i leva by nastala jistá obtíž.
Sešlo se celkem asi na 100 masek, z čehož ty nejoriginálnější byly poctěny svým místem v denním tisku následujícího dne Boleslavského deníku! Kladná byla i následující účast
v sokolovně při „posledním přijímání masa a pití“. Zhodnoceny byly originální masky a nápady, něco bylo i pro děti a hodnotící komise „horká vařečka“ i zvážila a zhodnotila tvorbu
sladkých jablečných nápadů, které byly vynikající všechny!
Doufejme, že letošní masopust nikoho nenechal na vážkách v přípravě dalších nápadů v nadcházejících letech a jistě nám v příštím roce počasí nabídne něco lepšího, protože
příští masopustní úterý 2014 vychází na 4. března!!! To znamená už téměř jarní počasí.
Přejeme všem příjemné vstřebání zážitků z letošního maškarního reje!
Za organizaci akce – bába bez koštěte.

Přicházejí Velikonoce
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy
proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním
dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná
a poslední Květná neděle.
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Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na
Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to
nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se
tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž
obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota
se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování
po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční
beránci.

Tradice
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se
uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím
hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech sloužil následující
den, takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky. Toto pojetí má podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext. Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara.
Toto roční období se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů,
například v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma za svatými obrázky.

Pomlázka
Pomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků spletených tradičním způsobem
a ozdobených barevnými pentlemi. Její počátky sahají minimálně do středověku, kdy se o ní
zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. Slovo pomlázka vzniklo
pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých jarních prutů. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle
regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka,
šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Podle historika a publicisty Vlastimila Vondrušky jde o typický příklad toho, jak se pod
nánosem křesťanství uchovaly ozvěny pohanských rituálů a symbolů. Ve středověku její užívání prý církevní preláti odsuzovali jako pohanství. Teprve když se jim to nepodařilo, snažili
se celé věci dát křesťanský smysl. A tak se podle něj rozšířila doktrína, že na Velikonoce šlehá
muž ženu proto, aby ji potrestal, že je hříšná a aby nemyslela na necudnosti. "Středověká
a renesanční pomlázka byla zábava výhradně dospělých a byla značně nemravná. Tehdy totiž
prosté ženy nenosily spodní prádlo. Chlapci jim vyhrnovali suknice, šlehali je a vyváděli s nimi
i jiné kousky."
Zdenka Nečesaná
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Ze školkového deníku ….
ZÁPIS DO MŠ SE BLÍŽÍ
V dubnu 2013 proběhne zápis dětí do mateřské školy v Březně pro školní rok
2013/2014. Termín bude vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen na vývěskách na veřejně
přístupných místech. Kritéria přijímání stanoví zřizovatel (městys Březno) spolu s ředitelkou
školy (právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Březno).
Pro dítě, které v září nastoupí do školky je to důležitý životní krok. Děti, které byly dosud doma jen s maminkou, s tátou, případně se svými sourozenci, se seznámí s novými kamarády, ale i s dalšími dospělými mimo rodinu, s učitelkami, s provozními pracovnicemi,
s rodiči ostatních dětí. „Vydají se do světa“ rozšiřovat si svůj životní prostor. Začnou poznávat
jiné prostředí, rozvíjet své dovednosti, obohacovat své znalosti. Pro každé dítě to bude
spousta nových a neznámých vjemů. Znamená to pro ně také přizpůsobit se jinému dennímu režimu. Ráno bude dříve vstávat, aby bylo ve školce včas (MŠ se uzamyká v 8:00 hod. a to
jednak z důvodu bezpečnosti a jednak pro zajištění řádného průběhu výchovně vzdělávacího
procesu).
Velkou psychickou zátěží bude pro dítě odloučení od rodičů. MŠ umožňuje v začátcích
docházky dítěti tzv. adaptační režim (po dohodě s učitelkou může dítě v prvních dnech pobývat ve školce kratší dobu, která se postupně prodlužuje, např. z jedné hodiny pobytu na dvě,
tři hodiny atd.) Adaptace probíhá u každého dítěte různě, dle jeho povahy, psychické odolnosti, ale i připravenosti pro vstup do kolektivu. Aby bylo dítěti zahájení docházky do MŠ
usnadněno, stalo se pro něj příjemným a ne stresujícím zážitkem, je zapotřebí dítě na nové
prostředí a prožitky připravit. Pro usnadnění odloučení od rodičů je žádoucí nechávat dítě
občas na hlídání u prarodičů a to i s přespáním, navštěvovat s dítětem příbuzné, známé, seznamovat ho s dalšími lidmi mimo nejužší rodinu. Je třeba vést dítě k tomu, aby se nestydělo
komunikovat s jinými dětmi a dospělými. Příležitost seznámit se, hrát si a povídat si s dětmi
nabízí např. i návštěva dětského hřiště v obci. Zde je možnost také pěstovat u dítěte důležité sociální návyky: schopnost přizpůsobit se druhému, tolerovat jeho potřeby, pomoci mu,
rozdělit se s ním.
Aby nemělo dítě pocit neúspěchu, nebylo v napětí, že něco nedokáže, že se nevyrovná svým kamarádům, je nezbytně nutné ho ještě před nástupem do MŠ naučit těmto dovednostem:
1/ obléknout a svléknout se (vč. spodního prádla i oblečení na ven), obout a zout si boty
a bačkorky (zapnout zip, zavázat tkaničky či čepici, případně jiné drobnosti učitelka pomůže)
2/ poznat si své oblečení a obuv (pro ověření učitelkou je nutné mít vše podepsané monogramem)
3/ poprosit o pomoc, poděkovat
4/ používat samostatně WC, snažit se používat i toaletní papír (učitelka zkontroluje, případně
dočistí)
5/ umýt si ruce (před mytím si vyhrnout rukávy), otřepat vodu nad umyvadlem, utřít se do
ručníku
6/ vysmrkat se
7/ samostatně jíst a pít (zvykat děti dostatečně pít v průběhu celého dne, nejen při jídle)
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8/ čistit si zuby
9/ uklidit si po hře své hračky
10/ při příchodu a odchodu a podat dospělému ruku
11/zvykat děti chodit pěšky na delší vzdálenost (pro pozdější každodenní vycházky)
Paní učitelky drobnou pomoc dětem jistě rády poskytnou, ale mají pouze dvě ruce,
které mohou pomáhat, a nově začínajících dětí bude v každé třídě MŠ nejméně kolem deseti.
Na nové děti se již těšíme a tímto článkem se za ně přimlouváme. Rodiče, usnadněte
svým dětem nelehký vstup do MŠ tím, že je předem připravíte a naučíte je požadované desatero dovedností. Děláte to především pro jejich dobro! Děkujeme za zodpovědný přístup
a snahu o spolupráci.
Zdraví vás všechny paní učitelky mateřské školy!
Vedoucí učitelka MŠ Libuše Dlasková

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci
Konečně tu máme JARO !!! Po podzimním útlumu, zimním spánku a před letní malátností přichází období jarní únavy. Do astronomického prvního jarního dne sice ještě chybí
několik dní a počasí tomuto radostnému příchodu rozhodně nenasvědčuje, přesto jsme
všichni již nedočkaví a těšíme se na hřejivé jarní sluneční paprsky, do nichž budeme mžourat
a kterým budeme s úsměvem na rtech nastavovat tváře, aby nám vytáhly na nose první pihy.
Po pololetním vysvědčení, plaveckém výcviku našich nejmenších, zimním lyžařském
výcviku starších žáků, přeborech školy v plavání a lyžování, proběhl ve škole zápis do budoucí
1. třídy, letos obzvláště mimořádně úspěšný. Dnes již mohu s jistotou konstatovat, že od
1. září budeme mít opět dvě první třídy a v každé z nich bude více než 20 žáčků.
Brzy nás čeká i zápis do mateřské školy a koncem školního roku všichni naši žáci prožijí nová dobrodružství na školách v přírodě (1. stupeň ZŠ) nebo na sportovně turistickém poznávacím týdnu (2. stupeň ZŠ). Ale ještě před tím nás čekají soutěže, olympiády, sběrové akce, zopakujeme si loňský vydařený „Den naruby“ (žáci si vymění roli se svými učiteli a vyzkouší si na vlastní kůži, jaké to je učit, dohlížet, vysvětlovat, známkovat, …….prostě učit
a vzdáme tak čest našemu mysliteli, zakladateli moderní pedagogiky, Učiteli národů Janu
Amosu Komenskému), povinné vědomostní testování žáků, realizace školního projektu –
jarní akademie v režii žáků 9. ročníku a možná i společný poznávací výlet všech zaměstnanců
školy s žáky 9. třídy. Kdy a kam? Tak to je ještě v jednání. Avšak termín jarní akademie je již
znám. Je to úterý, 7. květen, 16 hodin v sokolovně Březno, a název zní více než slibně – „Tajuplný ostrov“. Přijďte se i vy plavit korábem, zaoceánským parníkem či ponorkou neznámými hlubokými vodami. Až nabereme ten správný kurs a vyhovující rychlost, určitě společně
zažijeme nejednu bouři, třeba potkáme piráty, možná i ztroskotáme a poté budeme mít co
do činění s lidojedy. Zcela jistě ale jako správní Robinsoni přežijeme a budeme zachráněni. Za
všechny pedagogy i žáky vám mohu slíbit zábavu, dobrodružství, tanec, humor, ……. a nebojte se, Titanikem rozhodně nepoplujeme a tsunami až k nám nedosáhne.
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Ale než všechno toto nastane, prožijí naše děti týden jarních prázdnin a brzy i dva dny
prázdnin velikonočních. A protože letos Velikonoce vycházejí v kalendáři na rozhraní dvou
měsíců, přeji jim i vám všem, aby se obzvláště vydařily, aby byly krásné, zelené, slunečné,
pohodové, veselé, vtipné, …… prostě aprílové.
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno

Březenští Baráčníci
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Březno a okolí.
Letos jsme také přispěli svou troškou, účastí, ke zdárnému průběhu Masopustu. Jak
se povedl všichni vědí, stala se z této akce hezká tradice. Dále jsme uspořádali Baráčnický
ples, který se taktéž povedl, jako každý rok. Letos si mohli návštěvníci plesu všimnout jedné
kolony „Mladé chasy“, jejich děvčata poprvé tancovaly v nových Boleslavských krojích, které
jsme jim nechali ušít. Moc jim to slušelo.
Chtěli bychom pozvat všechny své členy, příznivce a spoluobčany na naše jarní akce.
Plánujeme výlet vlakem do Českého ráje, chceme společně navštívit některé divadlo, plánujeme Májovou veselici atd. Vše včas uveřejníme na naší vývěsce na náměstí, v časopise Život
Budovcovy župy nebo na našich webových stránkách.
Konšelstvo

BO

Občanské sdružení Při kostele
Čtrnáct měsíců fungování OS "Při kostele" je za námi a my můžeme spokojeně
konstatovat, že ohlédnutí se za naší krátkou historií není nepříjemné. Za uplynulé období
jsme zorganizovali několik akcí na které můžeme být právem hrdi. Jednou z posledních,
kterou považujeme za velmi vydařenou, je ples, který se konal na začátku letošního března.
Příjemnou atmosféru plesu doplnil během večera bohatý program, který se skládal z řady
krásných tanečních vystoupení mladých a ještě mladších tanečníků, jak amatérských, tak
těch, kteří se tanci věnují intenzivně. Návštěvníci plesu měli možnost vidět nejen ukázky
salsy, standardních a latinskoamerických tanců, ale i břišní tance a dokonce netradiční
vystoupení s šátkovými poi a ohnivými vějíři. Potěšila i bohatá tombola, kdy žádný
z návštěvníků neodešel bez odměny - cen se sešlo přes sto padesát, za což ještě jednou
děkujeme všem sponzorům.
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Příjemným osvěžením pak byla závěrečná zábavná dražba tlačenky a dortu. Na závěr
bychom rádi informovali, že veškerý výtěžek z plesu bude věnován na opravu střechy
kostela.
Díky pozitivním ohlasům, se kterými se náš ples setkal, hledíme s optimismem do
budoucna a začínáme připravovat další akce. Nejblíže jsou samozřejmě Velikonoce. Na ty se
intenzivně připravuje především pěvecký sbor "Při kostele", který si pro vás připravuje nový
repertoár. Kromě tradičního zpívání bychom vás rádi pozvali k účasti v soutěži
"O nejkrásnější velikonoční vejce".
Soutěž vyhlašujeme ve třech kategoriích. Věříme, že v naší obci se najdou zručné
hospodyňky, které by se o své umění chtěly podělit s ostatními. Doufáme, že se do soutěže
zapojí hodně z vás. Soutěž je samozřejmě otevřena i pro malé děti, jejichž výrobky často
předčí tvorbu dospělých.
Oslava Velikonoc, na které budeme vyhlašovat výsledky soutěže, se bude konat
30. března 2013 v kostele sv. Václava ve Březně od 15:00 hodin. Úplná pravidla soutěže
najdete na webových stránkách www.prikostele.cz
K. Trunečková a Z. Prouzová

Založení Tělocvičné jednoty Sokol Březno
Letos, 6. 4. 2013 uplyne 100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Březno. TJ Sokol
Březno byla původně založena již v roce 1905. Pro netečnost funkcionářů však zanikla. Další
ustavující schůze se konala 6. Dubna 1913 v hostinci U Zlaté Prahy, a to na popud sdružení
agrálního dorostu po zdařilém všesokolském sletu v roce 1912. Prvním starostou se stal
Mudr. Julius Zeilman, ve výboru se objevují i dnes v obci známá jména jako Štěpán Masopust
– jednatel, Eduard Horák – pokladník, další např. františek Fiedler nebo Václav Křovina.
12. května 1913 se sbor rozrůstá o ženský sbor s 25 členkami. Před vypuknutím I. světové války měl sbor již 164 členy, z toho 83 mužů, 23 ženy, 49 dorostenců a 9 žáků.
Tělocvičná jednota znamená kromě tělovýchovy i posílení národního cítění a kulturního povznesení, neboť od té doby jsou zde pořádána také ochotnické představení. V roce
1914 tu sokolská obec uspořádala první Husovu oslavu.
V roce 1913 dala Tělocvičná jednota na obecní úřad žádost o pozemek ke cvičení.
Obec k tomuto účelu darovala jednotě pozemek č. 61 podle okresní silnice. První veřejné
sokolské cvičení se mělo konat 26. Července 1914. Přes důkladné přípravy se však cvičení
nekonalo, v tento smutně památný den byly totiž vyvěšeny mobilizační vyhlášky, vypukla
I. sv. válka. Dochází ke stíhání členů sokolské jednoty pro jejich vlastenecké postoje. Tělovýchovná i kulturní činnost pomalu vázne, scházejí totiž finanční prostředky. Členská základna
v roce 1916 činí již jen 21 mužů, 8 žen, 20 dorostenců a neuvedený počet žactva. Do tohoto
roku se daří udržet cvičení, valné hromady se však nesvolávají a přestávají cvičit nejprve muži
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(v důsledku odvodů), pak ženy i dorost. Udržet činnost jednoty při životě se snaží pouze stará
garda.
V roce 1917 dochází ke snahám o vzkříšení činnosti. Cituji: “Dorost, který do té doby
jen po ulicích darebnosti prováděl jsouce bez dozoru, přiměli je starší bratři tklivými slovy
k docházení do cvičení“.
16. ledna 1918 se schází po delší době správní výbor TJ Sokol. Začíná se rozvíjet kulturní činnost – ochotnická představení, či koncert Pojizerského sdružení. V témže roce se
jedná s paní Podobskou, majitelkou hostince U Zlaté Prahy, o možnosti využívání sálu ke cvičení. Ta smlouvu odmítá, avšak bez smlouvy pronajímá. Místnost v hostinci však je nevyhovující, pani hostinská také nepřekypuje ochotou, a tak musela být cvičení nakonec konána na
dvoře školy nebo v kovárně u pana Křoviny. Jedna schůze se v důsledku uzavření hostince
konal dokonce na náměstí při svitu měsíce. A tak se začíná uvažovat o stavbě sokolovny.
3. března 1918 se schází po delší době Valná hromada. V září téhož roku se již koná
sokolská veselice se cvičením mužů, žen i dorostenek. 10. Listopadu se koná v zahradě u Holubů manifestační slavnost u příležitosti vzniku československého státu za veliké účasti domácího i vůkolního obyvatelstva. O deváté hodině odpolední byl na náměstí seřazen průvod,
vpředu kráčel člen Sokola s mohutným českým praporem, za ním alegorický vůz znázorňující
legionáře, potom školní mládež s učiteli, rodiče, kteří ztratili ve válce své syny, potom sokolové v krojích.
Poválečné vlastenectví a nadšení z nově získané svobody se pak projevilo zvláště
v tělocvičných jednotách. V Březně usiluje TJ o to, aby měla vlastní sokolovnu. Ve sletovém
roce 1920 se nový výbor dal do práce směřující k získání místnosti v zámku nebo místa pro
stavbu sokolovny. Uvažovalo se o zakoupení dřevěných baráků z uprchlického tábora
v Chocni pro stavbu provizorní dřevěné tělocvičny. Výbor se rozhoduje zakoupit dva baráky,
protože jejich cena je 16 000,00 Kč a jednota vlastní pouze 8726,00 Kč., bylo usneseno vypsat na zbytek bezúročnou půjčku. Po přivezení baráku však bylo zjištěno, že z nich půjde
tělocvična jen velmi těžko postavit. Přesto se začalo hledat vhodné místo ke stavbě. Jednání
o místě bylo velmi pohnuté, neboť židněveští chtěli na mimořádné valné hromadě 4. července 1920 sokolovnu na jejich pozemku na Chmelnici, řezenští místo proti Dukovým v Březně.
Nakonec padá kompromisní návrh postavit sokolovnu u nádraží. Březenští souhlasí, nekteří
židovští však na protest opouštějí schůzi a dalšího hlasování se už neúčastní. Velká většina se
nakonec usnáší na místě u nádraží. Rozhodnuto je stavět sokolovnu dřevěnou, protože na
zděnou nejsou prostředky. Kopají se základy, aby stavba mohla být do zimy hotova. Poté,
i když jsou již vykonány práce asi za třicet tisíc, se opět vrací myšlenka zděné sokolovny za
200 tisíc mimo základy, ačkoli jednota měla na bezúročných půjčkách členstva stavební základ 47 116 Kč a obec se zaručila 60000 Kč. (za tento obnos ručila i obec Dolánky) ovšem za
podmínky, že sokolovna bude stát na řezenském katastru. Byl ustaven stavební výbor v čele
s Hynkem Hrdinou, jeho členy byli dále Josef Šolc, František Duka, a pan Uhlíř.
V sokolské jednotě dochází 7. 11. k rozkolu a správní výbor jednoty se rozpadá.
14. 11. je svolána mimořádná valná hromada a zvolen nový správní výbor v čele se starostou
TJ Karlem Horákem z Dolánek. Ten odhlasoval místo pro stavbu sokolovny za Bernardovými.
Poté bylo rozhodnuto s konečnou platností o stavbě nové. Stavba byla zadána za 200000 Kč.
Staviteli K“zeloví. Provádí se bez pomoci židněveských, na bezúročných půjčkách je vybráno
32950,00 Kč. Na staveništi sokolovny bylo vykonáno mnoho ruční práce zadarmo (především
kopání základů, odvoz hlíny apod.). Rolníci z okolních obcí (Řepov, Plazy, Kolomuty) jsou žá14

dáni, aby přiváželi cihly zadarmo. Pan Maštálka půjčil povozy k odvezení 30000 cihel, věnoval
1000Kč a tři vagóny škváry.
V této době se členové scházejí ke schůzím na úřadovně na nádraží či v hospodě
U Šťastných, nářadí je na zimu poschováváno po stodolách (v létě se cvičilo pod širým nebem).
Na první mimořádné valné hromadě 21. Února byl pozměněn návrh na sokolovnu, po
prohlédnutí sokolovny v Krnsku bylo rozhodnuto stavět celou zděnou. Zvýšení nákladů bylo
stavitelem odhadnuto na 30000 Kč. Byla projednána směná půjčka v obnose 180000 Kč. Se
sedmi ručiteli (Horák Karel, Havelka Josef, Fiedler Josef, Kaňka Václav, Šimonová Marie, Novotná Jan, Žofka Václav). Po dostavění bude dluh převeden na hypotéku. Celkový náklad na
dostavěnou sokolovnu činí 356155,50Kč. (mimo práce provedené zdarma)
Dne 29. Května 1921 byla sokolovna slavnostně otevřena. Při této příležitosti zde bylo
konáno cvičení I. okrsku Fignerovy župy. Sokolovna v dalším období slouží nejenom ke cvičení členů jednoty, ale i k dalším kulturním akcím (plesy, přednášky, divadelní představení
a později i biograf).
27. července 1924 se konal na cvičišti u sokolovny župní sokoloský slet, jehož se
účastnili také členové ČOS a sice Miroslav Jirsák a Zinda Pechlátová. Slet se vydařil, ale nebyl
ušetřen zmoknutí. Celkový příjem sletu činil 9779,50 Kč.
V roce 1926 se konal VIII. Všesokolský slet a ze zdejší jednoty se jej zúčastnilo 22 bratrů, 7 sester, z nich cvičila pětice mužů a jedna žena. Téhož roku byl do sokolovny zaveden
elektrický proud nákladem 3000 Kč.
Rok 1927 – první zmínka o české házené – pracuje družstvo dorostu.
26. 8. 1928 byl u sokolovny odhalen pomník padlým v I. sv. válce.
Začátkem března 1929 koupila TJ Sokol za 25000 Kč. Biograf, ten byl zvláště v počátku
hojně navštěvován. Filmy obstarával pan učitel Baudyš.
4. 7. 1929 byla krupobitím postižena střecha sokolovny, proto byla pořízena střecha
nová – eternitová.
V roce 1929 prosperuje biograf.
7. 3. 1930 u příležitosti 80. výročí narození T. G. Masaryka koná TJ mohutnou oslavu
s průvodem ze Židněvse k sokolovně, kde je slavnostně zasazena pamětní lípa. Večer je uspořádáno divadelní představení „Za pravdou“ od V. V. Roštínského.
Poválečný rozvoj průmyslu a hospodářství prospívá také TJ Sokol, který značně snižuje
dluh na sokolovnu, jež v roce 1922 činil 291203 Kč.
N8sledkem hospodářské krize se situace v TJ zhoršuje, finanční stav je neutěšený,
dluh se zvyšuje. Jednota nemá tolik příjmů, aby mohla splácet dluh, a nemůže tudíž dostát
svým závazkům. Na výborové schůzi se jednalo o tom, že buď se bude TJ likvidovat, nebo
ručitelé zaplatí směnku na 80000 Kč. Konaly se celkem čtyři schůze s ručiteli. Někteří z nich
dobře rozpoznali, čím je sokolovna pro společenský a tělovýchovný život obce a okolí a byli
ochotni zaplatit na ně připadající obnos. Někteří však tvrdě odmítali platit. Když jednání nevedlo k žádnému konci, nabídla TJ sokolovnu k odkoupení školní radě. Ta však odmítla. Nakonec se přeci jenom ručitelé dohodli na zaplacení a směnku uhradili.
V roce 1932 byla sokolovna oplocena a vysazeny akáty. V témže roce se konal IX. všesokolský ples, na němž se účastnilo 31 členů jednoty – cvičilo 7 mužů, 9 žen a 8 dorostenců.
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Mezi slety TJ pořádala pravidelná cvičení, konaly se sokolské šibřinky, pokračovala
ochotnická divadelní představení, provozovalo se kino, konaly se naučné přednášky.
V roce 1933 – další zmínka o působení družstva dorostu – házená není v Sokole příliš
dobře zapsána – přednost mají tělesná cvičení, osvětová a ochotnická činnost, proto tak málo zmínek o kolektivních sportech.
V roce 1938 se konal X. sokolský slet, jehož se účastnil i Dr. Beneš s chotí.
V roce 1939 byl ustaven při TJ sportovní klub házené. 18. Června měl být sehrán zápas Březno – Slavia Praha, byl však odřeknut, sportovní podniky byly zakázány.
21. 1. 1941 byla spolu se zámkem i sokolovna zabrána německým vojskem a 8. 10.
téhož roku byla Česká obec sokolská (ČOS) rozpuštěna a majetek propadl Říši.
Ve sportovní činnosti pokračuje házená, což je jediná veřejná činnost za války.
Březenský oddíl mužů je od roku 1943 účastníkem divize. Zápasy jsou hojně navštěvovány, např. utkání ČKH Březno – SK Smíchov (8:8) shlédlo 300 diváků.
V roce 1944 patří Březno mezi nejlepší mužstva severu Čech, jsou např. vítězi Pojizerského poháru. Tak házená vlastně nahradila zakázanou TJ Sokol (ČOS).
TJ Sokol byla obnovena po osvobození 28. Června 1945. Na slavnosti se i tančí Slezská
beseda, Česká beseda, cvičí se gymnastická cvičení na koni, vytváří se živý obraz.
Od roku 1945 se kronika činností TJ Sokol nezabývá. Připomíná pouze několik divadelních představení a taneční zábavy, tělovýchovnou akademii a roce 195 spartakiády.
Do roku 1997 se stav sokolovny natolik zhoršil, že byla v havarijním stavu a nepoužitelná pro cvičení. Proto tehdejší starosta obce Josef Horák začal jednat s Českou obcí sokolskou o zjednání nápravy. Jelikož na potřebnou rekonstrukci sokolovny neměla ČOS dostatek
finančních prostředků, a obec Březno by nemohla vložit své finanční prostředky do potřebných rozsáhlejších úprav objektu, pokud by nebyl jejím vlastníkem, začalo jednání o bezplatném převodu na obec Březno.
Dne 8. 10. 1997 schválilo zastupitelstvo obce Března bezplatný převod sokolovny
z České obce sokolské do vlastnictví obce Březno. Důvodem darování byl zájem obou smluvních stran, aby sokolovna, jejíž stav byl vinou neodpovědného chování předchozího vlastníka
ve špatném stavu, mohla v co nejkratší době sloužit účelům, pro které byla určena, tj. pro
tělesné, sportovní a kulturní účely občanům obce Března a též i pro výuku tělesné výchovy
mládeže. Obec Březno souhlasila s podmínkou ČOS a to bezplatným užíváním prostorů sokolovny pro Tělocvičnou jednotu Sokol Březno – ČOS související s tělocvičnou, sportovní i kulturní činností.
V srpnu 1999 byla celková rekonstrukce ukončena a slavnostně za účasti ČOS a pamětníků sokola otevřena. V současné době je sokolovna využívána všemi oddíly tělocvičné
i tělovýchovné jednoty. Sokolovnu v době vyučování využívá též školka, družina i škola
k výuce tělocviku, pořádá zde i každoroční školní akademie pro veřejnost. Pořádají se zde
plesy a zábavy. V posledních několika letech by bylo potřeba, kdyby byla sokolovna „nafukovací“ aby všechny oddíly dokázaly využít své potřeby sportu. Sokolovna je denně využívána
až do pozdních večerních hodin.
Zbyněk Valenta – místostarosta
16

Stolní tenis TJ Sokol
U příležitosti stého výročí založení TJ Sokol Březno - vynikající sezóna stolních tenistů
1. místo A-týmu ve 2. třídě regionálního přeboru
Již 2 kola před koncem soutěže vybojoval A-tým ve složení Jindřich Titlbach starší,
Zdeněk Stejskal, Miroslav Bartoš, vedoucí družstva Ing. Milan Charvát společně s náhradníky Janem Duškou a Radkem Stehlíkem 1. místo v mimořádně vyrovnané a silně obsazené
soutěži. Týmu se tak podařilo zkompletovat medailovou kolekci, neboť před 4 lety ve stejné
soutěži vybojoval bronzovou a před 3 lety stříbrnou příčku.
Co je víc než vítězství? Dvě vítězství!
Součástí soutěže družstev jsou hodnoceny i individuální výsledky jednotlivců
a čtyřher. Náš léty sehraný deblový pár Ing. M. Charvát + Z. Stejskal již 2 kola před koncem
soutěže dokázal rozšířit své vynikající předchozí výsledky (1.místo ve 4.třídě v sezóně 2006-7,
1. místo ve 3. třídě v sezóně 2007-8) a vybojoval v letošní sezóně 1. místo ve 2. třídě!
Turnajová vítězství
Oporami a nejlepšími hráči A-týmu jsou Jindra Titlbach st. a Zděnek Stejskal. V dosud
nedohrané 2. třídě se od samého začátku soutěže drží v první desítce. Navíc své kvality jasně
prokázali na tradičních turnajích pořádaných na přelomu kalendářního roku:
Z. Stejskal obsadil 1. místo na Vánočním turnaji ve Březně a J. Titlbach st. dokázal zvítězit dokonce dvakrát 1. ledna na Nové Telibi, kdy dominoval nejen ve dvouhře, ale i ve
čtyřhře!
A co náš B-tým?
V sezóně 2011-12 vybojoval ve 4. třídě po baráži 3. příčku. Hrál ve složení Radek
Stehlík, René Lauber, MUDr. Ľudovíta Šlamborová, Jindřich Titlbach mladší, Diana Charvátová a vedoucí družstva Ing. Milan Charvát, který ho na 1 sezónu posílil z Áčka. Kromě bronzového umístění družstva se podařily i individuální úspěchy:
Ing. M. Charvát obsadil po baráži 2. místo a R. Stehlík 5. místo v soutěži jednotlivců.
A v deblech naše páry celou soutěž opanovaly zcela - Ing. Charvát + MUDr. Šlamborová skončili na 1. místě a R. Stehlík + R. Lauber na 2. místě!
V sezóně 2012-13 se baráž nehrála a B-tým skončil ve složení Jan Duška, Radek Stehlík,
Jindřich Titlbach mladší, René Lauber, Diana Charvátová a vedoucí družstva MUDr.
Ľudovíta Šlamborová ve 4. třídě na 4. místě. Tým se však radoval opět z individuálních úspěchů: J. Duška obsadil 3. místo a R. Stehlík 4. místo v soutěži jednotlivců.
V deblech pár J. Duška + R. Stehlík obsadil 3. místo.
Budoucnost vidíme v dětech
V roce 1998 se domluvil Ing. Milan Charvát s tehdejší ředitelkou ZŠ Mgr. Marií Stehlíkovou a pro děti vznikl kroužek stolního tenisu. Děti mají možnost reprezentovat školu na
okresních přeborech ZŠ, kde dosahují výborných výsledků ve všech kategoriích: starší žáci tak
jednou obsadili 2. místo a mladší 3. místo a dívky jednou 3. a pak i 2. místo. Z řádově 200
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dětí, které kroužkem během žákovských let prošly, se jich do dnešní doby 22 zaregistrovalo.
Za všechny jmenujme ty nejúspěšnější: Jan Duška, Jan Folprecht, Vojtěch Hložek, Tomáš
Strnad, Jindřich Titlbach ml., Marek Mázl, Jiří Rágulík, Petra Žďánská a Diana Charvátová.
V tomto školním roce fungují pro velký zájem dětí o solní tenis na ZŠ již kroužky tři:
nejmenší a mladší děti vede Diana Charvátová, ty starší Ing. Milan Charvát. Starší děti reprezentovaly naši školu 29.1.2013 na tradičním přeboru ZŠ v Dolním Bousově. Tým ve složení
Adam Kriška, Jiří Procházka, Vojtěch Abík a náhradník Michal Strom obsadil v silné konkurenci městských škol a tradičních bašt stolního tenisu na našem okresu 4. místo.
Skončil za Bělou pod Bezdězem, Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm a vlastně
škola Březno dominuje neměstským školám v okrese!
V dětech spatřujeme budoucnost našeho sportu. Věříme, že vychováme
z talentovaných dětí pokračovatele sportu s nejmenším míčkem a třeba se podaří úspěchy ze
čtvrté, třetí i druhé třídy přenést i do té první a jednou Březno bude zažívat i úspěšná klání na
krajské úrovni…
Ing. Milan Charvát
Předseda oddílu stolního tenisu - Tělocvičná jednota SOKOL Březno

Zápasy kopané a házené
Rozpis kopaná muži jaro 2013
Březno – Horky „A“
30.03.2013
Kněžmost – Březno
06.04.2013
K. Vrutice „A“ – Březno
14.04.2013
Březno – Kosmonosy
20.04.2013
Březno „A“ – Březno
27.04.2013
Březno - Benátky „B“
04.05.2013
Čejetice – Březno
08.05.2013
K. Hlavno – Březno
11.05.2013
Březno – Krnsko „A“
18.05.2013
Řepov – Březno
25.05.2013
Březno – Kosořice „A“
01.06.2013
Akuma MB – Březno
08.06.2013
Březno – MSK “B“
15.06.2013
Rozpis kopaná žáci jaro 2013
Akuma MB – Březno
06.04.2013
Březno – Struhy
14.04.2013
Čejetice – Březno
21.04.2013
K. Vrutice - Březno
28.04.2013
Březno – Krnsko
05.05.2013
Předměřice – Březno
12.05.2013
Březno – Horky
19.05.2013

15:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod
17:00 hod.
17:00 hod
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
09:00 hod
10:30 hod.
08:30 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
15:00 hod.
10:30 hod.
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Kněžmost – Březno
26.05.2013
Březno – Zdětín
02.06.2013
Rozpis kopaná dorost jaro 2013
Březno – Dobrovice
09.03.2013
Březno – DBSK
16:03:2013
Český Brod – Březno
24.03.2013
Březno – Lysá n. Labem
30.03.2013
Bakov n Jizerou – Březno
07.04.2013
Březno – Mšeno
13.04.2013
Čelakovice – Březno
20.04.2013
Březno – SKP MB
27.04.2013
Milovice – Březno
04.05.2013
Libuš – Březno
11.05.2013
Březno – Benátky
18.05.2013
Litol – Březno
25.05.2013
Březno – Jirny
01.06.2013
Bělá – Březno
09.06.2013
Březno – Úvaly
15.06.2013
Rozpis házená jaro 2013

10:30 hod.
10:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
11:00 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.

Březno – Bakov
27.04.2013 08:30 – 15:30 hod. MŽ – SŽ – D – Ž
Březno – Modřany
11.05.2013 08:30 – 16:30 hod. MŽ – SŽ – K – Ž
Březno – Modřany, Bakov 19.05.2013 09:00 – 14:30 hod. MŽ
Březno – Stará Huť
25.05.2013 10:00 – 11:00 hod. Ž
/MŽ – mladé žačky, SŽ – starší žačky, D – dorost, Ž – ženy, K – koedukovaný/

Březenský krtek
O sakrálních památkách, jejich rozdělení a architektonickém významu.
Díl I.
Chrám křesťanský
Křesťanský chrám je posvěceným sakrálním prostorem křesťanských náboženství, obvykle chápaný jako symbolický dům Boží a shromaždiště věřících k bohoslužbám. V průběhu
dlouhodobého vývoje křesťanských chrámů, došlo nejen k jejich slohovým a formálně architektonickým proměnám, ale i k funkční diferenciaci (kostel, poutní kostel, kaple, pohřební
kaple, martyrion ap.) i k odstupňování chrámů podle významu (kostel versus dóm, katedrála). Specifické typy chrámů mají i jednotlivá křesťanská náboženství (viz v heslech architektura pravoslaví, arménská a gruzínská křesťanská architektura, etiopská architektura). Tato
diferenciace měla někdy i programový charakter (prostota evangelických chrámů versus barokní smyslová bohatost chrámů katolických). I v rámci jednoho náboženství se někdy vyhranily specifické typy chrámů pro různé duchovní směry, náboženské řády ap. (viz též cisterciácká architektura). Od 19. století křesťanské chrámy po formální stránce nabývají někdy
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i podoby chrámů jiných náboženství, zejména chrámů antických (La Madelaine v Paříži od P.
C. Ivryho).
Chrám jako prostor bývá velice důmyslně architektonicky řešen v daném přírodním
místě. Řeší architektonický tvar kříže či oválu, nebo i jiných stavebních možností. Často se se
svatyněmi setkáváme ve velkých městech, ale i na nenápadných přírodních místech, kde mají
svoje účelové určení jako kaple či jen křížové zastavení, nebo jako památku na nějaký čin,
nebo jako kapli nad studánkou v lese, či jiná mnohá určení.
Každá svatyně dostala svůj architektonický styl ve svém prvopočátku i dalších obměnách, ale i moderní současné stavby tohoto typu nejsou výjimkou.
K dalšímu, zajímavému putování zve Váš krteček.

Historické okénko Března
Historické okénko – o zlaté době působení Kouniců na březenském panství .
Velice zajímavé povídání o přechodném pobytu hraběcí rodiny na březenském panství. V roce 1811 pobýval hrabě Michal Karel z Kounic až do počátku měsíce května v Praze,
odkud 3. května zajel na několik dnů do Března, kde pobýval do 9. května. Pak zůstával opět
v Praze, aby si pak v červnu „odskočil“ na 14 dnů na léčení do Karlových Varů. V červenci se
opět vracel do Prahy, odkud 11.7. adresoval březenskému úřadu požadavek, aby v jeho březenské pracovně truhlář Schneider opravil psací pult a zhotovil na něm nové kování. V Praze
zůstala hraběcí rodina až do začátku srpna, pak odjela na letní pobyt do „Nového Zámku“
v Zahrádkách, kde setrvala až do poloviny října. Dalším přechodným bydlištěm byl březenský
zámek, a proto hrabě instrukcí ze 14. října, v níž ohlásil svůj příjezd na 16. října, nařídil připravit následující pokoje ve II. patře:
pokoj č. 3 pro dceru Charlottu,
pokoj č. 6 pro baronku Ehrenburg,
pokoj č. 10 pro syna Johana,
pokoj č. 11 pro syna Leopolda,
pokoj č. 8 pro syna Michala
pokoj č. 7 pro barona Sternegga,
v I. patře pak pokoj č. 9 pro bratra (Jana Adolfa).
V Březně pobývali Kounicové do 6. listopadu, pak odjížděli opět do Prahy, kde zůstávali až do konce roku. Následujícího roku 1812 pobýval hrabě s rodinou kromě krátkého
květnového pobytu na Housce, až do počátku srpna v Praze. 6. srpna byl ohlášen příjezd do
Března. Zde pobyl šest dnů a odtud následovala další cesta na „Nový Zámek“s krátkou zastávkou na Niměřicích. 16. října oznámil příjezd i s rodinou opět do Března a nařídil tak připravit pro nejstaršího syna Vincence a jeho manželku pokoj, jejich dětem pokoj mezi altánem
a biliárovým pokojem, dvěma straším hraběcím synům s hofmistrem pokoj v hlavním patře
vedle kaple a ložnice starého hraběte. Dále ve II. patře:
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pokoj č. 3 pro komtesu Charlottu,
pokoj č. 6 pro baronku Ehrenburg,
pokoj č. 7 pro barona Sternegga,
pokoj č. 9 pro bratra starého hraběte,
pokoj č. 10 pro hraběte Ludvíka Buquoye, jenž byl hostem,
pokoj č. 11 pro syna Leopolda.
V Březně zůstala hraběcí rodina až do 8. listopadu, pak zamířili do Prahy. Jak je vidět
i z tohoto časově velmi omezeného výseku, sloužil Kounicům jako hlavní venkovské sídlo
„Nový Zámek“, zatímco na Březně pobývali především v podzimních měsících.
Stojí ještě za zmínku, že z 80tých let 18 století, tj. z dob vlády hraběte Michala Karla,
pochází první mapové znázornění Března i zámku v Josefském vojenském mapování. Půdorys
zámku je v mapě zanesen půdorysem ležatého „L“, základnou obráceného k západu, když
delší nožička situovaná k jihozápadu byla tvořena z krátkého zámeckého křídla a dlouhé úzké
budovy vrátnice a úředního domu, na druhé straně ještě neexistovala, jak se zdá tzv. prádelna s terasou, která tvořila severní křídlo zámecké budovy. Na severní straně sousedily se
zámkem rybníček a zámecký park.
Pokračování příště…………
Zdenka Nečesaná

Pozvánka
Spolek rybářů Březno i v letošním roce pořádá dne 22. 6. 2013 den volného rybolovu pro
děti a mládež. Na nádrži Rasovna mohou děti z Března a Dolánek vyzkoušet své štěstí a ulovit
si domu svou živou rybku. Občerstvení zajištěno.
Valečovské kulturní léto 2013 v přírodním amfiteátru v předhrádí Valečova:
11. 5. 2013 od 14:00 hod. – Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny („Divadelní inventura aneb Jak voní divadlo“ – KDM Mladá Boleslav
29. 6. 2013 od 14:00 hod. – procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov
31. 8. 2012 od 14:00 hod. – Valečovká slavnost – hurá do školy (zakončení hlavní turistické
sezóny – soutěže a hry pro děti, opékání buřtů)
Valečovské koncertní léto 2013 – začátek koncertů od 20:00 hod.:
21 6. 2013 – Hana a Petr Ulrychovi
5. 7. 2013 – Petra Janů s kapelou
19. 7. 2013 – Dalibor Janda a Prototyp
2. 8. 2013 – Ivo Jahelka
16. 8. 2013 – Pavlína Jíšová s hosty
30. 8. 2013 – Jakub Smolík s kapelou
Všechny akce budou termínově i programově upřesněny na webových stránkách obce Boseň
www.obec-bosen.cz
Zbyněk Valenta
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