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Na úvod …
Úvodní slovo redakční rady.
Vážení čtenáři,
Po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou nové číslo Březenského zpravodaje,
tentokrát s vánoční tématikou.
Nastal předvánoční adventní čas, který se spoustou radosti přináší ale i spousty starostí s přípravami na svátky a sváteční pohody. Vánoce jsou svátky klidu, míru, pohody a řadou zvyků, ale i sblížení se svými nejbližšími.
V tomto čísle zpravodaje najdete ohlédnutí za právě končícím rokem a také pár informací a plánů do nadcházejícího roku, již roku 2014.
Vaše redakční rada

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2013, a proto mi dovolte malé ohlédnutí, co se nám v tom letošním roce podařilo a co nikoliv.
Pro Městys Březno byl rok 2013 rokem úspěšným a dobrým. Podařilo se zrealizovat
hlavní naplánované akce jak v obci, tak v ZŠ a MŠ Březno.
Máme opravený výčep včetně vymalování vnitřních prostor. Do ZŠ a MŠ Březno byly
mimo jiného zakoupeny další interaktivní tabule a to i za finančního přispění okolních obcí.
Veliká změna k lepšímu proběhla na místním hřbitově v Březně. Jsme velice rádi, že třídění
odpadů má i zde kladnou odezvu u občanů.
Nesmíme opomenout instalaci důležité kalové koncovky v budově ČOV (spolufinancovala obec Židněves). Vůbec v otázce tlakové kanalizace se také mnoho udělalo. Preventivní prohlídky čerpacích šachet jsou určitě dobrým krokem a v rámci optimalizace nákladů
(ubývá havarijních oprav) je toto pozitivní pro systém stočného i z hlediska ekonomického.
Velice děkujeme tímto občanům za vstřícný přístup při kontrolách čerpacích šachet. V roce
2014 budou preventivní prohlídky šachet samozřejmě pokračovat.
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Loni z jara nás potrápili povodně. Museli jsme se zamyslet nad správnými protipovodňovými opatřeními. Z rozpočtu obce byly zakoupeny speciální protipovodňové pytle na
písek a plnička pytlů. Dále bylo provedeno důležité vyčištění strouhy od bytovek ve Březně
až do nátoku do Klenice. Toto opatření určitě zlepší stav v situaci povodňové pohotovosti –
bude-li lepší odtok, bude pomaleji stoupat hladina strouhy i mlýnského náhonu, který se do
strouhy vlévá. Skutečnost, že nebyly zbytečné škody na majetku obce i občanů je velikou
zásluhou naší požární jednotky JSDHO Březno a požární jednotky z Nové Telibi, která pomáhala. Opravdu si zaslouží náš veliký dík.
Dva naplánované projekty se v roce 2013 nezdaří zrealizovat. Jedná se o stavební
povolení na výstavbu chodníku do Židněvse podél zámeckého parku a zpracování projektové dokumentace na revitalizaci náměstí v Březně, na kterou je vypracovaná a projednaná
studie. V prvním případě se přepracovává projekt, v druhém případě práce na projektu
ustoupila jinému neplánovanému projektu a to vybudování oddělení školní družiny
v budově zdravotního střediska. Do základní školy nastoupili do prvních tříd další silné ročníky a je nutné ulehčit budově ZŠ. Oddělení školní družiny bude v provozu od 1.1.2014 a má
kapacitu 25 dětí.
Věřím, že i v roce 2014 se nám bude dařit stejně dobře jako v roce letošním. Na nezrealizovaných projektech (chodník a revitalizace náměstí) budeme intenzivně pracovat.
Budou i další nové projekty, ale to až v novém roce, v roce 2014.
Závěrem Váš všem chci popřát klidné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku
hodně zdraví.
Barbora Adamcová - starostka městyse

Veselé Vánoce
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané
adventní čas je již v plné síle a jako každým
rokem i spousta otázek co jsme ještě na sklonku roku měli v plánu zařídit, co jsme
chtěli ještě koupit, máme pro každého ten správný dárek, a nebo zda vydrží kapr do
vánoc? Takové to otázky si jistě kladou v nejedné rodině. Jako malý kluk jsem se
vždy těšil na to, jak budu ve vaně vařečkou prohánět kapra, to byla doba kdy jsem
věděl, že za pár dní přijde Ježíšek. Tímto svátečním obdobím, kterým si jako dítě
prošel jistě každý z nás, dnes již našim dětem můžeme pouze „závidět“.
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Tradicí se již po několikáté stalo rozsvěcení vánočního stromu na náměstí,
spojené s programem vystupujících dětí ze zdejší Základní školy Březno. SDH
Březno, letos poprvé jako novinku, připravilo pro děti i s vystoupení čerta
a Mikuláše. Děti si zde svou ozdobičku mohly samy pověsit na vánoční strom a letos
dokonce i s přáníčkem. Mohu říct, že tato akce k radosti všech účinkujících
a pořadatelů má čím dál větší úspěch a návštěvnost. K fantastické náladě chyběl
jenom ten sníh.
Rok 2013 je u konce, zbývá jen několik málo dní kdy se přehoupne do nového
roku. Tento rok byl pro někoho úspěšný, pro někoho méně a někomu přinesl i hodně
krutých chvil. To z velké části neovlivníme, to bylo, je a bude. Co můžeme ale ovlinit,
je vzájemný vztah mezi námi, mezi sousedy, mezi kamarády, mezi spoluobčany a co
nejvíc a co je nejpodstatnější, vztah v rodině, vztah k našim dětem. Zkusme být na
sebe ten příští rok a nejen ten, pokud to jen alespoň trochu půjde, vlídnější,
příjemnější a vstřícnější.
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám na sklonku roku 2013
popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků, do nadcházejícího roku, tentokráte
již roku 2014 hodně zdraví, štěstí, rodinných i pracovních úspěchů. Pokud možno co
nejvíce krásných chvil strávených se svými nejbližšími v rodinném kruhu. K přání se
připojují všichni zaměstnanci úřadu městyse Březno, rada, zastupitelé městyse
a spolupracující komise.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení spoluobčané,
Nacházíme se na sklonku 2013, nový rok zanedlouho bude klepat na dveře. Toto je
prostor k letmému zastavení se nad událostmi v tomto roce.
Pani starostka výše zmínila asi to nejpodstatnější, ty největší projekty. Myslím si, že
stojí za to zmínit i ty menší ne tak důležité. Nemalý podíl na úspěšném zrealizováním všech
projektů mají i všichni zaměstnanci úřadu, rada městyse, ale i celé zastupitelstvo. Patří jím
upřímné poděkování, vždyť včasné a rychlé rozhodnutí je část úspěchu.
Letos poprvé se městys přihlásil do soutěže „Vesnice roku“. Vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku 5.3.2013 slavnostně podepsali a vyhlásili podmínky nového ročníku soutěže
u příležitosti konání jarního Dne malých obcí v Praze. V pražském Národním domě se u této
příležitosti sešli ministr zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj
Ing. Michal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a předseda Svazu měst ČR obcí Ing. Dan Jiránek. Do 30.4.2013 musela být podána přihláška včetně
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všech prezentací a popisu a fotek městyse. Soutěž Vesnice roku probíhá nejprve soutěží
v krajském kole a nato výherci v celostátním kole. Hodnocení krajského kola probíhalo
v termínu od 1.5. – 30.6.2013. Hned na jaře, po prvním vyřazení jsme se dověděli, že jsme
byli vybráni do soutěže. V ten moment se na max. obrátky začalo s přípravami. Za několik
dní nám bylo známé datum a to 13.6.2013 kdy přijede hodnotící komise. Každá hodnotící
obec dostala 120 min. na představení své obce. Oslovily se všechny spolky včetně MŠ a ZŠ.
Měli jsme tak trochu smůlu v tom, děti ze ZŠ byly zrovna v tomto termínu na školách
v přírodě. Rozhodnutí uspořádat představení padlo z důvodu nestabilního počasí na
březenskou sokolovnu. Moderování celé akce se ujali žáci deváté třídy sl. Jana Žďánská
a Martin Kraj. Hned na úvodu vystoupily děti MŠ se svou básní o Březnu, kterou pro ně
složila Romana Pečenková. Březenské divadlo připravilo zkrácenou verzi oblíbené hry
„Babičky“, Březenské mažoretky uspořádaly své vystoupení, musím říci k obdivu celé
hodnotící komise. Pozadu nezůstaly ani ostaní spolky - Baráčníci, TJ Sokol, hasiči, myslivci,
rybáři. Všem za to patří obrovský dík. V této krajské soutěži jsme hned na poprvé dostali
dvě ocenění - diplom za „práci s mládeží“, kterou uděluje hejtman Středočeského kraje
MVDr. Josef Řihák a druhé ocenění - diplom „Cenu naděje pro živý venkov“ od Sdružení
místních samospráv ČR. Získáním této ceny jsme za Středočeský kraj postoupili do
celostátního kola konaného na podzim. „Vesnicí roku“ za Středočeský kraj se stala obec
Čistá okr. Rakovník. V celostátní soutěži „Vesnicí roku“ se stala obec Jeseník nad Odrou.
Nakonec ještě zmíním, že letošní soutěže se zúčastnilo celkem 273 obcí ze 13 krajů. Musím
říci, že pro Březno jsou získaná dvě ocenění velký úspěch. Za diplom „práci s mládeží“
dostal městys od Středočeského kraje dotaci 75000,- Kč. Prostředky budou spolkům
rozděleny v rozpočtu roku 2014.
Podařilo se nám též doplnit na dětské hřiště další hrací prvek - kolotoč tzv. „Vírník“
a doplnit zázemí pro maminky lavičkou a setem se stolem. Musím konstatovat, že Vírník má
velkou oblibu u zdejších dětí. Byl jsem svědkem toho, kdy kluci odřekli oběd, aby byli co
nejdříve na kolotoči. Ba podzim byly ještě zasazeny tři vzrostlé stromy. Byla též
dobudována komunikace mezi domy k dětskému hřišti. Na jaro ještě uvažujeme
o zpevněném chodníčku k brance.
Bylo nám též oficiálně zasláno stanovisko heraldickou kanceláří o stanovisku
k návrhu naší vlajky a znaku. Dne 14.6.2013 nám předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová zaslala dekret o užívání vlajky a znaku městyse. Uvedení v život znaku
a vlajky plánujeme na jaro příštího roku. Podrobnosti se včas dozvíte.
Do konečné podoby se též dostala dokumentace na zasíťování pozemků na Vinici.
Nyní se dostává do fáze ke stavebnímu povolení. Jedná se o kompletní sítě, které se
povedou po levé straně směrem na Novou Telib. Jelikož se zde bude pohybovat těžká
technika, žádáme občany o pozornost v této lokalitě a pochopení s určitým omezením.
Na jaře též proběhla komletní údržba veřejné zeleně, sestřižením všech zelených
keřů a rostlin. Údržbu provedla firma Montana z Přerova nad Labem. Nyní bylo po Březně
umístěno 14 nových odpadkových košů.
Před koncem roku proběhla rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici v Dolánkách.
Byla vyměněna kompletní krytina včetně laťování, okapů a svodů. Stávající střecha byla již
v nevyhovujím stavu do které zatékalo, a nešla opravit.
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Nyní ještě pár důležitých informací pro Vás, občany. Problém, který se vyhrotil je
místo, kde se pálí čarodějnice. Toto místo je vedeno jako černá skládka. Již několik měsíců
je zde umístěna cedule se zákazem jakékoli skládky. Bohužel někteří občané asi neumí číst.
Je pravdou, že je vžito, že se sem navážel odpad, který se pak na čarodějnice spálil. Bylo a je
to vše co doma není potřeba, tak jako třeba pohovka, křeslo, pneumatiky, ale i větve a
vysypané truhlíky s odkvetlými květinami. Tato skládka se musí rekultivovat. Prosíme
všechny občany, aby s okamžitou platností na místo starého hřbitova(místo, kde se pálí
čarodějnice) nic nenaváželi! Větve a dřevní odpad bude možno na toto místo vozit řízeně
několik týdnů před čarodějnicemi. Jakým způsobem a jak sem vozit odpad, budete včas
informováni. Ignorování zákazu má městys dle zákona možnost po viníkovi požadovat
odstranění této skládky na jeho náklady s peněžitou pokutou až do 50000,- Kč.
O úspěšnosti preventivních prohlídek se zmínila pani starostka. Jen bych doplnil, že
se nám podařilo po dlouhém hledání najít dalšího schopného a ochotného člověka z našich
řad, který bude spolu s p. Ňorbou opravovat čerpací šachty. Je to p. Výtvar (lokalita
Rasovna), tel. na něj dostanete spolu s dopisem při vyúčtování druhého pololetí. Jde o
zkvalitnění služeb pro uživatele čerpacích šachet pro Březno a Židněves.
Spolu s vyúčtování stočného dostanete i dotazník, kdo má své nemovitosti
podsklepené a v nich umístěné nějaké zařízení napojené na tlakovou kanalizaci (vana, WC,
umyvadlo, pračka apod.). Jde pouze o informaci a zmapování, kolik v obci Březno a
Židněves je takto vybavených domů. V těchto nemovitostech, je oproti jiným, v případě
havárie větší riziko znečištění sklepních prostorů odpadní vodou. Hledáme způsob, jak
těmto haváriím předcházet.
Výměna řidičáků, pozor ať Vám platí. Poslední etapa výměny se týká řidičských
průkazů vydávaných od 1.1.2001 do 30.4.2004. Ty už od ledna 2014 budou neplatné.
Výměnu provádí úřady obce s rozšířenou působností, u nás je to Magistrát města Mladá
Boleslav. Na výměnu je třeba mít sebou jednu barevnou či černobílou průkazkovou
fotografiii o rozměrech 3,5x4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a vyplněnou
žádost o vydání řidičského průkazu. Lhůta pro vydání je 20 dnů od podání žádosti a výměna
není zpoplatněna. Pokud chcete mít řidičák dříve, do 5 pracovních dnů, zaplatíte 500,- Kč.
Již je známe datum masopustního veselí v Březně - 1.3.2014. Na tento termín už
můžete připravovat masky. Bližší informace samozřejmě včas dostanete.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Březno se uskuteční 11.1.2014 od 9:00 do 12:00 hod.
V rámci tohoto dne bude představen nový znak a vlajka městyse Března. Budete mít také
možnost nahlédnout do kroniky, dokumentů a fotografii, které se týkají obce. V určenou
dobu bude probíhat čtení z kroniky a na interaktivní tabuli bude probíhat představení a
popis znaku měsytse.
Dne 26.1. a 23.2.2014 bude pro veřejnost představena nová divadelní hra v podání
našeho Březenského divadla. Předpokládaný začátek bude od 15:00 hod. v sokolovně
v Březně. Upřesnění bude na internetových stránkách městyse a též v hlášení v obecním
rozhase.
Upozorňujeme na změnu pracovní doby o Vánočních svátcích:
23.12.2013 – podatelna zavřeno – stavební úřad – otevřeno
27.12.2013 – podatelna zavřeno – stavební úřad – zavřeno
31.12.2013 – podatelna zavřeno – stavební úřad – zavřeno
2. – 3.12014 – otevřeno – neprodáváme známky na TKO
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Touto cestou bych i já rád poděkoval všem aktivistům, prostě všem, kteří neváhají
něco udělat pro městys, pro občany, ať už po kulturní, společenské, sportovní stránce nebo
jen s nějakou pomocí. O to větší dík patří všem, kteří se věnují práci s mládeží, vždyť jsme
byli za to i ohodnoceni.
Na stránkách městyse Března www.brezno.cz bude anketa zda by jste chtěli aby
v Březenském zpravodaji pravidelně na pokračování vycházel opis z kroniky Března. Můžete
hlasovat, nebo ještě lépe přímo napsat Vaše vyjádření na stránky zpravodaje:
zpravodaj.brezno@seznam.cz Můžete i uvést přibližně od které doby.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 27.2.2013
2/01/2013 – Schválena úprava studie náměstí dle připomínek dotčených orgánů. Změny se
týkají retardérů, ostrůvku a autobusové zastávky. Zastupitelstvo schválilo 13 hlasy, 1 hlas
proti p. MUDr. Příbramský.
2/02/2013 – Návrh znaku a vlajky Března – schválena varianta č.II.- markvartická lvice
s dvěma březovými listy. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/03/2013 – Uskutečnit záměr pronájmu pozemku část parcely č. 130/1 o výměře 1251 m2.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/04/2013 – Navrženi kandidáti na funkci přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na
období r.2013-2017. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/05/2013 – Roční uzávěrka městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 27.3.2013
01/2013 – Zažádat Katastrální úřad o převod pozemků par.č.629 a 643 v k.ú. Dolánky (koryta vodního toku) do vlastnictví městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/02/2013 – Rozpočtový výhled na období 2013-2016. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/03/2013 – Rozpočet schválit jako vyrovnaný - paragrafové členění. Příjmy celkem
14.498.135,-Kč. Výdaje celkem 14.498.135.-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/04/2013 – Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad dle zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/05/2013 – Pronájem části pozemku 130/1 v k.ú. Březno (zahrádky) o výměře 1251 m2
za 1Kč./m2. stávajícím nájemcům z čp. 54 ve Březně panu Karlu Novotnému, Františku Foř7

tovi, Jaroslavu Zintnerovi, Jarmile Bartoškové. Podmínkou dlouhodobý pronájem na 5 let, 1
společná smlouva pro všechny žádající nájemce. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/06/2013 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č. 305/49
v k.ú. Březno Dvořák Jaroslav + Dvořáková Jana 1/19. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/07/2013 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č. 305/9
v k.ú. Březno Dvořák Jaroslav + Dvořáková Jana 73/1171. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
3/08/2013 - Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/49 – darovací
smlouva Dvořák Jaroslav + Dvořáková Jana 1/19. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
3/09/2013 - Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/9 – darovací
smlouva Dvořák Jaroslav + Dvořáková Jana 73/1171.
3/10/2013 – Uskutečnit záměr vybudování školní družiny v přízemí budovy zdravotního
střediska do výše nákladů 1.200.000,-Kč. včt. DPH, včetně přípravy projektové dokumentace, stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/11/2013 – Hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 588,71,-Kč.- odvod výsledku
hospodaření do rozpočtu městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/12/2013 – Oprava OZV č.1/2012 – bude vydaná OZV č.1/2013, která OZV č.1/2012 ruší.
Všechna ustanovení OZV č.1/2013 jsou v souladu se zákonem o místním poplatku dle
MVČR. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/13/2013 – Přihlášení do Soutěže o vesnici roku 2013 – uhradit registrační poplatek ve výši
2 Kč. za každého občana přihlašované obce. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 19.6.2013
4/01/2013 – Rozpočtové změny roku 2013 č.1 ze dne 19.6.2013: přednesla p. Adamcov.
Zvýšení příjmů: 255.288,-Kč. Zvýšení výdajů: 1.155.600,-Kč. Financování z minulých let:
900.312,-Kč. Důvod financování je přestavba školní družiny v budově zdravotního střediska.
Rozpočtovými změnami se zvýší příjmy i výdaje, rozpočet zůstává schodkový. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/02/2013 – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č.
305/49 v k.ú. Březno Bodláková Jana +Radek Vosmik 1/19. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
4/03/2013 – Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/49 – darovací
smlouva Bodláková Jana + Radek Vosmik 1/19. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
4/04/2013 - Dohoda o poskytnutí výpomoci na úseku požární ochrany mezi Městysem
Březno a obcí Řepov. Obec Řepov na základě Dohody poskytne finanční prostředky ve výši
10.000,-Kč. za kalendářní rok. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/05/2013 – Oslovit Litoměřickou diecézi s návrhem koupě celé budovy věže za cenu nižší,
než uvádí znalecký posudek pro Farnost Březno. Uzavřít dohodu o spolupráci s Farností
Březno a prostředky získané z prodeje věže proinvestovat na opravu vnějšího pláště budovy
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kostela sv. Václava. Splátky rozložit na 4-5 let. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
4/06/2013 – Zakoupit nově zrekonstruovanou Avii od města Zbýšov u Brna ve výši
150.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/07/2013 - Protipovodňová opatření: zakoupit 500 ks zásahových pytlů pro povodně +
učinit potřebné kroky vedoucí k vyčištění strouhy od bytovek ve Březně po mlýnský náhon.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/08/2013 – Uzavřít Dohodu s obcí Židněves o provozování hlavních kanalizačních řádů.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/09/2013 – Ponechat v rozpočtu příspěvek 40.000,-Kč. pro TJ Sokol Březno a uvolnit, až po
předložení smluvních vztahů TJ Sokola a obcí Židněves. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
4/10/2013 – Rozdělení odměn zastupitelů – příspěvek bude účelově čerpán na akci pro děti
a mládež nebo zakoupení vybavení pro děti a mládež do 15.12.2013. Vyúčtování příspěvku
musí organizace předložit do 30.12.2013. Zastupitelstvo schválilo všěemi přítomnými hlasy.
Zápis č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 25.9.2013
5/01/2013 – Rozpočtové změny roku 2013 č.2 ze dne 25.9..2013: přednesla p. Adamcová
Zvýšení příjmů: 399.200,-Kč. Zvýšení výdajů: 399.200,-Kč. Rozpočtové změny neovlivňují
financování z minulých let. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/02/2013 – Přijetí daru pozemku od manželů Loudových – strouha par.č. 141/4 v k.ú.
Březno o výměře 169 m2. a vyčištění strouhy od bytovek k ústí Klenice. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/03/2013 – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku par.č.
305/49 v k.ú. Březno. SJM Heller Zdeněk a Hellerová Kateřina 1/19. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
5/04/2013 - Přijetí daru – inženýrské sítě uložené v pozemku par.č. 305/49 – darovací
smlouva SJM Heller Zdeněk a Hellerová Kateřina 1/19. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/05/2013 – Uskutečnit záměr „Zateplení budovy ZŠ Březno (1.stupeň) a příprava žádosti
na dotaci – výzva SFŽP“. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/06/2013 – Prodej požárního vozu AVIE DA-12 SPZ MB 73-57 SDH Lhotky, kupní cena stanovena ve výši 20.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/07/2013 - Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007193/VB/2 Sukorady, Havránek – kNN p.č. 573/52 Elčkner – kabelové vedení v části pozemku PK 1084 v k.ú.
Březno. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1210,-Kč. včt.
DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/08/2013 – Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6005188/VB5,
Březno-k VN, kTS, knn- 44 RD směr Nová Telib, Balgsan – par.č. 305/49 – kabelové vedení
NN, kabelové vedení VN, transformační stanice 22/0.4kV, kabelové skříně. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1850,-Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
5/09/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním rok 2013/2014 od obce Nová Telib ve výši do 23.324,-Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
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5/10/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním roce 2013/2014 od obce Židněves ve výši do 40.156,-Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
5/11/2013 – Školský obvod – uzavřít smlouvu o vytvoření školského obvodu pro předškolní
vzdělávání s obcí Nová Telib. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/12/2013 – Obecně závazná vyhláška Městyse Březno č.2/2013 – kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
5/13/2013 – Zakoupit hudební aparaturu ve výši do 80.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
5/14/2013 – Revokace usnesení záměru o koupi budovy věže na náměstí ve Březně ze dne
19.6.2013 usnesení zastupitelstva městyse ZM 4/05/2013. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
Zbyněk Valenta – místostarosta

Heraldika našeho znaku a vlajky
V minulém čísle jsme informovali o podání žádosti na Podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ke schválení znaku a vlajky městyse Března. Nyní již vlajku a
znak můžeme oficiálně úředně používat, 14.6.2013 nám dekret zaslala předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Popis heraldických jevů, které vystihují důležitou historii Března.
Červeno - stříbrně cimbuřově sníženě dělený štít. Nahoře vyrůstající stříbrný lev se
zlatou zbrojí, držící levou tlapou zlatou vyrůstající žerď zlato – černě polcené korouhve se
zlatým ocasem. Dole na jednom stonku dva odkloněné zelené březové listy.
Cimbuřové dělení má souvislost s existencí tvrze a později zámku v Březně. Dva březové listy jsou mluvícím znamením a mají vztah ke jménu městyse. Počet listů souhlasí
s počtem místních částí, které tvoří obec a na tuto skutečnost ukazuje i jejich společný stonek. Červený štít a lev ukazují k nejstarším poznatelným dějinám městyse, které jsou spojeny s Marvartem II. z Března, připomínaných v roce 1255. Korouhev držená lvem je korouhví
pánů z Vamberka, kteří byli potomky Markvarta II. z Března a také dominantní vlastníky
Března v době před husitskými válkami.
Vlajka tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý, v poměru 7 : 3. Z horního kraje bílého pruhu do červeného vyniká bílý lev se žlutou zbrojí, držící levou tlapou žlutou žerď
žluto – černé polcené korouhve se žlutým ocasem. V bílém pruhu na jednom stonku dva
odkloněné zelené březové listy.
Vlajka opakuje podobu znaku s výjimkou zobrazení zubů a mezer na horním okraji
bílého pruhu.
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Zbyněk Valenta - místostarosta

Vánoce
Vánoční zvyky a tradice
Pohádkové kouzlo Vánoc – v čem vlastně spočívá? Slavnostní vánoční tabule, vánoční
dekorace, ozdobený stromeček, vánoční dárky, společnost našich nejbližších. Pojďte si připomenout původ Vánoc, vánoční symboly i tradiční vánoční zvyky.
Vánoce v průběhu času
Předkřesťanské svátky byly vždy spojené s přírodou a přírodními cykly. Svátky zimního slunovratu se slavily ve všech předkřesťanských kulturách jako oslava postupného návratu světla. Církev se po marné snaze o vymýcení pohanských zvyků s nimi smířila a přetvořila
se v součást křesťanských oslav. Význam Vánoc však zůstává v podstatě stejný – narození
Páně i návrat slunce symbolizují stejnou naději.
Vánoční přípravy
Velkou slávu je třeba důkladně připravit, proto se začíná v předtihu, 4 neděle před
svátky. Advent měl původně postní ráz, který také vycházel z předkřesťanských zvyků: před
dlouhou zimou je lépe šetřit zásobami. Během adventu se uklízí, aby mohlo být staré nahrazeno novým. Dětský adventní kalendář je novodobý zvyk, který však mnoha malým nedočkavcům zpříjemní čekání na vysněné vánoční dárky. Adventní věnec se svíčkami je také relativně mladý zvyk, pochází z Německa první poloviny 19. století, velmi brzy se stal hodně rozšířeným. Věnec z jehličnatých stromů však jako symbol Vánoc a pospolitosti najdeme už v
předkřesťanských zvycích. Na začátek prosince připadá také svátek sv. Mikuláše, který přináší
dětem drobné dárky a pro mnoho lidí znamená pravý start vánočních příprav. Víte, proč se
slaví svátek sv. Mikuláše i Vánoce vlastně o den dříve než jsou samotné svátky? Odedávna
totiž začínal den setměním, nikoli ránem nebo přesněji o půlnoci, jak jsme zvyklí dnes. Proto
oslavy Vánoc začínají Štědrým dnem, který je však vlastně posledním dnem adventu, tedy se
na stole tradičně objevuje ryba jako postní jídlo.
Symboly Vánoc - vánoční stromeček
Traduje se, že jde o poměrně novodobý vánoční zvyk a že se rozšířil až v 19. století.
Nicméně výzdoba chvojím ozdobeným jablky a červenými stužkami je původní pohanský
zvyk. Po celé období středověku nenajdeme jedinou zmínku o vánočním stromku, neboť cír11

kev zdobení vánočních stromků krutě pronásledovala a teprve v 16. století se s vánočním
stromečkem smířila. Jeho větve měly napříště symbolizovat věčný život přislíbený věřícím.
Zdobení vánočního stromku se nicméně šířilo velice pomalu, už v polovině 16. století však
najdeme v brémské kronice zmíněný zvyk zdobit jedličku datlemi, sladkostmi a papírovými
ozdobami. Vánoční stromky se začaly objevovat v kostelích, v 17. století pronikaly do německých šlechtických sídel a dále do měšťanského prostředí. V Rakousku-Uhersku (tedy i v českých zemích) a Francii se více rozšířily skutečně až v 19. století. A čím se stromečky zdobily?
Kolem poloviny 19. století se na vánočních stromcích vyjímala jablíčka, ořechy, perníky a další sladké pečivo, později též lojové svíčky.
Vánoční dárky
Bez vánočních dárků si dnes vánoční svátky nedokážeme představit. Nicméně nákladné vánoční dary jsou novodobým zvykem, pocházejí cca z 19. století. I tak však období Vánoc
nebo slunovratu bylo na dárky štědré: sloužící dostávali přilepšení k celoroční mzdě, obdarovávali se žebráci a lidé bez domova, bylo třeba obdarovat koledníky. Podle některých tradic
se o svátcích slunovratu obdarovávali milenci a manželé jablkem nebo perníkovými postavičkami Adama a Evy se symbolem hada. Darem vyjadřujeme lásku, úctu a ochotu pomáhat,
tradice vánočních dárků se v Čechách objevuje naplno v 19. století. Zpočátku byly vánoční
dárky nejčastěji praktického rázu, ale i ti nejchudší se snažili svým blízkým, zejména dětem,
udělat vánočním dárkem radost. Vánoční dárky se mění i v průběhu 20. století, též v souvislosti s hospodářskou prosperitou. Podstata vánočního dárku jako dárku z lásky ale postupně
mizí a nahrazuje ji snaha ohromit cenou, kvalitou a množstvím vánočních dárků. Krásná myšlenka vánočních dárků je tak stále častěji nahrazena povinností uspokojit všechna přání
z dlouhého seznamu. Součástí vánočního dárku však má být i překvapení! Držme se proto
slov Karla Čapka: „Zvláštní zázračností dárku je, když radost přesahuje jeho cenu. Přeji všem,
aby dávali a dostávali jen šťastné dárky.“
Betlém – jesličky
Původcem betlému jako ztvárnění zrození Ježíše Krista byl pravděpodobně ve 13. století František z Assisi, i když plastická ztvárnění se objevovala i mnohem dříve. Jesličky zahrnují zpravidla celý příběh, včetně betlémské hvězdy, zrozeného Ježíška v chlévě, andělské
zvěstování i příchod Tří králů. Tradice výroby betlémů byla v minulosti hojně rozvinuta, vyráběly se z nejrůznějších dostupných materiálů, malinké i v životní velikosti. Za vlast jesliček je
považována Itálie, zpočátku byly spjaty výhradně s církevním prostředím a vyskytovaly se
pouze v chrámovém prostředí. V českých zemích se v 18. a 19. století rozvinula výroba lidových betlémů s neopakovatelným kouzlem. Vlastnictví nákladného betlému se často stalo
pýchou a znakem společenského postavení.
Vánoční koledy
Vánoční koledy nahradily předkřesťanský rituální zpěv. Vánoční koledy a koledníci
přinášeli štěstí a blahobyt do každého stavení. Nejznámější vánoční písně a koledy jsou staré
více než 500 let – patří mezi například stále oblíbená „Narodil se Kristus Pán“.
Jmelí
Odedávna lidé věřili, že jmelí ztělesňuje živoucího ducha a je symbolem života
a ochranným talismanem. Přikládá se mu moc vyvolat nebo udržet svazek mezi dvěma osobami opačného pohlaví. Jmelí zavěšené nad štědrovečerní tabuli přinese štěstí a požehnání,
každému stolovníkovi splní jedno přání, pokud ho zašeptá do první zapálené svíčky na vánočním stromečku. V Anglii se od této svíčky potom zapaluje staré, loňské jmelí, aby se uzavřel magický kruh a do života mohlo vstoupit štěstí nové. Jmelí má prý i moc ochránit před
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čarodějnicemi a zlými duchy. Keltové prý jmelí sekali stříbrným srpem a nesmělo se dotknout
země. Čím více kuliček na něm najdete, tím více štěstí vás v příštím roce čeká.
Hvězda
Od dávnověku byly hvězdy pokládané za mocné nebeské bytosti, které mohou ovlivňovat osudy lidí. Objevení nové hvězdy na obloze bylo vždy pokládáno za předzvěst důležité
události. O původu betlémské hvězdy se dodnes vede řada diskuzí i v odborných kruzích, a ať
již byl její původ jakýkoli, vždy bude symbolizovat víru v nové, lepší časy.
Anděl
Průvodce vánočního času je anděl – objevuje se jako postava z průvodu sv. Mikuláše
i jako figurka k vánoční dekoraci. Postava anděla troubícího na roh zavěšená nad vánoční stůl
prý dokáže přivést do domu duše zemřelých předků i usmířit rozkmotřené příbuzné.
Tradiční vánoční zvyky a čarování
Nejkouzelnějším dnem Vánoc je Štědrý den a dobou Štědrý večer. Po celý Štědrý večer hořely na stole dvě voskové svíčky, zhasla-li jedna z nich, věřilo se, že do příštích Vánoc
zemře hospodář nebo hospodyně. Známý je zvyk házení střevícem za sebe – směřuje-li špička k východu z domu, házející dům opustí – což mohlo znamenat veselku i cestu na hřbitov.
Smrt si měla přijít i pro toho, kdo rozlouskl ořech se suchým jádrem nebo našel v jablku místo hvězdy křížek. Nohy stolu bývaly svázané řetězem, aby celá rodina držela pohromadě. Pod
ubrusem u štědrovečerní večeře nesměly chybět drobné mince či rybí šupinky, aby celý příští
rok měla rodina dostatek peněz.
Pouštění lodiček
Po večeři se pouštěly lodičky – dodnes asi nejoblíbenější tradiční vánoční zvyk. Lodičky mají pořád stejnou formu: vydlabaná půlka vlašského ořechu s tenkou vánoční svíčkou.
Někdy se používaly ohořelé svíčky, které se získaly v kostele na ranní mši, což ovšem hrozilo
obviněním z čarodějnictví. Lodičky se však nepouštěly jen doma v umyvadle či vaně, ale
i v říčkách, potocích, na rybníku atd. Svou lodičku si musí každý zhotovit sám. V okamžiku,
kdy zapalujete svíčku a vkládáte lodičku na hladinu, můžete položit jednu dobře promyšlenou otázku.
Co lodička prozradí?
Zůstane u břehu - nečekají vás žádné změny
Okamžitě se potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná
Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem
Pluje bok po boku s jinou lodičkou - láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna lodička napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe,
tím bude vztah pevnější.
Všechny lodičky v kruhu - v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance
Jedna lodička uprostřed kruhu - její majitel potřebuje ochranu a pomoc.
Jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí
Lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte
Lodička se točí v kruhu - nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete
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Lodička potopí jinou lodičku - majitel „agresívní“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou
cenu. Pokud jde o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky
sourozenců, jde o žárlivost agresora.
Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že po počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů.
Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma
ušima.
Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné: budete hledat sami sebe
a ujasňovat si své plány a touhy.
Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním.
Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná.
Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.
Lití olova
Jde o původně keltský zvyk, jejichž druidové prý tajemství věštby z olova převzali od
veleknězů z bájné Atlantidy. Olověné kuličky snadno zakoupíte v prodejnách rybářských potřeb, roztavíte je na starší ocelové lžíci či naběračce nad otevřeným plamenem (stačí i svíčka). Připravte si nádobu se studenou vodou a po roztavení olovo vlijte do vody. Lžíci s olovem dejte těsně nad vodní hladinu, nesmíte lít z výšky! Po chvilce olovo zchladne, můžete je
tedy vyjmout a začít s věštěním – jen pozor na křehkost olova, polámané tvary se k věštění
nehodí. Svůj odlitek si musí každý zhotovit sám a při jeho tavení a lití myslet na svá přání či
trápení, a položit jasně formulovanou otázku. Pro větší množství otázek si můžeme vytvořit
více odlitků.
Při čtení významu použijeme zejména vlastní fantazii, ale některé tvary se dají odečíst snadno a slouží jako vodítko pro další věštění:
čáry rovné – spokojený, klidný život
čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky
půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s milovaným člověkem
jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar
porušený či prolamovaný kruh – tím větší zklamání, čím více je rušivých prvků, též nemoc či
neutěšená finanční situace
více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí
dva kruhy – svatba
více porušených kruhů – nic dobrého na vás nečeká
dva porušené kruhy – rozchod s partnerem, zrušení zásnub či svatby
kruh zlomený při vyndavání z lázně - znamená prý smrt či minimálně sedm let smůly
pravidelný ovál – sňatek z lásky
poškozený ovál – láska s překážkami, výsledek záleží na síle a chuti bojovat za své štěstí
pravidelný čtverec – harmonický život v souladu s ostatními lidmi i přírodou
přerušovaný čtverec – cesta k úspěchu není snadná
několik čtverců – rozmělnění sil a malá soustředěnost může zhatit tvoje plány
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pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání
nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta zajištěné existence
jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže – zajištěné stáří
mnoho křížů – smysl pro okultismus
malý lesklý křížek – smrt dítěte
dům se střechou a oknem – štěstí tě provází
dům s oplocenou zahradou – dědictví, bezpracný zisk, ale i povinnosti a námaha
dům hořící – těžká nemoc
dům bez oken a dveří – máš tvrdé srdce
husté mřížky – vězení nebo dlouho odloučení
řídké mřížky – nemoci zubů
zvířata – buď soucitnější
savci – pomáhej slabším a potřebnějším a budeš odměněn, též starosti
ptáci – duše je cestou ke spáse, též dopis či zpráva
ryby – svou spásu hledej v mlčení
plazi – nepřátelství, zrada, úskoky
hadi – pokušení, ale i moudrost nabytá zkušenostmi
hvězdy – znamenají obecně všechno dobré, zdar a cestu k duchovnímu rozvoji
kometa s ocasem – velké životní změny
květiny – láska, rodinné štěstí
stromy – dlouhá životní cesta
stromy s bohatým větvovím či rozkvetlé – čeká tě skvělá budoucnost
stromy polámané – nemoc
jehličnany – smrt fyzická či duševní nemoc
keře – malý finanční zisk či dědictví s překážkami
nádoba – své bohatství nabudeš jen vlastním přičiněním (čím je nádoba větší, tím jsou tvé
vyhlídky lepší)
člověk, postava – žij svůj život tak, aby ses za své činy nemusel stydět, máš velkou odpovědnost
srdce – láska je branou k poznání
dvě srdce – milenecký vztah
jedno velké a jedno nebo několik menších – láska k dětem, též starosti
přerušované srdce – vztah založený na fyzické přitažlivosti bez duševního souznění
Další vánoční věštby
Mnoho štědrovečerních věšteb se týkalo lásky. Děvčata vkládala pod polštář svým milým hřeben se svými vlasy nebo část svého oděvu – pokud na tomto polštáři muž usnul, patřila první jeho myšlenka po probuzení onomu děvčeti a veselka byla jistá. Svou budoucnost
mohou dívky spatřit i v magickém zrcadle – to se dá zhotovit tak, že na čisté plátno postaví
skleněnou nádobu naplněnou čistou vodou podloženou kouskem lesklého plechu a za ní postaví dvě svíce. Do takto zhotoveného zrcadla se pak asi hodinu bez vyrušení dívají, citlivěj15

ším osobám stačí 10-12 minut. V předvečer svátku sv. Barbory - 4. prosince, si mladé dívky
ulomily větvičku třešní. Podle prastaré, nejspíše keltské tradice se dívka, které větvička do
Vánoc vykvete, do roka vdá.
Čerpáno z internetových stránek.
Zbyněk Valenta

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, přátelé a spoluobčané,
dovoluji si vám tímto oznámit tři zprávy:
Tou první je krásná a radostná zpráva – Vánoce jsou za dveřmi neboli Vánoce, Vánoce
přicházejí. Počasí tomu sice nenasvědčuje, ale nebojte se, i sněhu a mrazu se dočkáme a třeba ho bude tolik, že nás to až bude mrzet. Děti již byly obdarované nadílkami od Barbor, čertů, andělů i Mikulášů a snad i vy jste si vzpomněli a dali si ve správný čas do vázy třešňovou
větvičku – Barborku. Věřím, že se vám líbilo i vystoupení našich žáků na náměstí při rozsvěcení vánočního stromu 1. prosince, protože je rok od roku hezčí i pestřejší a také doufám, že
advent netrávíte jen ve shonu za dárečky, giga nákupy a pečením cukroví. Já vím, ono to
k času Vánoc patří, ale …….. nic se nemá přehánět. Vánoce přece nejsou dostihy, vy nejste
ani dostihoví koně ani závodící žokejové a nadílka není honbou za prvenstvím. Vítězem je
vlastně naopak ten, kdo si tento krásný a milý čas dokáže užít plnými doušky, kdo se věnuje
dětem, činnostem s dětmi, ostatním lidem, blízkým, kdo umí rozdávat radost, úsměv, vlídné
slovo. Nezapomínejte na to, prosím.
Druhá zpráva je bohužel smutnou zprávou – brzy budeme zase o rok starší. Za několik
málo dní se rozloučíme s rokem 2013 a přivítáme rok nový. Od srdce přeji vám všem, aby rok
2014 byl šťastný, radostný, úspěšný a jedinečný, abyste byli 365 dnů zdraví, spokojení, obklopeni láskou blízkých, abyste byli i vy lidmi tolerantními, milými, vlídnými a potřebnými,
uměli pomáhat druhým a neváhali zlepšovat svět především sami od sebe.
Třetí zpráva je pozvání vás všech – rodičů, prarodičů, budoucích žáků i bývalých žáků,
prostě celé veřejnosti na Den otevřených dveří v naší škole, který se uskuteční v sobotu
11.1. 2014 od 9 do 12 hodin. Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat na vybavení školy,
zařízení učeben, nahlédněte do nových i staronových prostor školní družiny, mateřské školy,
školní jídelny. Těší se na vás všichni zaměstnanci školy – pedagogové i provozní zaměstnanci.
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno
Veřejné poděkování
Děkuji sponzorům z řad rodičů žáků – panu Rudolfu Barákovi a Petru Slavíkovi za finanční dary do MŠ a ZŠ, paní Štechové za vyčištění koberců v prostorách školy a všem, kteří
nás v září i v listopadu hojně „zásobili“ starým papírem při jeho sběru a v říjnu podpořili ve
sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Poděkování patří také za dary do školní družiny - paní
Převrátilové, která darovala válendu a paní Procházkové za vestavěnou skříň. Třídní učitelka
8. ročníku, paní Mgr. J. Pilná děkuje touto cestou maminkám žáků Vojtěcha Abíka, Terezy
Duté a Andrey Svobodové za sponzorování při třídních akcích a při výzdobě třídy. Paní učitel16

ka Mgr. Markéta Klacková děkuje rodičům svých žáků, kteří se podílejí na vybavování a zvelebování třídy 1.B.
Do budoucna se těším na spolupráci se všemi dalšími, kteří nám jakkoli chtějí pomáhat a zejména dětem zpříjemnit prostředí tříd, celé školy i okolí.
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 ve 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

Občanské sdružení Při kostele
Vánoční čas 2013 ve sdružení „Při kostele“
Čas běží čím dál tím rychleji, a tak tu zase máme vánoční dobu. Jako v minulých letech
i letos členové sdružení připravili adventní akce.
Na první adventní neděli, 1.prosince 2013, jsme v kostele mohli přivítat „renesanční“
hudební skupinu Innamorata z Rakovníka. Během jejich vystoupení, které shlédl opravdu
velký počet návštěvníků, proběhla tradiční charitativní prodejní výstava adventních věnců
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a výzdoby z dílny členek našeho sdružení. Za zájem o akci i poskytnuté příspěvky velmi děkujeme.
Další adventní setkání se bude konat dne 21.12.2013, tedy v poslední adventní neděli.
Pro účely této akce děti s velkou chutí nacvičily „Živý betlém“, letos v novém provedení. Návštěvníci si budou také moci poslechnout vánoční koledy a písně a jako loni si s sebou mohou
odnést „betlémské světlo“ i adventní výzdobu vyrobenou dětmi z místní základní školy.
Poslední akcí letošního roku bude štědrovečerní mše pod záštitou sdružení, která jako
obvykle proběhne 24.12. ve 22:00. Po ukončení mše bude zástupci církve předán šek na hotovost, kterou se podařilo shromáždit díky poskytnutým příspěvkům a sponzorským darům
za letošní i minulá období. Tyto peníze, které se díky všem drobným dárcům podařilo shromáždit budou použity na opravu a osazení makovice s křížem na sanktusové věžičce.
Všem, kdo jste nám projevili přízeň, velmi děkujeme a přejeme klidné svátky a šťastný
nový rok 2014.
Za členy sdružení Z. Prouzová a K. Trunečková

Plesová sezóna 2014
Všechny organizace Vás srdečně zvou na zahájení plesové sezóny 2014. Přijďte se svými kamarády pobavit a zatancovat si. Dobrou náladu sebou.
11. 1. 2014 – myslivci
1. 2. 2014 – SDH Březno
15. 2. 2014 – Baráčníci
8. 3. 2014 – TJ Sokol Březno
15. 3. 2014 – SDH Židněves
22. 3. 2014 – Při kostele
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