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Na úvod …
Vážení čtenáři,
Uplynula již opět významná doba od posledního vydání místního Zpravodaje a blíží se
též hlavní svátky občanského roku. Velikonoce, jako posvátné svátky jara, plné symbolů a
významných tradic udílí hlavní podstatu tohoto vydaného čísla.
Opět se vrátil do Zpravodaje článek o historii městyse, který navazuje na předchozí
články a dále pokračuje o historii kolem zámeckých vlastníků a patronů Března.
Dále se dovíte o dění v obci, důležité informace poskytne Úřad městyse a další ohlédnutí za proběhlými akcemi se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání.
Redakční

rada

Slovo starostky
Vážení občané,
jistě můžu mluvit i za vás, že jarní měsíce patří k těm nejkrásnějším v roce. Užíváme
si krásné slunečné dny a letošní rok je na ně opravdu bohatý. Přejme si, ať takové krásné
počasí vydrží až do velikonočních svátků.
V letošním roce nás opět čeká několik nových 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
2014 např. vybudování inženýrských sítí v lokalitě Vinice, kompletní výměna vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny.
V loňském roce nám byl předsedkyni Poslanecké sněmovny p. Miroslavy Němcové
udělen znak obce a podoba vlajky obce. V rámci schváleného rozpočtu se již zhotovují základní atributy označení obce – mimo jiné slavnostní vyšívaný prapor obce, slavnostní vyšívaná vlajka ČR, slavnostní vyšívaný znak, vyšívaná stuha, smaltovaný štít (znak) na budovu
zdravotního střediska.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v sobotu 17. května 2014 uspořádat oslavu:
Slavnost na uvedení znaku a vlajky do života.
Jak jinak - samozřejmě, že ve spolupráci s našimi společenskými organizacemi, které
nám ochotně slíbily pomoc.
Obec Baráčnická pro Březno a okolí připravuje na tento den tradiční „Máje“ spojené
s průvodem a vyváděním děvčat. Po skončení slavnostního průvodu nám na náměstí ve
Březně zatancují Českou besedu, která zahájí oficiální část programu obecní slavnosti.
Můžete se už teď těšit na bohatý program – mimo jiné vystoupí děti ze ZŠ a MŠ
Březno, Březenské mažoretky, sl. Nečesaná představí znak a jeho vznik z pohledu heraldiky,
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knihovnice p.Podobská přečte úryvek z kroniky, Březenské divadlo zahraje Libuši a k tanci i
poslechu zahraje hudební skupina LK2.
V prostorách nového oddělení školní družiny v budově zdravotního střediska bude
v době slavnosti probíhat výstava kronik, historických fotografií a fotoknih jednotlivých
spolků.
Podrobnější informace včetně pozvánky a programu najdete v průběhu dubna na
webových stránkách městyse. Budeme se na Vás těšit.
Poslední příspěvkem bude malé ohlédnutí za letošním Masopustem z 1.3.2014.
Počasí nám přálo (i když to bylo letos napínavé) a do průvodu se sešlo hodně lidí a
hlavně v maskách!
A za to patří všem účastníkům velký dík.
Masopust organizujeme již 5-tým rokem a vždy jsem mile překvapena a potěšena,
kolik je v průvodu zajímavých, nápaditých a hlavně originálních masek.
Nedá mi to a některé zmíním….
V letošním roce se nám představili: motorizovaná rodinka Flinstounových, dvojice
lékařů Diazepam a Rohypnol s originálním heslem „Vaše deprese, naše radost“, celá pohádka o Sněhurce a 7 trpaslících včetně zrcadla, prince, královny, babizny, myslivce. Dále
mladé a krásné pionýrky s růžovými barety, husopaska, víla, čertíci, čarodějnice, cikánky,
chasník a selka, 3 růžové Barbie, které si hrdě celý průvod nesly krabice, Mexičani, copatá
dívka, oběšenec, robot, tygří rodinka s červenou Karkulkou. Montéři a ochránci průvodu,
divoženka, barevný muž, Arab, Obelix, kouzelnice, pirát, hokejista, housenka, poustevník,
Pat a Mat, malá beruška a rodina berušek, nebezpečný voják, rodinka hovniválů koulející si
svou kuličku až do sokolovny, crazy černé postavičky, žlutá kytička, princezna, brouk Pytlík s
kuřátky, bílý a hnědý zajíc, Křemílek, indiánka, policista a neohrožený nádražák.
Na koho jsem to zapomněla? – no přeci na Medvěda. Letos to neměl jednoduché,
bylo mu opravdu velké teplo.
Pokud máte zájem, můžete si všechny masky prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách obce.
Musím ještě poděkovat všem, kdo Masopust připravili – Zdeňce Nečasané, Daně
Titlbachové, Zbyňkovi Valentovi, všem pekařkám, co upekly výborné pochoutky, mamce a
tátovi Adamcovým – posádce „sanitárního vozu“ s pitím a dobrotami, kapele Horká jehla, p.
Jonášovi na kočáře, Zuzce a Milanu Prouzovi za občerstvení v sokolovně, sportovcům za
přípravu sokolovny, požárníkům Janu Svárovskému, Janu Grmolínskému a Pepovi Bejrovi za
hlídání hlavní silnice, Pepu Duškovi za ozvučení sokolovny, Březenskému divadlu za představení - soud s medvědem a konečně medvědovi – Martinu Menčíkovi, že to všechno letos
vydržel.
Závěrem Vám všem přeji slunečné jaro, dobrou náladu a krásné Velikonoce.

Barbora Adamcová
starostka městyse
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Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení občané
Plesová sezóna je již neodvratně historii a co to znamená? No přeci přišlo jaro, a po
dlouhém zimním období, nečasu a sloty, přeci jenom radost z vykukujícího sluníčka. I když
k mé radosti, někteří jistě se mnou ale nesouhlasí, nás letošní zima nechala částečně na
„pokoji“, je pěkné, když se sluníčko rozzáří potom je radostnější a usměvavější den. Očekávané období Velikonoce je již téměř za dveřmi. Tatínkové upletou svým dětem pomlázky, ty
méně zkušení, jako jsem já, ji zakoupí někde na trhu, a vyrazí se svými ratolestmi na „hodovačku“. Někteří tatínkové, či dospělci mužského rodu, již vyráží sami s pomlázkou za svými
sousedkami, kamarádkami, kolegyněmi pro nějakou tu výslužku. Pánové, pěkný to svátek,
ne?
Ale nyní zpět do reality. Jarní měsíce jsou jedny z nejhezčích z celého roku, kdy se
probouzí příroda, všechno roste a kvete, samice vyvádějí svá mláďata. Asi tušíte, o čem se
chci zmínit. Každým rokem apelujeme na majitele svých čtyřnohých miláčků, kteří s nimi
chodí na volno na procházky nebo je venčit do volné přírody. Nelze pustit psa na louku či
do lesa v honitbě Mysliveckého sdružení, kde se právě v této době rodí mláďata. Každá zvěř
reaguje na volně pobíhajícího psa, i když majitel nic nevidí. Buďte k přírodě a zvěři ohleduplní! Dalším nešvarem jsou procházky se psem uvnitř obce. Nic proti tomu, ale pamatujte
na to strčit igelitový pytlík do kapsy na úklid po svém pejskovi, když vykoná potřebu! Ve
školce máme čtyři třídy děti, kteří chodí také ven na procházky. Asi si umíte představit to
nadělení, když to většina dětí donese do třídy. Po vesnici je rozmístěno asi 18 odpadkových
košů, kde jsou možné exkrementy odložit. Tímto chci 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.
S letošním brzkým nástupem jara se také začalo dříve se sekáním trávy na svých zahradách. Letos fa. Compag nabídla obci pro veřejnost v rámci vyhlášky o odpadech - TKO,
zapůjčení popelnic na BIO odpad. Někteří občané této možnosti využili a budou likvidovat
trávu a BIO odpad touto cestou. Upozorňujeme občany, že likvidaci trávy jsou povinni likvidovat na svém pozemku, nebo cestou svozu BIO odpadu fa. Compag. I dále se bude kontrolovat, zda někteří občané nevyváží trávu do polí či příkopů. I zde se naráží na veřejnou vyhlášku o udržování pořádku v obci.
Upozornění pro občany: v místní knihovně je možné zapůjčit fotoknihy z různých veřejných akcí (masopusty, 750 let Března i od všech spolků) i pro nečleny knihovny. Knihovna
je otevřena každý čtvrtek od 16:30 – 18:00 hod.
V červnu bude probíhat opět po půl roce odečet vodoměrů pro potřeby stočného.
Prosím umožněte našemu pracovníkovi možnost odečtu, děkujeme za spolupráci.

Zbyněk Valenta - místostarosta
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Zasedání zastupitelstva
Zápis č.6/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 6. 11. 2013
6/01/2013 – Žádost o dotace z fondu Středočeského kraje na rok 2014.
- oprava chodníku a zpevněné plochy před školní jídelnou, u autobusové zastávky a
zadního vchodu do ZŠ (680m2)- Fond rozvoje obcí a měst.
- dokončení rekonstrukce vozidle T 815 CAS 32 - Fond jednotky dobrovolných hasičů obce
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

6/02/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním rok 2013/2014 od obce Sukorady ve výši do 25.000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
6/03/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním rok 2013/2014 od obce Dlouhá Lhota ve výši do 35.200,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
6/04/2013 – Zástupci za zřizovatele do školské rady na období od 1.1.2013 – 31.12.2015 p. Zbyněk Valenta, pí. Jana Pečová, p. Lubomír Kouřil.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
6/05/2013 – ČEZ Distribuce,a.s (Ing. Altera) - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „Březno-KVN, KTS, KNN P.Č. 1053/2,333/1 OBEC“ číslo IV-12-60051961. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 9.600,-Kč. bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
6/06/2013 – Uzavření smlouvy o finančním příspěvku ve výši 40.000,-Kč. na údržbu hřiště a
kabin v Židněvsi mezi Městysem Březno a TJ Sokolem Březno. Městys Březno uvolní finance
po podepsání smlouvy o finančním příspěvku statutárem TJ Sokola Březno. TJ Sokol Březno
předloží podklady do 27.12.2013, při nesplnění podmínky TJ Sokol příspěvek vrátí městysi
Březno do 31.1.2014.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č.7/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 18 12. 2013
7/01/2013 – Dodatek č.4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/02/2013 – Úplné znění Zřizovací listiny Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno se mění
dosavadní Zřizovací listina ze dne 9.10.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 19.12.2005, Dodatku č.2 ze dne 13.8.2009, Dodatku č.3 ze dne 8.10.2010 a Dodatku č.4 ze dne 18.12.2013.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/03/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním roce 2013/2014 od obce Petkovy ve výši do 39.844,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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7/04/2013 – Rozpočtové změny roku 2013 č.3 ze dne 18.12.2013 – přednesla p. Adamcová
Zvýšení příjmů: 215.367,-Kč. Zvýšení výdajů: 215.367,-Kč. Rozpočtové změny neovlivňují
financování z minulých let. Zvýšení výdajů je ve stejné výši, jako zvýšení příjmů.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/05/2013 – Smlouva o finančním příspěvku na školství v ZŠ a MŠ Březno na některé výdaje
ve školním roce 2013/2014 od obce Kobylnice nelze uzavřít z důvodu špatného vyjádření
(duplicity dotace) zastupitelstva Kobylnice. Dohoda o školském obvodu nikdy uzavřená nebyla, není v zájmu městyse Březno, tuto dohodu s obcí Kobylnice uzavírat.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/06/2013 – Investiční příspěvek pro TJ Sokol Březno ve výši 45.000,-Kč,- na opravu kabin
v Židněvsi – rekonstrukce soc. zařízení pro družstva.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/07/2013 – Rozpočtové provizorium na rok 2014 stanoveno 1/12 plnění rozpočtu v roce
2013.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
7/08/2013 - Smlouva o budoucí Smlouvě o nepeněžitém vkladu s VAK MB, lokalita Březno –
Na Vinici, vodovodní řád: HD-PE 100 SDR 11 d 90x8,2 mm, délka: 311,05m, dotčené pozemky: p.č. 329/11,329/12,329/13,329/14,329/15,1053/2 v k.ú. Březno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
Zbyněk Valenta – místostarosta

Dění v městysi – ohlédnutí za masopustem
V letošním roce proběhl Masopust v době, kdy skutečně probíhat má a je stanoven.
Vždy je to zhruba týden před tzv. Popeleční středou, kdy se udílí křesťanům Popelec a začíná tím závažná doba půstu, tzv. doba postní. Masopust v Březně proběhl v sobotu 1. března. Průvod tentokrát vyrazil trasou odvážnější. Průvod se seřadil v části ulice „u Klenice“ a
odtamtud s krátkými zastávkami putoval do centra městyse.
Do čela průvodu opět zapřáhl koníky pan Jonáš ze Lhotek, který povozil naší sebranou muziku „Kapelu Horkou jehlu“, která se o zábavu postarala celkem slušně.
Bylo se opravdu čím bavit, některé masky byly k „zulíbání“ úžasné a jen pohled na
některé byla zábava sama.
Průvod prošel přes most ulicí podle Klenice k tzv. Kuchyňkám, kde bylo další občerstvení a pak po hlavní méně bezpečné trase kolem parku až na Podolec. Pak již průvod prošel jednorázově až k sokolovně po dvou malých zastávkách.
Sokolovna byla připravená na „Hlavní chod“ akce, kde bylo opět připraveno další
pohoštění a malé ocenění skupinové masky a předání drobností dětem. Bohužel jsme neočekávali takovou snahu ze strany všech zúčastněných a mnoho dalších by si ocenění zasloužilo též, takže to bude napraveno v následujícím Masopustu v příštím roce.
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Počasí se na nás usmívalo nebývalým způsobem, což jsme si mohli všichni plně užívat i v maskách více náročných na teplo.
Celkem se účastnilo na několik desítek masek, které byly mnohé velmi připravené a
jistě stály mnohé velkou námahu, nejen při vlastním vymýšlení, ale i provedení vůbec. Moc
si toho vážím, že je tato akce brána velmi důsledně a mají z ní nakonec radost všichni. Je to
motivací i do dalších let, i když stále objevujeme organizační nedostatky ze kterých je třeba
se poučit a dále je také nedělat. Jsme si vědomi oceňování masek, které si mnohé opravdu
zasloužily nejen pochvalu, ale i nějakou cenu. V příštím roce si na tuto skutečnost dáme
věští pozor a věnujeme tomu i více úsilí.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným a samozřejmě také hlavně
těm, kterým nezůstala akce lhostejná a byli ochotni, či ochotny do Masopustu přispět i něčím z kuchyně, což zaslouží velký dík, neboť víme, kolik času to stojí a ochoty a námahy též!
Děkuji i všem zúčastněným nemaskovaným, kteří se přišli alespoň okem mrknout a
tím akci i podpořit. To vše přidává akci větší váhu.
Všem velmi děkuji za jakoukoliv spolupráci a hlavně i ochotu v konání budoucím.
Zdenka Nečesaná

Přicházejí Velikonoce
Velikonoce, význam a symboly.
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky v roce, vychází vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. Neděle velikonoční je vždy po prvním jarním úplňku. Datum kolísá od
22.3. do 25.4.
Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z
židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.
Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (po 21. březnu). Tak se oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o stálejším
termínu Velikonoc.
Slavnost vzkříšení začíná velikonoční vigilií na Bílou sobotu večer, resp. v noci. O velikonoční
vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib; v mnoha církevních obcích se křtí
dospělí, kteří se připravovali na křest. V neděli (Hod Boží velikonoční) pokračuje a vrcholí
slavnost Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší. Velikonocům předchází čtyřicetidenní
přípravná doba - tzv. Postní doba.
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Datum Velikonoc (do roku 2020)Velikonoční neděle:
2014 - 20.IV
2015 - 5.IV
2016 - 27.III
2017 - 16.IV
2018 - 1.IV
2019 - 21.IV
2020 - 12.IV

Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)
Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Je to den,
kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu
večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova – vzkříšení. Název Bílá
sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o
Velikonoční noci (vigilii).
Symboly Velikonoc aneb od velikonočního beránka k zajíčkovi.
Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je
označován za pastýře, který bere své ovce do náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
Symbol kříže
- symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané či
Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti
- dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke
smrti ukřižováním
- trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří si
zasloužili pohrdání
- kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský.
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Velikonoční oheň
- tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase,
stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu
a za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" vnese do temného kostela.
Velikonoční svíce
- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny
v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící
- velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí
- podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v
noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje
vnesením zapálené svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají,
jakým zásadním obratem je Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Zapalují si své
svíce od tohoto paškálu, čímž naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, "zapáleni". Tím se
celý kostel prozáří světlem.
- společenství věřících vítá svíci se zpěvem "Světlo Kristovo", "Chvála Tobě, Pane" a zpívá
Exultet (píseň chvály z 1.století)
- tento význam je ještě podtržen tím , že se zapálená svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce
- svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny
Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značící,
že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá motivu stromu, beránka, slunečních paprsků nebo
vody
- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život
- velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během 50ti denního velikonočního období, tedy
od Velikonoc do Letnic (Svatodušních svátků, svátků seslání Ducha sv.) a při křtech, aby se od
naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk přešel branou smrti a křesťané se za něho modlí, aby také
on "vstal" k novému životu - s Bohem.
Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti,
života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní
doba skončí
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- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní
sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.
Velikonoční zajíček
- své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde
symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání
(podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací
oči vzhůru)
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje
chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho
užívání jako symbolu smyslnosti
- v Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista
- v dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka,
nejlépe čokoládová
- podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení
velikonočních vajec
- jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do
chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc
- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo,
hledání ukrytých vajíček v zahradě.
Zdenka Nečesaná

Ze školkového deníku ….
Velikonoce u nás ve školce,
„…hody hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý…..“ tato slova teď také zní v naší školce z úst dětí v období předvelikonočním, v období,
kdy se na Velikonoce připravujeme a těšíme. Učíme se nejen řadu velikonočních koled a říkadel s jarní tématikou, která neopomeneme spojit s hudebním doprovodem p. učitelky na
klavír nebo kytaru. Ale také náš orchestr s dalšími hudebními nástrojky, kterých jako správní
muzikanti se vždy chopí samy děti, umí své. To je potom teprve slyšet! To nás opravdu baví a
vystřídat se v orchestru musí každý z nás. Ke správné školce patří i to, že se naučíme a
dozvíme, co to vlastně ty Velikonoce jsou. Učíme se, do jakého ročního období máme Velikonoce zařadit, ono pojmenování Velikonoce se snadno zamění za vánoce, poznáme jaké
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existují zvyky a tradice, co to jsou koledy a pranostiky – některé se i naučíme, jak prožívá
Velikonoce naše rodina, jak se na ně připravuje a co to všechno obnáší. Děti opravdu vyprávějí o sto šest. Jejich vyprávění mají jedno společné a to radost, kterou s vámi rodiči prožijí.
Ve školce jsme již vynesli Morenu, nasbírali do vázy kočičky a naučili se, že poslední
týden před Velikonocemi má zvláštní barevné dny, které pro nás, podle tradic, něco znamenají. Víme například, že v Modré pondělí a v Šedé úterý bychom měli rozjímat a odpočívat ve
svátečním klidu. Škaredá středa nám zakazuje se mračit. Říká, že kdo se v tento den zamračí,
bude se mračit po celý rok. Aby bylo veselo, můžete v tento den již začít malovat velikonoční
vajíčka. Zelený čtvrtek dbá o naše zdraví a tak nám radí, abychom na něj dbali a posílili jej
třeba tím, že si uvaříme jídlo z čerstvých zelených rostlin. Tak doplníme chybějící vitamíny a
nabereme sílu. Pokud však přeci jenom potřebujeme mlsat, můžeme v tento den začít péct
mazance, jidáše, koláče nebo velikonočního beránka. Na Velký pátek se s dětmi ve školce
obzvlášť těšíme, proč? Inu proto, že tento pátek je plný nadpřirozených sil a tak se objevují
kouzla a čáry. Takže pozor, kdo hledá poklad má v tento den šanci ho najít. Je však potřeba
hlídat modravé světýlko nebo kvetoucí kapradí, které nám ukáže to pravé místo na Zemi.
Děti už vědí, že pokud se poklad vydají hledat, nesmějí zapomenout vzít s sebou posvěcené
vajíčko, kterým třikrát poklepou na zem, aby se zem otevřela a poklad tak vydala. Tak hodně
štěstí! Bílá sobota je dnem čistoty a úklidu, a dokonce maminky odpustí i lecjakou lotrovinu.
Uklizený dům je tak připraven na neděli – Boží hod velikonoční. Je to vyvrcholení celých svátků. V tento den rodina drží pospolu. Pozor, v tento den je výslovně zakázáno pracovat. Pondělí velikonoční – konečně! Hlavně děti, nebo i tatínkové (?) z něj mají radost. Koledníci obcházejí dům od domu a svou koledou a vyšleháním pomlázkou pro zdraví si vyslouží odměnu
v podobě malovaného vajíčka či jiné dobroty, pentle na pomlázku a pěkného uvítání. Často
se opomíjí ještě další den a to Bílá neděle – první neděle po Velikonocích. V tento den křesťané naposled oblékli bílý šat.
Tyto všechny poznatky, které se
ve školce dozvíme by však nebyly úplné,
pokud bychom si něco nepověděli i o
symbolech velikonočních svátků jako
jsou beránek, pomlázka, malovaná vajíčka a další.
Ve školce prožíváme období jara
a Velikonoc naplno, s radostí a získáním
řadou nových vědomostí, poznatků a
prožitků. Proto i Vám přeji, ať velikonoční svátky prožijete podle svých
představ a přání, hlavně v klidu a pohodě.
Za celý kolektiv HEZKÉ VELIKONOCE přeje Mgr. Renata Lojová, vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci
S nástupem letošního jara jsme ve škole zaznamenali jednu příjemnou změnu. Dne
19. března jsme od KÚ Středočeského kraje z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství,
mládeže a sportu, pana PaedDr. Milana Němce obdrželi titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ“. Titul nám byl propůjčen na léta 2014 – 2016 na základě naší žádosti a po splnění všech stanovených kritérií. Je to v posledních 3 letech již 3.
titul pro naši základní a mateřskou školu. První získaný titul byl „AKTIVNÍ ŠKOLA“, jež jsme
poprvé obdrželi pro školní rok 2011/2012, který je vždy přiznáván pouze na jeden rok, a to za
aktivní testování žáků, a máme ho dosud. Druhý titul „ZELENÁ ŠKOLA“ včetně loga je ze školního roku 2012/2013 a obdrželi jsme ho za aktivitu ve sběrových akcích vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií.
Tituly – „Zelená škola“ a „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ – jsou přiznávány na základě dlouhodobé koncepce školy. To znamená, že program školy je aktuálně i
do budoucna výrazně směřován k ekologii, šetrnému chování dětí k přírodě, k ochraně
ovzduší, vody, k správnému nakládání s odpadem a jeho ekologické, co možná nejšetrnější
likvidaci.
V naší škole chceme žáky příklady a konkrétními činy vést k ochraně toho, co je alfou i
omegou všeho – našeho zdraví, našeho čistého prostředí, v němž žijeme, co denně používáme, v čem budou žít nejen oni, ale i další a další generace dětí, lidí – k ochraně přírody.
Zdá se nám totiž naprosto logické, že takovýto program je pro vesnickou školu maximálně
vhodný a přirozený. A protože jako pedagogové víme, že nejlepší je vlastní příklad, apelujeme i na vás – rodiče, občany – veďte své i ostatní děti vlastním chováním, osobním příkladem, konkrétními činy a aktivní výchovou k tomu, jak se v přírodě, k přírodě, ve vesnici, ve
škole, v lese, doma, ….. chovat, aby tu jednou po nás, po nich nezbyla spoušť, katastrofa,
jedna velká skládka odpadu, aby se jich jejich děti nemusely ptát, co to vlastně byl les, čistá
voda, studánka, ….. Vždyť přece všichni chceme, aby tu i po nás pro další a další generace
zbylo pěkné, příjemné prostředí, v němž se dá dál nejenom žít, ale za co se také nebudeme,
nebudou muset stydět, co nebude zdraví či životu nebezpečné, ale naopak, co bude chloubou, na co budeme, budou pyšní – čisto, příjemně, zeleno, zdravě.
Závěrem přeji rodičům žáků, všem spoluobčanům a dětem krásné svátky jara, hodně
sluníčka, lásky, pohody, radosti i tolerance, pochopení a zdraví. A nezapomeňte, čeká nás
opět vystoupení dětí v sokolovně, naše tzv. jarní školní akademie, tentokrát pod názvem
„Ten dělá to a ten zas tohle“. Tradičně v režii našich nejstarších, tj. deváťáků, kteří se tímto
formálně „rozloučí“ s povinnou školní docházkou, uvidíte, uslyšíte, jak se umí děti bavit, co
zvládnou, jak jsou šikovné, vtipné a učenlivé. Takže 6. května v 16 hodin v sokolovně NASHLEDANOU !
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno
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Veřejné poděkování
Děkuji těmto konkrétním sponzorům z řad rodičů žáků :
- panu Soukupovi za 50 kusů rámečků na obrázky (dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky),
- panu Odložilíkovi za vymalování části učebny 1.A,
- paní Kellerové za laminování pomůcek,
- panu Janouškovi za tvorbu hudebních podkladů k písním prezentovaných školním pěveckým sborem,
- dále panu Horákovi za finanční prostředky na nákup výukového programu do 1. třídy,
- panu Plavnickému za zakoupení triček a kšiltovek pro děti na školu v přírodě a
- v neposlední řadě i pánům Šolcovi, Poupovi, Jindrovi, Rosickému, Horákovi, Juhaňákovi,
Jonášovi a Zimovi za pomocný dohled nad dětmi při uskutečnění školního přeboru v lyžování.
Všem patří můj upřímný dík a do budoucna se těším na spolupráci se všemi dalšími,
kteří nám jakkoli chtějí pomáhat.
Dana Rudolfová

Březenští Baráčníci
MÁJE……OSLAVA MLÁDÍ A JARA
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je
velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností,
kdy strom představoval strážného ducha obce
Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné
je porazit a dopravit na místo. Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo
borovice, protože déle vydržely zelené. Ale právě tak byla oblíbená i bříza. Kmen máje byl
většinou hladký, oloupaný, někdy byla kůra hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny se
zdobil barevnými stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným
vrškem mnohde ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený.
Máje stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely
se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavět kromě
ústředního stromu, kterému někde říkali král, také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li jich v jednom domě několik, dostala
každá svou vlastní májku. Naše máje vodí po obcích družba-májník, jeho osoba je velmi důležitá, neboť on žádá matku vyváděného děvčete o svolení k vyvedení a účasti na májovém
veselí. Včele průvodu jde spolu s mládencem, který bude vyvádět dívku v nejbližším stavení.
Chlapec po příchodu k brance domu ulomí májku a položí ji na práh u vchodu. Společně
vcházejí do domu, hoch děvčeti předává červený květ a za zvuku lidové písně ji z domu vyvádějí. Takto je dívka vyvedena z domu, zařadí se i s mládencem do průvodu všichni jdou za
zvuku lidových písniček v podání živé dechové kapely do dalšího stavení.
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Jak se oslava Májí povede nám- Březenským Baráčníkům, se můžete přijít podívat
17.5.2014 od 13oo hod a podpořit nás v průvodu i při oslavách. Program bude zveřejněn.
Všichni jste srdečně zváni.
Konšelstvo BO

Březenské mažoretky
Milí spoluobčané
Jsme malá nezisková organizace, při obci Baráčnické. Naše organizace čítá 14 členek,
z toho 8 členek je i v Občanském sdružení, Březenské divadlo. Zúčastňujeme se téměř všech
různých akcí, které pořádá Úřad městyse Března. Úklid obce, vánoční strom, masopust, kterého se hojně zúčastňujeme v maskách.
Náš plán pro příští období je 30. 4. 2014 maškarní rej a průvod obcí a na závěr opékání buřtů pro děti i dospělé bude i pohoštění. Tímto Vás všechny naše mažoretky srdečně
zvou do průvodu i v maskách. Jak jistě víte, že naše malé taneční umění, které tady občas
předvedeme, při našem „mladém věku“ je oceněno i pozvánkou na vystoupení do DK
v Mladé Boleslavi na ples seniorů Odborů Škoda 11. 4. 2014. Také máme pozvání do Bakova
nad Jizerou, kde je o naše vystoupení též zájem.
Máme ještě v plánu uspořádat pro děti i dospělé zábavní odpoledne, termín určíme
včas. Chtěli bychom také pro naše občany uspořádat první taneční zábavu. Doufáme, že nás
občané i děti Března v našem úsilí podpoří svoji účastí.
Děkuji Vaše, mažoretky

Březenské divadlo
Na prknech, co znamenají svět
Každou neděli se po 19. hodině v sále březenské sokolovny rozezní verše právě zkoušené divadelní hry místního divadelního spolku. To se pod autoritativním, ale spravedlivým
vedením režisérky Romany P. místní ochotníci učí hrát své role.
Znalostí mnohdy náročného textu, dokonalým pohybem po jevišti a přesvědčivým výrazem své postavy se každý snaží nejen režisérku přesvědčit, že už to umí a je plnohodnotným článkem souboru.
A to všechno proto, aby jim po veřejné produkci nacvičené hry před publikem, a to
nejen ve Březně, zazněl v uších radostný a milý potlesk diváků a přátelské poplácání po rameni od kolegů herců, že to všechno má nějaký smysl.
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Březenští ochotníci za svoji 4letou dobu existence vystoupili již se 4mi nacvičenými
hrami. Od „Sněhurky,“ přes „Libuši“ až k k „Našim furiantům“ se v textech nese odkaz průkopníků českého divadelnictví.
Letos na konci roku vystoupí divadelníci ještě s pohádkovým překvapením pro děti i
dospělé. Plánů by bylo dost a za podpory místního Úřadu městyse Březno, místních neziskových organizací a v neposlední řadě rodinných příslušníků se snad i v Březně vyplní známé
rčení: „Co Čech, to muzikant“ nebo HEREC??
Divadelní spolek

Knihovna městyse Března
Rozhovor s knihovnicí pí. Podobskou – ocenění titulem Středočeský Kramerius
1. pani Podobská, jak vnímáte cenu Středočeský Kramérius?
Cena Středočeský Kramérius je udílena krátce a bylo pro mne velkým překvapením, že jsem
tuto cenu obdržela právě já. Nepatří jenom mne, ale i našim čtenářům a Úřadu městyse
Března.
2. Už Vaši čtenáři vědí, že jste získala toto ocení? Jaká byla jejich reakce?
Samozřejmě, že jsem se svým čtenářům pochlubila a sdíleli radost se mnou. Pan
místostarosta diplom zarámoval a vyvěsil v knihovně, na vstupních dvéřích do budovy Úřadu
městyse umístil logo Kraméria, takže všichni návštěvníci úřadu o ocenění vědí.
3. V čem je Vaše knihovna jedinečná? Přestavte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu.
Naše knihovna je umístěna v budově Úřadu městyse Března od roku 1994. Před tím se
několikrát stěhovala, než dostala důstojné prostory. Není moc velká, ale je útulná. Větší akce
se pořádají v zasedací místnosti, kde máme umístěn i počítač. Čtenáři si mohou půjčovat z
volného výběru. Každé tři měsíce dostáváme výměnné soubory z Knihovny města Mladá
Boleslav. Tím bych chtěla též poděkovat pracovnicím pí. M. Maršálkové a K. Bíglové za
výbornou spolupráci.
4. Jaké máte v knihovně složení čtenářů, senioři, děti, mládež nebo lidé v produktivním
věku a jak je motivujete k návštěvě knihovny? Pořádáte v knihovně nějaké akce pro
čtenáře nebo i pro všechny obyvatele obce?
Převažují čtenáři seniorského, ale v souvislosti s výstavbou nových rodinných domků, teď
máme vyšší počet čtenářů v produktivním věku, maminky na mateřské dovolené i s dětmi.
Škoda, že asi jen čvrtina čtenářů jsou děti. Nejstarší čtenářkou, 92 let, je pí. Miroslava
Hakenová.
Akce pro čtenáře máme po celý rok. Spolupracuji se ZŠ a MŠ Březno. V měsíci březnu chodí
pravidelně do knihovny žáci prvních tříd. V dubnu mám s žáky 2. třídy „Noc s Adersenem“ děti spí ve škole a ráno přijdou na čtení a soutěže do knihovny. V květnu máme slavnost
slabikáře, opět přijdou žáci 1. tříd a pasujeme je na čtenáře. Děti složí slib čtenáře a každý
dostane šerpu, diplom a perníkovou medaili. Velice mne potěšilo poděkování pí. učitelky
Jonášové za „Slavnost slabikáře“. Po devíti měsících pilné práce se děti naučili velice dobře
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číst, takže nadešel den, kdy mohli být všichni z mé třídy pasovány na čtenáře. Akce probíhala
v místní knihovně, kde mám připravený pěkný program, děti ukázaly, jak umí číst. Nakonec
byl každý pasován na čtenáře, každý dostal šerpu, diplom a perníkovou medaili a já jsem jim
přichystala knihu na první čtení.
V září máme naplánovanou další návštěvu, žáky 3. třídy, kteří se seznámí s kronikou Března,
novým znakem a vlajkou Března. Ani dospělí čtenáři nezůstali opomenuti. Celý podzim a jaro
jsme četli z kroniky Března. Původně měla akce pouze pro čtenáře knihovny, ale pro velký
zájem se rozšířila i o ostatní obyvatele. Neméně důležitou pravidelnou akcí je posezení nad
novým souborem knih. Každého čtvrt roku dostáváme nové soubory z Knihovny města mladá
Boleslav a s čtenářkami udělám rozbor knížek, jaké nové a zajímavé tituly jsme do knihovny
dostali.
5. Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká je spolupráce se zastupiteli?
Spolupráce s Úřadem městyse Březno je výborná. Veškeré materiální potřeby úřad hradí. Paní
starostka dobře fungující knihovnu vnímá pozitivně a je za to ráda, sama je čtenářem naší
knihovny.
6. teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní
profese?
Knihovnici dělám necelých pět desetiletí – od své maturity. Jak jsem se k tomu dostala? Moje
třídní učitelka ze ZŠ dělala knihovnici a já ji chodila pomáhat. Tak jsem se seznámila s celou
agendou, a když se pani učitelka odstěhovala, byla jsem oslovena tehdejším MNV Březno,
abych tuto činnost vykonávala. Celý život jsem pracovala v jedné menší mladoboleslavské
organizaci jako samostatný ekonomický referent.
7. Co Vás na této práci nejvíce těší a co netěší?
Kdyby mne práce netěšila, nemohla bych ji tak dlouho dělat. Co mě netěší, že děti málo čtou
a také, jak se někteří čtenáři chovají ke knize.
8. Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? Jakou knihu by jste čtenářům
doporučila z toho , co jste v poslední době přečetla?
Volna na knihu bych chtěla mít ještě více. Ráda sáhnu po beletrii, cestopisu, tak i naučné
literatuře. V poslední době jsem četla různý žánr. Madeileine Albrightová – Pražská zima,
Ilona Maria Hilliges – Hvězdy nad Afrikou.
9. Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám něco ze svého soukromí?
Koníčky jen stručně: domácnost, zahrada, vnoučata, máme předplatné do divadla, rádi
cestujeme, ale čtení jsem zůstala po celý život věrná.
10. O čem by jste se ještě zmínit a ráda byste to sdělila našim čtenářům – knihovníkům?
Čtenářům, ale hlavně knihovníkům přeji, aby měli takové pochopení pro chod a zabezpečení
knihovny ze strany zřizovatele, jako mám já. A co ještě chci vyzdvihnout? Vynikající
spolupráce s Knihovnou města Mladá Boleslav.
Na závěr si přeji, aby se naše knihovny dále rozvíjely a měly více čtenářů.
Anna Podobská
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Březenská kronika - úvod
Začátek prvního dílu obecní kroniky městyse Března pojednává o zápisu, se schválením vedením obecní kroniky obecním zastupitelstvem.
Obecní kronikář a ustavení Letopisecké komise
Vedením obecní kroniky městyse Března byl pověřen se schválením obecního zastupitelstva ve schůzi dne 30 ledna 1933 Jan Baudyš, učitel ve Březně a bylo usneseno, aby kronikářské zprávy byly do této kroniky na věčnou paměť zaznamenávány, počínaje 1. Lednem
1933.
Také byla zvolena Letopisecká komise, jež složena je takto: Štěpán Verner, starosta a
rolník ve Březně, Josef Řezáč, rolník z Nové Telibi, Josef Vacek, rolník ve Březně a Karel Svoboda, železniční zaměstnanec ve Březně.
Obecní kronikář se narodil 13. Února 1987 a působí na zdejší škole od r.1923.
S poměry obce je zcela obeznámen a podá všechny zprávy věrohodně, bez politického, náboženského, či spolkového zabarvení tak, aby obecní kronika byla správným obrazem života
ve zdejším městečku po všech jeho stránkách, světlých i stinných, a doufejme, že bude studnicí, z níž pozdější pokolení bude čerpati nejen zprávy, ale také poučení.
Ve Březně, 31. prosince 1933
Dále je v kronice záznam o popisu městyse Března. (výtah)
Městys Březno leží na levém břehu Klenice, jenž se vlévá do Jizery, v krajině úrodné.
Lid bájí o původu Března, že prý první obydlí bylo vystaveno v měsíci březnu, ale má se také
za to, že má pojmenovaní od břízy, která kolem Března dobře roste.
Od nepamětných dob bývalo jako městys, později vesnice, ale znovu povýšeno za
městys, což bylo vyhlášeno v Úředním listě ze dne 20. Listopadu r. 1881, část 16, roč. 9,
čís.166 a tekst zní takto:
jeho cís. A král. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. října
1881 nejmilostivěji svoliti, aby uznáno bylo místo Březno za městys. Což následkem vynešení
vys. C. k. ministerstva vnitra ze dne 11. Října r. 1881 čís. 15630 a vys. C. k. místodržitelství
v Čechách ze dne 24. Října 1881 čís. 66447 v známost uvedeno bylo.
V Mladé Boleslavi dne 22. Listopadu 1881. C. k. místodržitelský rada: Kundratitz, m.p.
V obci je starobylý zámek, jenž postaven byl r. 1770. Před tím byla ve Březně tvrz.
V letech 1255 – 1416 bylo Březno v držení pánů z Vartenberka. U zámku je kostel sv. Václava,
jenž od r. 1348 byl farní. V době husitské fara zanikla, většina březenských pánů byla vyznání
českobratrského. Po válce třicetileté sloužili u kostela Františkáni, až do r. 1747. Nynější fara
byla vystavena r. 1776 nákladem 4000 zl. Kostel byl vystavěn r. 1718. Se stavbou se začalo již
r. 1710, ale mezi tím se zřítil i s lešením, čímž se stavba pozdržela.
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R. 1788 přestalo se pochovávati na hřbitov, jenž se nalézal kolem kostela, poněvadž
byl zřízen hřbitov za městečkem. R. 1857 i tento hřbitov byl opuštěn a zřízen nový, nynější.
Nedaleko kostela stojí zvonice. Kdy byla věž postavena není známo. Do prvního poschodí
vedou schůdky ke zvonům, kde se nalézají čtyři gotická okna. Ve zvonici se nalézají dva zvony
a umíráček. V přízemí dosud bydlí kostelník. Ve věži bývalo kdysi vězení a na čas tu byla
umístěna i škola.
R. 1810 byla k věži přistavena škola. Již při kolaudaci nevyhovovala. Nová školní budova byla vystavěna v r. 1923 nákladem 920 tisíc Kč. Starou školní budovu darovalo Březno
státu, jenž po adaptaci v ní zřídil poštovní úřad a četnickou stanici. Nedaleko je březenský
dvůr, k němuž dosud náleží 172 ha pozemků. Statkář Hohenlohe jej propaktoval dne 15
května 1927 Průmyslovým závodům v Dolním Bousově za 32 tisíc Kč. ročního nájmu.
U dvora je budova důchodu, jenž byla postavena r. 1903. Ode dvora přijdeme po
okresní silnici kolem zámeckého parku (anglický park), jenž náleží k zámku, přes most (postavený v roce 1913)k budově odbočky Hospodářského a skladištního družstva v Čejeticích, které bylo zřízeno z bývalého panského ovčínu v r. 1928. Náměstí a ulice městyse Března dosud
nejsou pojmenovány. Před poštovním úřadem na náměstí se nalézá obecní váha a naproti je
dům Spořitelního záložního spolku, jenž zakoupen byl v r. 1928 za 28000 Kč. Sousedí
s hostincem p. K. Šťastného, při němž je řeznictví.
Na náměstí před kostelem a u fary jsou staré, barokové sochy: sv. Florián z r. 1717 a
sv. Prokop z r. 1730. Před pohostinstvím „U zlaté Prahy“ jenž náleží p. Janu Boučkovi byla v r.
1933 zasazena Slovanská lípa a a kolem ní ještě čtyři lípy.
Pod farou je závod dřevařský s parní pilou, náleží p. F. Řezáčovi. Naproti se nachází
konzumní obchod Svépomoc a v sousedství odbočka prodeje obuvi Tomáše Bati. Nedaleko
přes ulici je zahradnictví p. Pojíkara. Dolení část obce má název Podolec. Na náměstí před
statkem p. Štěpána Masopusta byla v t. 1933 na paměť šedesátých narozenin našeho vynikajícího státníka Antonína Švehly zasazena Švehlova lípa. V sousedství je obchod se smíšeným
zbožím p. Josefa Křoviny. Na náměstí je také holičství p. Lad. Novotného a p. Antoníma Pospíšila.
Vedle věže je správkárna kol p. Václava Kašpárka, naproti hostince p. Šťastného je
obchod a pekařství p. Josefa Kodeše a v sousedství má dům státní obvodní lékař Mudr.
Otakar Randák. V sousedství obchodníka p. Křoviny je kovárna p. V. Křoviny, nedaleko se
nalézá dům pro opuštěnou mládež. Vedle zahradnictví p. Postráneckého a v sousedství je
kolářství p. Josefa Horáka. U důchodu je zahradnictví p. Václava Bureše, nedaleko nádraží
zámečnictví p. Václava Křoviny, naproti němuž, má dům p. Václav horák, mistr zednický. V
sousedství u p. Zemana ordinuje zubní technik p. jiří Bauer. Nedaleko mlýnu má truhlářství p.
J. Holý.
V r. 1930 na počest 80 narozenin presidenta republiky byla zasazena před sokolovnou
Masarykova lípa. Sokolovna je spojena s novou školou. Postavena byla v r. 1921. Mí velký
cvičební sál, upravené letní cvičiště a biograf k promítání němých filmů.

Zbyněk Valenta
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Březenský krtek
O sakrálních památkách, jejich rozdělení a architektonickém významu.
Díl II.
Vývoj křesťanského kláštera
Raně křesťanské kláštery byly zakládány od 2. poloviny 3. stol. v Egyptě. Ve 4. - 5. stol.
se šířily do Palestiny, Malé Asie, Itálie a Irska. Nejstaršími typy klášterů ve východním křesťanství byla lavra a cenobium (zčásti rozšířené do jihozápadní Evropy), specifický charakter
měl klášter irský. Po reformě západního mnišství sv. Benediktem z Nursie (* kolem 480, †
553) se od 6. stol. vyvinula typická forma západních katolických klášterů. Ve středověku se
četné kláštery staly středisky vzdělanosti a umění. Starší církevní řády, zejm. benediktini,
premonstráti a cisterciáci, si většinou stavěly kláštery na venkově v osamění; benediktini
obvykle na vyvýšených místech, cisterciáci v údolí s řekou. Tyto kláštery měly hospodářskou
část se dvory, sýpkami, stodolami ap., hospital, okrasnou a užitkovou zahradu a podobně.
Někdy kolem kláštera dodatečně vznikla osada.
Mladší, zvláště žebravé (mendikantské) a kazatelské řády, jako např. augustiniáni,
dominikáni
, františkáni, minorité, klarisky aj., si stavěly kláštery ve městech. V období reformace
byla řada klášterů sekularizována (některé byly později přestavěny na zámky ap.). Nový rozvoj klášterní architektury nastal zejména v době baroka, kdy se kláštery svou dispozicí i výstavností (především prelatura) často blížily zámecké architektuře. Další vlna sekularizace
proběhla v době osvícenství ve 2. polovině 18. století. Kláštery se stavěly i později (novogotika), ve 20. stol. se při jejich stavbě uplatňuje i moderní architektura (klášter La Tourette v
Eveux u Lyonu od Le Corbusiera).
K dalšímu, zajímavému putování zve Váš krteček.

Historické okénko Března
Pokračování o historii zámeckých pánů roku Kouniců a jejich aktivit na březenském
panství:
Po smrti hraběte Michaela Karla z Kounic přešel rodový fideikomis a spolu s ním březenské panství na nejstaršího žijícího syna Vincence Karla z Kounic (1774 – 1829). Při té příležitosti byla v roce 1820 zámecká budova v Březně v rámci ohodnocení celého panství oceněna částkou 2000 zl. CM, bohužel oceňovací listinou vzpomínaný popis zámku se nedochoval,
celé panství mělo podle odevzdací listiny a zápisu v zemských deskách v červnu 1821 hodnotu 210 000 zl.
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V roce 1814 se uvádí také inventární soupis v kostele. Vedle tzv. neštafírovaného
hlavního oltáře a dvou bočních oltářů i kazatelnu a velkou sochu sv. Jana Nepomuckého. U
prakticky všech řezbářských prací se zde dočteme o silném napadení červotočem. Na hlavním oltáři byla skříňka s voskovým Jezulátkem, kdežto na tzv. epištolní straně u oltáře sv.
Rodiny, skříňka se soškou Bolestné Panny Marie, dar hraběnky z Bubna přenesený z hlavního
oltáře. Na evangelijní straně u oltáře sv. Antonína Paduánského byla umístěna skříňka se sv.
Annou. Dále je v inventáři uveden výčet nezavěšených obrazů s názvy:
- „Zámek Litice na památku jakéhosi životního nebezpečí, které tu potkalo pána
z Bubna.“ Obraz byl v pozlaceném rámu.
- „Stavba kostela sv. Václava.“ - v pozlaceném rámu.
- „sv. Vojtěch.“ – v pozlaceném rámu.
- „sv. Isidor.“ – v černém rámu.
- „sv. Markéta.“ – v černém rámu.
- „Bolestná Panna Marie“ – bez rámu.
U rubriky nedostatků a závad se dovídáme o naléhavé potřebě nového krovu a opravy střechy. Také na klenbě se prý objevují mnohé trhliny, podlaha je velmi vyšlapaná. Věž je
již stará a schody na ní vedoucí jsou chatrné. K postupným opravám se přistoupilo o tři roky
později. Roku 1817 udělal nový krov Jan Pulda za 6000 zl. Za další dva roky byl kostel nově
nahozen, položena dřevěná podlaha a vnitřek vybílen. Při této příležitosti byla také otevřena
hrobka u hlavního oltáře. Našly se v ní dvě velké rakve, pět malých a jedna rakev skleněná,
dále také tři mosazné křížky. Zároveň byla otevřena i druhá hrobka uprostřed kostela. Uvnitř
se nacházely dvě rakve. Jedna patřila matce faráře Jana Josefa Scheibela.
Další pokračování příště!
Zdenka Nečesaná

Pozvánka
Valečovské kulturní léto 2014 v přírodním amfiteátru v předhrádí Valečova:
10. 5. 2014 od 14:00 hod. – Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny
28. 6. 2014 od 14:00 hod. – procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov
30. 8. 2014 od 14:00 hod. – Valečovká slavnost – hurá do školy (zakončení hlavní turistické
sezóny – soutěže a hry pro děti)
Valečovské koncertní léto 2014 – začátek koncertů od 20:30 hod.:
13. 6. 2014 – Věra Martinová
27. 6. 2014 – Petr Kolář
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18. 7. 2014 – skupina KEKS + Ivan Hlas – dvojkoncert hvězd
15. 8. 2014 – Aneta Langer s kapelou
29. 8. 2014 – „Koncert hvězd“ Leona Machálková, Bára Basiková, Martin Maxa, Standa Hložek, doprovází kapela CHARLIE BAND
Všechny akce budou termínově i programově upřesněny na webových stránkách obce Boseň
www.obec-bosen.cz
Vstupenky budou v předprodeji na OU Boseň (Po. – St. 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.)a
v síti ticketportal.cz
Zbyněk Valenta
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Březenský zpravodaj: periodický tisk vydávaný 4x ročně v počtu 80 výtisků, cena: 18 Kč
číslo výtisku 1, ročník 13, datum vydání 9. 3. 2014, místo vydání Březno
registrováno pod rejstříkem: MK ČR E 10410
vydavatel: Úřad městyse Březno, 294 06 Březno 13, IČO: 00237574
kontakt: telefon: 326399180, fax: 326399180, e-mail: brezno@seznam.cz, www.brezno.cz
příspěvky do zpravodaje: zpravodaj.brezno@seznam.cz
redakční rada: komise pro občanské a sociální záležitosti
příprava: Zbyněk Valenta
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