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Na úvod …
Vážení čtenáři, opět se po roce přiblížila doba prázdnin a dlouho očekávaných dovolených, které s sebou přináší mnoho letních radovánek a odpočinku. Doufejme, že i počasí
nám zůstane příznivě nakloněno a hlavně dětem tak zůstane z letních prázdnin mnoho příjemných zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Místní okolí v Českém ráji nám nabízí mnoho možností k využití času k procházkám,
výletům i k rekreaci u rybníků.
V tomto vydání zpravodaje se dozvíte i o nové informaci o Komárovském rybníku, tzv.
Branžeži, která je celkem v tuto dobu aktuální. Další běžné informace o dění v městysi Vám
poskytne článek z Úřadu městyse ve své pravidelné rubrice a dále zde najdete mnoho dalších
jiných a zajímavých informací.
Přejeme krásné a pohodové léto!
Redakční

rada

Slovo starostky
Vážení občané,
Můj dnešní článek se zaměří na novinky, které se nám podařilo na úřadě ve Březně
zrealizovat.
Jsem osobně velice ráda, že se služby Úřadu městyse Březno se pro nejen naše občany podařilo rozšířit.
Od 1. 7. 2014 bude na úřadě zaveden systém CZECH POINT.
To znamená, že občané mohou v pracovní době úřadu požádat o výpisy z různých
rejstříků:
Katastru nemovitostí
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Bodového systému
Služba je zpoplatněna formou správního poplatku. Rozsah všech služeb, které
CZECH POINT poskytuje a výši poplatků, najdete v informacích pod tímto článkem.
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Další novinkou je Vidimace a legalizace – ověřování listin a podpisů
Referentky úřadu a p. starostka budou na žádost občanů ověřovat podpisy na listinách (tzv. legalizace) a ověřovat originály listin (tzv. vidimace).
Tato služba bude prováděna od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 pouze paní starostkou,
proto je vhodné domluvit si předem telefonicky termín (telefon 724 380 840).
Od 1. 1. 2015 bude Úřad městyse Březno zařazen do Vyhlášky Ministerstva vnitra a
ověřování podpisů a listin budou moci provádět i referentky, které úspěšně složily zkoušky
a jsou k těmto úkonů po zařazení úřadu do Vyhlášky oprávněné. Služba bude k dispozici
v pracovní době úřadu.
Doufám, že Vám novou službou pomůžeme ušetřit čas a budete tuto službu na našem úřadu rádi využívat.
Závěrem Vám všem přeji krásné léto, zasloužený odpočinek na dovolených,
dobrou náladu, pestré zážitky a hlavně především dětem hezké letní počasí o prázdninách.

Barbora Adamcová
starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Co je to Czech POINT a co umožňuje
tzv. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Co poskytuje Czech POINT
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo
zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá
výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první
strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený
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výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty,
garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale
i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto
případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít
přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například
trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech
POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě
plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuju žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11
odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě
se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle
ke zpracování na Rejstřík trestů.
5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
dle základního ceníku
6. Výpis z registru řidičů – bodový systém
dle základního ceníku
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7.Výpis z insolvenčního rejstříku
dle základního ceníku
8.Datové schránky
dle základního ceníku
9.Autorizovaná konverze dokumentů
dle základního ceníku

UPOZORNĚNÍ
V období od 1.7.2014 do 15.9.2014 bude probíhat výstavba inženýrských sítí
v lokalitě Vinice ve Březně.
Výstavbou bude omezena krajská komunikace směrem na Novou Telib. Stavba bude
označena dopravním značením.
OZNÁMENÍ
Na Úřadě městyse Březno je možné zakoupit ručně malovanou mapu regionu Mladoboleslavsko
Malovaná mapa je v klasickém skládaném formátu a má netradiční a zajímavou formu. Obsahuje mnoho zajímavostí z regionu Mladoboleslavska – cyklotrasy, kulturní památky a další informace o jednotlivých obcích v regionu.
Cena 1 ks mapy je 60,- Kč. včt. DPH.
Zakoupit si mapu můžete v pracovní době úřadu.
Informace o uzavření a zákazu jakékoli skládky v místech starého hřbitova (pálení čarodějnic). Toto místo se bude upravovat.
Na náměstí v Březně v místech u obchodu potravin je umístěn sběrný kontejner na použité
šatstvo, obuv a hračky. Kontejner si zde umístila nadace ECO TEXTIL, společnost zabývající
se sběrem a tříděním textilií, obuvi a hraček pro nadační a charitativní instituce.
Nakonec bych chtěl popřát Vám všem příjemnou dovolenou, hodně pohody, dětem slunečné prázdniny a hodně zážitků.

Zbyněk Valenta - místostarosta

5

Zasedání zastupitelstva
Zápis č.1/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 15. 1. 2014
1/01/2014 – Rozpočtové změny roku 2013 č.4 ze dne 15.1.2014 – přednesla p. Adamcová.
Zvýšení příjmů:………………… 730.565,-Kč.
Zvýšení výdajů: …………………169.747,-Kč.
Snížení financování (účet 8115)…900.312,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/02/2014 – Odpisový plán Základní a Mateřské školy Březno na rok 2014. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
1/03/2014 – Kalkulace stočného od 1.1.2014 ve výši 38Kč./m3 pro Březno a Židněves. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č.2/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 26. 3. 2014
2/01/2014 – Rozpočtový výhled na období 2014 – 2017. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
2/02/2014 – Rozpočet schválit jako schodkový – paragrafové členění
Příjmy celkem - 14.098.300,-Kč.
Výdaje celkem - 18.011.150,-Kč.
Financování z minulých let - 3.912.850,-Kč
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
2/03/2014 – Hospodářský výsledek z příspěvkové organizace ve výši 24.954.71 Kč. – zůstatek ze zaslané provozní dotace – odvést zpět do rozpočtu městyse Březno. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
2/04/2014 – Vyúčtování investičního fondu ZŠ a MŠ Březno za rok 2013 – zůstatek
k 31.12.2013 ve
výši 201.990,-Kč. ponechat na investičním fondu ZŠ. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
2/05/2014 - Zůstatek na investičním fondu ZŠ a MŠ Březno ve výši 201.990,-Kč. použít na
pořízení
vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
2/06/2014 – Smlouva o smlouvě budoucí darovací - darování prodloužení řádu tlakové kanalizace na pozemku par.č.1070/2 v k.ú. Březno – stavebníci manželé Iveta a Radim Hložkovi – prodloužení řádu z důvodu výstavby RD. Darují městysi Březno hlavní řád po uplynutí
záruční doby. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
2/07/2014 – Městys Březno souhlasí se souhlasným prohlášením ČEZ Distribuce a.s. - narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k technické vybavenosti na parcele st. 81 v k.ú. Dolánky (budova trafostanice, výměra 6m2), vedena na LV č.10001 pro k.ú.
Dolánky. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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2/07/2014 – Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2014. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
2/08/2014 – Uzavřít Příkazní smlouvu s firmou ADDUCO, sídlem Lysá nad Labem, IČO:
24773948
na zkušební provoz Bezpečnostní agentury v obci na dobu určitou 3 měsíce od 14.4.2014
za účelem vyřešit špatné parkování u ZŠ a MŠ v Březně. Řešením provozních záležitostí je
pověřena rada městyse. Zastupitelstvo schválilo 13 hlasy, proti 1 hlas.
2/09/2014 – Schválení nového znění Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání
čerpací jímky kanalizace od 1.1.2014. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zápis č.3/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 21. 5. 2014
3/01/2014 – Rozpočtové změny roku 2014 č.1 ze dne 21.5.2014 – přednesla p. Adamcová.
Zvýšení příjmů: 230 000,-Kč.
Zvýšení výdajů: 230 000,-Kč.
Rozpočtová změna zvýšení příjmů i výdajů o 230 000,-Kč. neovlivní vyrovnanost
rozpočtu. Rozpočet na rok 2014 zůstává nadále vyrovnaným. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
3/02/2014 – Závěrečný účet za rok 2013. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijal městys Březno opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/03/2014 – Schválení účetní závěrky městyse Březno bez námitek. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
3/04/2014 – Uskutečnit záměr pronájmu pozemku par.č. 1145 v k.ú. Březno. Zastupitelstvo
schválilo 10 přítomnými hlasy. P. Příbramský se zdržel hlasování.
3/05/2014 – Schvaluje souhlas s umístěním stavby rodinného domu na pozemku par.č.
448/1 v k.ú.
Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/06/2014 – Souhlasí s navrženými stavebními úpravami objektu márnice na místním hřbitově dle projektové dokumentace. Zastupitelstvo žádá ke schválení předložit finální podobu sochařských prvků před zadáním sochaři nebo realizací na místním hřbitově. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/07/2014 – Stanovení 15 členů do zastupitelstva na volební období 2014 – 2018. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
3/08/2014 – Uzavřít nové znění Smlouvy s EKOKOMEM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu na dobu neurčitou. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zbyněk Valenta - místostarosta

7

Dění v městysi – odhalení znaku a vlajky
V sobotu 17. května 2014 proběhla velmi významná a jistě působivá akce
pro městys Březno, která zůstane v našich dějinách zapsaná jako jedna z nejdůležitějších
pro celý region.
Oslava přijetí znaku a praporu do činnosti městyse Března je samo o sobě velmi důležitá nejen z hlediska reprezentace, ale i z hlediska pohledu na vlastní kulturní kořeny a
zázemí v pojizeří. Březno svoje kořeny „zapustilo“ již v dávných dobách gotiky, kterou reprezentovala velmi významná osobnost Markvarta z Března, který spolu s Hostilkou zasadil
první základní kámen pro region vůbec. Z tohoto základu pak vzešla řada šlechtických rodů,
které se postupně větvily a rozšiřovaly do dalších míst nejen v severovýchodní části Čech.
Březno vždy ctilo svojí bohatou historii a tak tomu bylo i v den velmi významný, tedy
17. května 2014, kdy byl představen veřejnosti prapor se znakem městyse a jeho podstatou
z hlediska svého významu.
Hlavní událostí bylo žehnání praporu a jeho symbolů ve znaku, které bude sloužit
další stovky let pro budoucí generace. Samotnou událost jsme předali do rukou vyšší moci,
kdy vlastní žehnání provedl náš okrskový vikář R.D. Leopold Paseka z Nebužel u Mělníka.
Celou akci shlédla plně obsazená sokolovna, neboť původní záměr akci provést
v areálu náměstí překazila splněná prognóza počasí, takže nakonec možná bylo i lepší variantou akci uskutečnit v interiéru sokolovny.
Hlavnímu procesí předcházela vlastenecká „Česká beseda“, která je vždy krásná v
podání krojovaných Baráčníků. Následoval vlastní nástup vlajkonošů a produkce české
hymny, která vždy dává krásný vlastenecký punc takto významné události s projevem paní
starostky. Poté následovalo vlastní žehnání praporu, které asi nejvíce zapůsobilo na všechny přítomné.
V organizovaném programu vystoupily s velmi zdařilým výstupem Mažoretky. Důležitým bodem bylo i velmi pěkně přednesené „slovo“ z kroniky v podání paní Podobské, které patří i velký dík za tento dlouhý a náročný zdařilý projev. Akce se též aktivně zhostila Základní škola, která i přesto že byla sobota, dokáže s dětmi předvést krásný výkon a hlavně
děti zorganizovat na takto náročný termín. Březenské divadlo bylo jistě vrcholem veškerého
programu, poněvadž jejich představení vždy dokáže obecenstvo nadchnout a přesvědčit o
svém opravdovém umění, je zážitkem pro diváky vždy! Samotným závěrem byla pietní akce
u pomníku padlým nedaleko sokolovny, kde byly položeny květiny.
Celá akce byla krásně podbarvená hudbou LK2 Standy Lhoty, kterému též patří veliký dík za pevnou výdrž i za hodnotnou produkci, která získává velkou oblibu veřejnosti.
Celá akce patří k velmi zdařilým událostem pro městys a jistě zůstane ve vzpomínkách hodnotnou památkou všech zúčastněných!

Zdeňka Nečesaná
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Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci.
Opět je to tu – radostná zpráva: končí školní rok. Děti dostanou svá vysvědčení
s oceněním své práce, píle, snažení, úrovně vědomostí a dovedností. Některé budou spokojené hodně, jiné méně. Ale tak už to bývá. Bylo to na nich, je to na nich a vždy to bude na
nich, jak se k učení a plnění svých povinností postaví, které sny a touhy si v životě zrealizují.
Končí další rok, který byl pro naši školu výjimečný. Výjimečný v tom, že byl neskutečně náročný na administrativní činnost, neboť jsme prošli tolika kontrolami, jako dosud nikdy,
ale výjimečný i tím, že byl velice, opravdu velice úspěšný, také jako dosud nikdy.
Byli jsme přímo vynikající v testování úrovně znalostí a vědomostí žáků 3. a 5. ročníků.
Výsledky testování ve 3. třídě byly v českém jazyce nadprůměrné, v matematice, anglickém
jazyce, klíčových kompetencích a předmětu člověk a jeho svět dokonce špičkové, což znamená, že v těchto výsledcích škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. A není až tak
samozřejmé, že dokonce hned dva žáci, Jáchym Šípek a David Janoušek ze 3. třídy dostali
počátkem června ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji
v testování třetích tříd mezi žáky základních škol. Výsledky testování v 5. ročníku dopadly
také více než skvěle. V českém jazyce i v matematice jsou výsledky nadprůměrné a zařadili
jsme se do skupiny škol s výsledky lepšími než 80% zúčastněných škol.
V tomto školním roce jsme dosáhli i mnoha úspěchů v různých soutěžích. Zadala jsem
úkol, abychom pokoušeli štěstí, abychom naše děti „protlačili“ do dnešního tvrdého světa
konkurence, aby se tak zvaně „otrkaly, ostřílely“. Podařilo se! Dosáhli jsme tolika a takových
úspěchů, o kterých se nám dosud ani nesnilo. Největší „slávy“ jsme dosáhli na poli výtvarného umění, za což patří obrovský dík paní ing. Evě Skrbkové, protože především ona byla ta,
která s dětmi na daná témata pracovala, vedla je a jejich práce odesílala, ona byla ta, která
dále sledovala, jak děti uspěly. Jde konkrétně o tyto výsledky:
-

první a druhé místo žákyň 4. ročníku Anny Jonášové a Zuzany Tůmové v regionální
soutěži „O nejhezčí Betlém“
postup do semifinále v malbě „Malované svátky“ žáka 2.A Vojtěcha Smutného a
získání jednoho z předních míst
první místo v Ceně veřejnosti za kresbu dle literární předlohy „Čtěte se slonem
Bobem“ žákyni 4. třídy Zuzaně Tůmové
třetí místo Míše Lauberové, žákyni 7. ročníku, za návrh společenských šatů
v soutěži „Módní návrhář roku 2014“
účast žáků 4. třídy a 2.A v kresbě a malbě „Naši mazlíčci“
účast žáků 7. ročníku ve výtvarné soutěži „Stáří očima dětí“
splnění úkolů v rámci soutěže Recyklohraní o „zářivku budoucnosti“ – šlo o úžasné
využití výtvarných technik jako kašírování, koláž, perokresbu, malbu i zhotovení
3D modelů z modelovací hmoty (vystaveno ve školním Recyklokoutku).
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Nelze opomenout ani dalších dvou úžasných, přímo fantastických úspěchů v oblasti
ekologie, tj. environmentální výchovy. Jde o soutěž vyhlášenou Ekocentrem DDM Mladá Boleslav „Z čeho je můj život?“ V této oblasti to naše děti doslova „natřely“ velkým školám a
získaly 1. místo (1.B) a 4. místo (4. třída). Za 1. místo získala 1.B zájezd do Ostré zcela zdarma.
Za tento mimořádný úspěch patří obrovský dík učitelkám Mgr. Markétě Klackové
a Mgr. Dagmaře Podlipné.
Ani ve sportu jsme nezaháleli. 4. místo a pomyslnou „bramborovou medaili“ jsme získali v atletickém trojboji žáků I. stupně základních škol v Benátkách nad Jizerou. Po několika
letech naše děti opět ukázaly, že i vesnická škola má „co mluvit“ do pořadí a předčila i ty větší, cíleně sportovně založené a orientované.
Naše dívky 6. a 7. třídy se zúčastnily okresního přeboru ve floorballu v Mladé Boleslavi, 4. třída turnaje ve vybíjené v Čachovicích. Průpravou jim rozhodně byl i školní turnaj žáků
I. stupně ve vybíjené.
Obhájili jsme své dva dosavadní tituly – „Zelená škola“ a „Aktivní škola“ a k nim jsme
přidali i další titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“, o němž jsem se zmiňovala v minulém zpravodaji.
Účastí na recitační soutěži získali žáci sice „jen“ další a nové zkušenosti, ale ani to přece není málo. No, a za rok se uvidí!
Svou „slávu“, své dobré jméno jsme do světa šířili jak se dalo, třeba i „jen“ na veřejných vystoupeních – na jarní školní akademii v sokolovně, zpíváním při rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí ve Březně první adventní neděli, velmi zdařilým vystoupením při slavnostním uvedení znaku městyse Března do života v sokolovně 17. května.
Jsem opravdu hrdá, pyšná na děti naší školy. Ne na všechny, to je pravda, protože
jsou tu s námi i ti žáci, kteří dobré jméno školy kazí, nechovají se tak, jak by měli a „proslavují“ naší školu na opačném břehu. Ale těch je naštěstí mnohem, mnohem méně. Radost
z dobře vykonávané práce mi, nám všem však náležitě ztrpčuje chování některých lidí, rodičů
žáků, protože nepochopili, co je jednotná výchova, dobrý úmysl, vlastní příklad, vysoký a
správný cíl, snaha o prospěšnou a správnou věc. Ano, jsou mezi námi tací rodiče, kteří stojí
proti škole a dělají vše pro to, aby znepříjemnili učitelům i mně práci, znechutili jim ji, odradili je od činností navíc, ztrpčili jim život. Jsou naštěstí ojedinělí, ale i přesto se bojím toho, jak
takovýchto lidí a špatných mezilidských vztahů přibývá. Dosud jsem se s tolika případy nesetkala za celou svou praxi, jako za posledních 10 měsíců. Doslova se děsím představy, jestli to
tak bude dál a jen můj optimismus mě udržuje v naději, že jde o náhodu, dočasný stav a že
zase bude lépe. Není přece možné, aby svět ovládli a s námi manipulovali lidé, jimž jde jen o
ně samotné, o vlastní prospěch, o lidi, kteří ve všem hledají zlý úmysl či problém, o lidi, kteří
chrání jen své děti jako skleníkové kytičky, stále si na něco stěžují, nic jim není dost dobré a
málo co jim přijde vhod. Když nemají k naší škole, k našim učitelům důvěru, pak přece mají
možnost zvolit pro své ratolesti jinou školu, jiné prostředí. Nikdo jim v tom nebrání. Nám jen
ubydou problémy, přestaneme s nimi vést vysilující “boj“, protože vždy je to jen boj jak
s větrnými mlýny a jejich argumentace, že tu je demokracie, že si mohou svobodně říkat co
chtějí a dělat co chtějí, není přece správným výkladem demokracie. Není přece možné, aby
každý rodič mohl odborníkům, a těmi přece vysokoškolsky vzdělaní učitelé jsou, mluvit do
práce, řediteli školy, který absolutně za vše nese odpovědnost, diktoval co má, co musí, co
může, co smí a co nesmí, případně co by ještě mohl. Lékaři přece také nikdo neradí, jak má
operovat, který nástroj k tomu má momentálně použít, letci, který má stovky pasažérů na
své palubě také nikdo nemluví do toho, co má dělat, když se srazí s bouřkou. A jestli si někdo
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myslí, že učitel má nějaký sebemenší špatný úmysl vůči jeho synovi, jeho dceři, pak v nás
nemá tu správnou důvěru a bude lepší pro obě strany, aby tu důvěru hledal jinde. A mně
nezbývá než přát jemu, aby ji našel a sobě, aby takových lidí s nedůvěrou v naší školu, v náš
způsob výchovně vzdělávací činnosti ubývalo, nejlépe aby jich nebylo vůbec. Věřte, že to si
učitelé vašich dětí od vás rodičů opravdu, opravdu zaslouží.
Na závěr mi zbývá už jen jediné – za nelehkou, ale dobře a od srdce prováděnou práci
upřímně učitelům a všem zaměstnancům ZŠ a MŠ poděkovat. Dík za pochopení a vždy včas
podanou pomocnou ruku patří bezesporu i zřizovateli. A vám, tolerantním a chápajícím rodičům, z celého srdce přeji krásnou dovolenou, dětem pak hodně sluníčka, koupání, dobrodružství, skvělé a dlouhé prázdniny. Odpočiňte si, cestujte, relaxujte, načerpejte hodně síly a
energie do dalšího období.
To vám přeje
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Březno

Březenské mažoretky
Naše malá nezisková organizace mažoretky tímto zdraví naše spoluobčany i děti, pro
které jsme připravili 28.6.2014 rozloučení se školním rokem. Doufáme, že se děti i dospělí
dobře bavili s naší akcí, „Léto s kovbojem“ kde se představila místní „Country skupina Kačeři“. Velký úspěch u dětí byla jízda na ponících pí. Šáfrové a vyřádily se i na různých soutěžích.
A to díky našim sponzorům: pí. Krouské, papírnictví Hela Novotná, COOP Židněves, SDH
Březno, ENAPO Březno, Březenské divadlo, Městys Březno, svářecí technika Schinkmann,
Baráčnická obec pro Březno a okolí, kterým tímto srdečně děkujeme za pomoc při uspořádání této akce.
Ani my Mažoretky jsme nezahálely. Zahajovaly jsme sezonu na Valečově 10.5.2014
naším vystoupením. 5.7.2014 jsme pozvány na dvě vystoupení do Bakova nad Jizerou na Pojizerský folklorní festival. Pak si dáme prázdniny a 16.8.2014 sehrajeme opět utkání „Staří
páni Židněves“ Tímto Vás srdečně zveme na tuto akci. V listopadu připravujeme pro naše
spoluobčany Country bál se skupinou Kačeři v místní sokolovně.
Doufáme, nás naši spoluobčané i děti z Března v našem úsilí podpoří svoji účastí na
našich akcích, které děláme hlavně pro Vás.

Děkuji, mažoretky
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TJ Sokol Březno
Minižáci TJ Sokol Březno – sezóna 2013-2014
Minižáci TJ Sokol Březno začínali v podzimní části sezóny ve druhé nejvyšší skupině
okresního přeboru v divizi I.B. Po podzimním suverénním vítězství s náskokem 11 bodů před
Předměřicemi postoupili do jarní části okresního řeboru do nejyšší divize I.A., kde se utkali ve
čtyřech turnajích s družstvy Dobrovice, Předměřic a Benátek o titul přeborníka okresu Mladá
Boleslav. V prvním turnaji (11.5.) v Benátkách se stejným počtem bodů (6b.) jako Dobrovice a
Benátky (dvě vítězství a jedna prohra), ale s horším skóre skončili na třetím místě. Druhý turnaj (18.5.) ve Březně se chlapcům příliš nepovedl a skončili na čtvrtém místě, když neuhráli
ani bod. Třetí turnaj v Předměřicích suverénně vyhráli, porazili všechna družstva (9b.) a dostali se do celkového vedení před Dobrovicí. Poslední turnaj v Dobrovici sice vyhráli domácí,
ale jen o skóre před našimi chlapci (6b.), kteří tedy hned po prvním účinkování v nejvyšší
divizi získali titul přeborníka okresu.
O vynikající výsledek se zasloužili tito hráči (jméno a vstřelené branky):
Horák Tomáš (5)
Rejzl Filip (2)
Vrabec Matouš
Sluka Daniel (20)
Příbramský Marek (5)
Příbramský Matouš (1)
Vitajer Pavel
Slavík Marek
Lauber Jakub (1)
Hofman Jan (1)
Kočí Karel
Nekovář Vojtěch – brankář
Celková tabulka:
Zápasy
1. Březno
12
2. Dobrovice A
12
3. Benátky
12
4. Předměřice
12

vítězství
7
6
5
4

remízy
0
2
1
1

porážky
5
4
6
7

skóre
35:37
46:35
41:34
28:44

body
21
20
16
13

Úspěšným trenérem a vedoucím družstva je obětavý činovník fotbalového oddílu p.
Josef Bejr.
Petr Pacholátko
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Informace
V sobotu 10. května 2014 byly, na základě dřívější smluvní dohody, vyměněny rámy u
obrazů souboru „Křížové cesty“ v kostele sv. Václava. Stávající rámy byly již velmi zastaralé a
ne příliš v dobrém kompaktním stavu. Byly nahrazeny novými a podobně profilovanými rámy
s novým číselníkem. Je celkem jasné, že konkrétně výměna rámů není aktuální záležitostí pro
kostel v tomto stavu, ale mají v účelu přispět ke zkulturnění kostela.
Dne 3. června 2014 proběhlo celkem velmi významné jednání na biskupské kurii
v Litoměřicích. Jednání se zúčastnil zástupce stavební firmy fa ZELENÝ, stávající stavební poradce pro diecézi Litoměřice Ivo Fiedler, včetně mojí osoby.
Rozsáhlé jednání získalo svůj závěr v podobě statického zajištění havarijního stavu západního průčelí kostela sv. Václava. Na základě jistých požadavků dojde ke zřízení tzv. závazného stanoviska podle předloženého návrhu již dlouhodobě vypracovaného projektu, či návrhu v souladu s posudkem statika.
V první řadě bude naléhavé zajistit, dle vypracovaného projektu či návrhu v souladu
s úředním souhlasem statika, havarijní stav nad hlavním vchodem do kostela sv. Václava,
který obnáší demontáže aliančního znaku nad hlavními dveřmi, zpevnění kritických trhlin a
zpětné montáže znaku, podle dalších zjištěných okolností. Akce by měla, po schváleném návrhu, úředních postupech a zákonné časové prodlevě provedena v hodnotě 300 tisíc korun.
Závazné stanovisko se nevydává na menší akce tohoto typu, ale na celkově větší akci
v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovitele.
Výsledkem našeho jednání je předání návrhu projektu okrskovému stavebnímu technikovi a následného předložení Magistrátu kvůli zřízení tzv. závazného stanoviska.
Zde se jedná se o finanční dar, který je na konkrétní akci schválen a musí být tento
proces proveden v nejkratší možné době!
Dalším výhledovým postupem v záchraně památné stavby, po opravě střechy bude
odvlhčení budovy na základě projektu a výběrového řízení, tzv. soutěži.

Komárovský rybník je rybník v CHKO Český ráj, druhý největší na tomto území po rybníku
Žabakor. Nachází se v rekreační oblasti Branžež – Nová Ves v okrese Mladá Boleslav. Další
sídla v blízkém okolí jsou Zakopaná a Srbsko. 4 km dále na jihozápad leží správní centrum
Kněžmost – jihozápadní brána Českého ráje.
Dříve, v době rozkvětu rybníkářství (období cca 16.–18. století), byly na tomto místě tři rybníky, po jejichž hrázích vedly spojovací cesty. Všechny tyto rybníky byly zrušeny a až v polovině 20. století byl znovu napuštěn jen největší z nich, dnes známý jako Komárovský.
Rybník byl dříve spíše rybářským centrem, dnes však už slouží více jako rekreační centrum
západní části Českého ráje. Jeho písčité dno a dobrý přístup do vody jsou vhodné pro rodiny
s dětmi. K dispozici je několik pláží a kempů, okolní terén je vhodný pro turistiku a cykloturis13

tiku. Romantický ráz krajiny dokreslují zejména na severní straně širokého údolí pískovcové
Příhrazské skály v čele se skalním masivem Sokolka. V okolí jsou rozlehlé jehličnaté lesy a
Žehrovská obora. Rybník má vodní plochu o rozloze 38 ha, dosahuje hloubky až 2,5 m a leží v
nadmořské výšce 270 m. Rybník je napájen nedaleko pramenící Kněžmostkou a dalšími třemi
přítoky, nejdelší z nich se někdy nazývá Mezilužský (pramení v Meziluží).
Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. února 2014 nebude Komárovský rybník na základě žádosti vlastníka předmětného vodního díla, nadále uváděn v
seznamu vod, které jsou určeny pro koupání osob. Z tohoto důvodu nebude již jakost koupací vody rybníka v rekreační sezóně sledována Krajskou hygienickou stanicí
Zdeňka Nečesaná

Březenská kronika – druhé pokračování
Kulturní poměry
Důležitými kulturními ohnisky pro obec jsou spolky, škola, místní osvětová komise a
obecní knihovna.
Spolková činnost před válkou se omezovala ponejvíce na činnost svépomocnou. Ve
středověku takovými spolky byly cechy. Nejstarším spolkem v tomto smyslu je Živnostenské
společenstvo ve Březně. R. 1734 obyvatelé městečka Března, poddání hraběte Josefa
z Bubna a z Litic předložili cechovní artykule spojených řemeslníků řemesla kovářského, kolářského, provaznického, truhlářského, řeznického, mlynářského, krejčovského a ševcovského k císařskému potvrzení. C. K. místodržitelství v Praze, ze dne 7. července 1864 č. 2799
oznámilo, že schválila předložené stanovy Společenstva živností ve Březně a nové vzorné
stanovy Společenstva byly schváleny okresním úřadem dne 17. prosince r. 1929.
Svépomocným spolkem byla také Hospodářsko – čtenářská beseda, která byla založena 1893. Vznikla z potřeb hospodářských, neboť spolek zakoupil některé hospodářské stroje, které členstvu byly půjčovány. Spolek měl také smysl pro kulturní povznesení obce, neboť
pořádal besídky, přednášky a založil i bohatou knihovnu. Ta však byla přes válku ubytovaným
vojskem rozkradena a zbytek knih byl předán tělocvičné jednotě Sokol. Zájmy hospodářské
obstarává nyní Domovina, takže spolek žije jen ze setrvačnosti.
Pro ochranu majetku před požárem byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Březně.
Spolek má dlouholetou tradici, neboť byl založen r. 1882. Téhož roku si zakoupil stříkačku za
1050 zlatých, kterýžto obnos si obec musela vypůjčiti. V r. 1905 zakoupena byla nová stříkačka za 1100 K a tento tento obnos byl vypůjčen od Spořitel. a zál. spolku ve Březně. Povinné
splátky jsou uhražovány subvencemi. Hasičská stříkačka a jiné nástroje jsou umístěny
v hasičské zbrojnici, která je vedle hostince „U zlaté Prahy“. Spolek má 26 činných členů.
Důležitým kulturním spolkem je tělocvičná jednota Sokol, jež založena byla v obci r.
1913, tedy těsně před světovou válkou, v níž sokolská idea pravého vlastenectví činu se jedi14

nečně osvědčila. Život v jednotě byl od jejího založení vždy čilý, pouze za války ochabl. Po
převratu však nastal u nás skutečný rozmach sokolské myšlenky, takže jednota, která pořádala svá cvičení v hostinci U zlaté Prahy, se rozhodla postaviti si svůj stánek. Proto v r. 1921
započato bylo se stavbou sokolovny. Velkým nákladem a obětavostí členstva a podporou
obcí zdařilo se toto ušlechtilé dílo. Sokolovna stála 354000 Kč. Občanstvo ze Března a
z vůkolních obcí pomohlo asi obnosem 20000 Kč na bezúročnou půjčku, obec Březno a Dolánky se zaručily za 60000 Kč, na I. hypotéku půjčila Okresní hospodářská záložna v Mladé
Boleslavi 70000 Kč a zbytek byl uhražen subvencí ministerstva zdravotnictví a II. hypotéku,
která zaplacením některých splátek klesla na 90000 Kč.
Tělocvičná jednota Sokol konala v r. 1924 veřejné župní cvičení. V roce 1929 zařídila
asi nákladem biograf a v r. 1933 oslavila své dvacetileté trvání. Popud k založení jednoty vyšel ze Března i ze Židněvse a první výbor v r. 1913 byl tento: MUDr Julius Zeilman, starosta,
místost. Frant. Pazderník, členové výboru: Jan Kořínek, učitel, Štěpán Masopust, Horák Eduard, Vacek Josef, Fidler Frant., Havelka Jos. Vlach Václav a Hrdina Jg. Cvičební činnost tělovýchovná je čilá, také divadelní a zábavná činnost byla co nejvíce pěstována, takže těl. jednota
je důležitým kulturním a vlasteneckým spolkem v místě i okolí.
Kulturním činitelem v obci i okolí je také Vlastenecko – dobročinná sdružená obec Baráčníků pro Březno a okolí, jenž byla založena v r. 1929. Spolek má krásné poslání, neboť, jak
již z názvu je patrno, je spolkem dobročinným, na kterýžto účel vyplaceno bylo celkem od
založení 15843,35 Kč. Také pěstuje staré zvyky a obyčeje, jak se dochovaly z dřívějších dob.
Prvním rychtářem byl František Třešňák, jenž však později byl z obce Baráčníků vyloučen.
Pantatínkem byl zvolen Jan Bouček, hostinský, kde Baráčníci mají svou krčmu. Jejich odznakem je domeček, mají svůj stejnokroj sestávající u mužů z poděbradky a košile, vyšívané
v národním ornamentu. Ženy při slavnostech nosí národní kroje. Mezi sebou se nazývají sousedy a tetičkami, též mladá chasa byla zřízena v Židněvsi jako odbor spolku. Při spolku byl též
založen pohřební fond, jenž pro členy spolku má značnou důležitost. Spolek vlastní své divadelní jeviště a různé dekorační potřeby.
V r. 1932 založena byla místní osvětová komise. Prvním předsedou zvolen Jan Boudyš,
učitel, jednatelem Karel Finkous, učitel a starosta těl. jednoty Sokol. Osvětová komise dala
popud k tomu, aby vedena byla obecní kronika a snaží se, aby mohla získati do své správy
zámecký archiv. Do místní osv. komise je delegován také obecní knihovník, jímž je nyní M.
Šindlauerová, učitelka.
Obecní knihovna je dosud vybavena malým počtem knih(180 ks.), ale obec podle zákona vyplácí pravidelné dotace.Knihy se půjčují vždy v neděli dopoledne v dílně obecné školy.
V r. 1889 byl ve Březně ustaven zpěvácký spolek „Václav“, říd. uč. Stránským, jenž
však zanikl.
K šíření kulturních snah přispívá také škola. Učitelský sbor pracuje v těl. jednotě Sokol
a v místní osvětové komisi a společným úsilím daří se všechny snahy rázu kulturního a vzdělávacího.
Zbyněk Valenta
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Březenský krtek
O sakrálních památkách, jejich rozdělení a architektonickém významu.

III.
KOSTEL – budova pro veřejné křesťanské bohoslužby; křesťanský chrám. Kostely se
stavěly od 4. stol., jejich architektuře se vždy věnovala mimořádná pozornost (obvykle na
nich lze nejlépe dokumentovat vývoj slohu). Kostel – z latinského castellum - tvrz, (Boží)
hrad.
Podle půdorysného rozvrhu a dalších znaků lze kostely rozdělit na stavby podélné
(jednolodí, dvoulodí, tří a vícelodní bazilika, pseudobazilika, katedrála, halový kostel a sálový
kostel; viz též hala, sál) a centrální stavby. Podle funkce lze kostely rozdělit na kostel farní,
katedrální, klášterní, poutní ap. Vedle funkcí církevních měly kostely i funkce církevně politické (korunovační chrám) i světské, např. pevnostní (opevněný kostel). Kostely byly většinou
orientovány (viz též orientace architektury). Jejich základní dispozice zůstávala po celé období vývoje téměř stejná, v konkrétním provedení však byla stavba slohově podmíněna (kostely
románské, gotické, renesanční, barokní atd.). Na východní straně (v případě orientovaného
kostela) je kostel ukončen presbyteriem (viz též chór), v němž uprostřed stojí hlavní oltář. Po
levé nebo pravé straně sousedila s presbyteriem sakristie. Zejména v raném středověku (do
11. – 12. stol.) bývala pod vyvýšeným chórem umístěna krypta (obdobná mohla být v případě
dvouchórové baziliky i na západní straně kostela). Na presbyterium navazovala chrámová loď
(místo pro laické věřící), oddělená od presbyteria triumfálním obloukem a chórovou přepážkou. Často se mezi podélnou loď a presbyterium vkládala loď příčná (transept). Po stranách
vedlejších lodí i transeptu bývaly menší kaple s oltáři. Na západní straně byl kostel ukončen
západním průčelím, na jehož vnitřní straně bývala budována empora nebo hudební kruchta.
Západní průčelí bylo často bohatě zdobeno. Součástí řady kostelů je zejm. od románské doby
věž nebo věže. V raně křesťanské architektuře stála samostatně věž (kampanila) a baptisterium.

IV.
KAPLE – menší křesťanská modlitebna; samostatná nebo oddělená součást sakrální či
profánní stavby (hradní kaple, chórová kaple, kaple v boční lodi). Kaple jsou určeny ke zvláštním druhům pobožnosti: např. křestní kaple (viz též baptisterium), náhrobní kaple (od doby
renesance se užívá jako náhrobek rodu), pohřební kaple (budována na hřbitově, zpravidla
větších rozměrů, konají se v ní pohřby), soukromá kaple, hřbitovní kaple (může plnit funkci
kaple pohřební, obvykle však slouží k vykonávání pobožnosti přímo na hřbitově; viz též karner), poutní kaple (často obklopena ambity). Ve středověku se výrazem kaple označoval každý kostel, který nebyl farní. – Podle starší literatury byl název kaple odvozován od latinského
cappa plášť, kapuce. Míněn byl plášť sv. Martina z Toursu, který byl v 7. stol. jako říšský klenot merovejské říše opatrován v pařížské královské modlitebně. Později se název rozšířil i na
další sakrální stavby. Pravděpodobnější výklad odvozuje vznik slova kaple od pozdně latinského capella (cupella) malý hrob, tj. raně křesťanský památník (ciborium) nad hrobem mučedníka, z něhož se nejstarší kaple zřejmě vyvinuly. Viz též patrová kaple.
K dalšímu, zajímavému putování zve Váš krteček.
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Historické okénko Března
Za vlády rodu Kouniců se udála řada zajímavých událostí, zapsaných ve farní pamětní
knize. Roku 1820 nechal sedlák z Dlouhé Lhoty, Jan Dlask pořídit Křížovou cestu, kterou maloval bakovský malíř Antonín Košátecký. Následujícího roku dal březenský cech „štafírovat“
postranní oltář Panny Marie.
Kostel se již od svého počátku existence potýkal s narušenou statikou. Roku 1822 se
sešla komise, která shledala, že bohatá sochařská výzdoba na západním průčelí je příliš těžká
a tudíž zapříčiňuje vznikání velkých trhlin a oddělování zdi. Správce březenského zámku Treibl a kreslíř Pucherna rozhodli o zbourání štítu kostela. Proti byl tehdy místní farář a správce
Velkostatku Jan Venier. Ještě téhož roku 2. září byly sochy z průčelí nákladně a opatrně snímány, zároveň se pro zlepšení stavu začala budovat západní předsíň. Nový přístavek pak ale
v zásadě nic neřešil, neboť se hned v prvních měsících objevily další praskliny. 4 srpna 1823
byla dokončena západní fasáda i s předsíní, ale přesně o rok později v suchých letních měsících se zeď opět odtrhla a stavební práce pokračovaly i nadále. 10. srpna roku 1824 bylo
z průčelí sejmuto sousoší Nejsvětejší Trojice, která byla nejprve přesunuta na sokl k cestě na
Novou Telib, po té byla přenesena do kaple na Telib. Socha sv. Václava pak byla dosazena na
rozcestí.
Konečně 28. června roku 1825 byl kostel zcela opraven a zpevněn. Stavební úpravy se
netýkaly jen průčelí a předsíně, jež však ještě dlouho poté čekala na své nové dveře, ale
opravy se též týkaly východní části kostela, presbytáře. Byly zesíleny základy okolo staré
předsíně a presbytáře. Zřícenou klenbu u oratoře uvnitř kostela, zpevnili shora i zezdola rákosovým stopem a zazdili kostelní vchod ze strany věže. Na počátku 20. let 19. století byl
zrušen hřbitov u kostela a vzdálen k soše sv. Leonarda (Linharta). V roce 1822 byla zbourána
hřbitovní zeď kolem kostela a všechny sochy a znamenité kamenické práce zmizely. V roce
1836 dostal tehdy nový hřbitov také nový kříž s Kristem a roku 1857 byl i tento hřbitov opuštěn a založen současný.
Stavební účty ze 30. let 19. století se ponejvíce zaměřují na výdaje při opravách střechy velké zvonice, jež prý hrozila spadnutím a též opravou malé sanktusové věže kostela.
V této době předsíň kostela zůstává stále bez nových dveří, na klenbě předsíně se stále objevují trhliny.
Další pokračování příště!
Zdenka Nečesaná

Pozvánka
HRAD TROSKY – Inspirace k výletu.
Historie hradu Trosky. Základ hradu tvoří velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar
sopečného původu. Dva lávové sopouchy vyvřely z nitra země v době třetihor. Následná ero17

ze splavila zakrývající hlínu, písek a ostatní měkké horniny a obnažila tento útvar do dnešní
podoby. Celek je světovou přírodní raritou.
Založení hradu spadá až do pozdního středověku - přibližně mezi roky 1380 až
1390, kdy majitel zdejšího panství Čeněk z Vartemberka využil přirozené obranné vlastnosti
čedičových skal. Na hřebenu mezi oběma vrcholy založil vnitřní hrad s obytnými paláci a na
vrcholu obou skal pak nechal vybudovat obranné, ale zároveň obytné věže. Na nižším, nazývaném pro jeho rozložitější vzhled Baba, stávala šestiboká dvoupatrová stavba, přístupná
z paláce ze severní strany. Na vyšším a štíhlejším vrcholu nazývaném Panna stával palác obdélníkový, původně třípatrový, v jehož prostoru byla prý i hradní kaple.
Výrazné výškové uspořádání staveb (relativní převýšení Panny oproti prvnímu nádvoří cca 57 m, Baby cca 47 m) umožnilo vybudovat systém obrany v nedostupnosti
a dokonalém kruhovém přehledu vnitřního hradu, jeho svahů i dalekého okolí. Vlastní paláce
obývané pouze ve vrchních partiích poskytovaly ve spodních částech dostatečné skladovací
prostory pro uložení zásob na doby obléhání. Vodu poskytovala vlastní hradní studna na prvním nádvoří, asi 30 metrů hluboká, a na Panně byly ve skále vybudované důmyslné cisterny
na dešťovou vodu. Pod hradem se údajně dále nacházejí rozsáhlá sklepení a v bludišti pískovcových skal a trhlin jeskynní prostory s jezírky, dnes nepřístupné, ústící patrně
v jeskynním systému zvaném Sklepy (skalní město Apolena nedaleko pod hradem).
Vlastní systém tří obranných pásů tvořily hradby 1,5 - 2 m široké a až 15 m vysoké.
Všechna nároží jsou armována pískovcovými kvádry. Za první - vstupní branou jsou zbytky
bývalého purkrabství, strážnice, kde ještě kolem 19. století byly zbytky krbu. Tento prostor
prvního nádvoří - tzv. vnějšího hradu sloužil i jako menší hospodářské zázemí. Druhou - tzv.
kulisovou branou jsme prošli do prostoru vnitřního hradu, kde u jižní zdi stávaly konírny a po
stranách menší obytné budovy. V místě nového schodiště na věž Babu stál vysoký dřevěný
palác, kterým se vystoupalo až do vrchního kamenného paláce vytápěného původně kachlovými kamny. Vlevo z tohoto nádvoří byl přístup po kamenných schodech malou brankou pro
pěší do nejlépe chráněné části hradu, dnes se zbytky hlavního paláce. Ten byl původně podélně dělený, s trámovými stropy, čtyřpatrový, s viditelnými zbytky děr jednotlivých podlaží.
Na vrchu jsou patrné zbytky oken s kamenným ostěním a sedátky pod okny. Vybudované
točité schodiště zvané Aehrenthalské vzniklo v prostoru pravého paláce v letech 1841 - 1843.
Zakladatel hradu Čeněk z Vartemberka pocházel z mocného rodu severočeských
Markvarticů, jejichž majetek tehdy sahal od pohraničních hvozdů až po Jičín. Ke konci svého
života se zadlužil (patrně i stavbou hradu) tak, že roku 1394 musel své panství Nový Bydžov
a Trosky postoupit králi Václavu IV., svému největšímu věřiteli. Ten hrad po čtyřech letech
prodává mocnému rodu Bergovců, který na Troskách hospodařil až do roku 1455, kdy poslední z rodu Jan panství prodal Janu Zajíci z Hasenburka, majiteli nedaleké Kosti. V této době
byl hrad plně funkční, obýván a sloužil jako mocná pevnost a nikdy nebyl vojensky dobyt. Ani
roku 1424, kdy ho krátce obléhal Žižka, ani r. 1428, kdy ke hradu po požáru věže Baby přitrhli
Sirotci. Bergovci coby tvrdí katolíci v této obě pevně vládli celému okolí.
Zajímavá příhoda se udála někdy koncem r. 1437 nebo počátkem r. 1438, kdy se
hradu lstí zmocnila loupeživá cháska pod vedením rytíře Šofa a jeho druha Švejkara. Ti se zde
na hradě potom s posádkou asi 200 mužů ubránili i zemskému vojsku a terorizovali odsud
okolí až do r. 1444, kdy se donuceni okolnostmi museli hradu vzdát. Za držení hradu Janem
Zajícem ztrácí tento postupně na své důležitosti. Panstvo pobývá spíše na Kosti a hlavně pohodlné Hrubé Skále.
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Roku 1497 přešly Trosky do majetku Šelmberků, roku 1524 Bibrštejnů,
1551 Lobkoviců až je roku 1559 kupuje Jindřich ze Smiřic. Sláva hradu v této době definitivně
končí. Smiřičtí přestavují hrad Skálu (dnes Hrubou Skálu) v pohodlné sídlo a odtud spravují
celý kraj. Za jejich éry doznal poměrně velkého hospodářského rozkvětu. Smiřičtí zakládají
rybníky, ovčíny, pivovary, chmelnice a pro okolní vesnice je to doba klidu a míru.
Za třicetileté války byl majitelem panství Albrecht z Valdštejna a i po jeho zavraždění r. 1634 zůstávají Trosky v majetku rodu a to až do r. 1821. Tehdy hrad získal nový majitel - Jan Lexa z Aehrenthalu. Ten je typickým představitelem nově nastupující zbohatlické
generace podnikatelů. Kupuje nejen celé panství s Troskami, Hrubou Skálou a Valdštejnem,
ale i šlechtické tituly hraběte a rytíře. Ovlivněn romantismem této doby zachraňuje mnohé
památky na svém panství, opravuje je i upravuje, někdy však bohužel méně citlivě. Z této
doby pochází na Troskách vybudovaná, v úvodu již zmíněná, vyhlídková věž, postavená
z materiálu zbořené čelní stěny obytných paláců a sklepení. Velkolepě plánovaná stavba však
zůstala nedokončena, přerušena předčasnou smrtí stavitele. Ale i tak mnozí básníci, malíři
a romantici, okouzleni vzniklou vyhlídkou v širý kraj, učinili torzo hradu nesmrtelným.
Roku 1925 přechází hrad do vlastnictví Československého státu, v jehož majetku
zůstává až do dnešních dnů. První větší opravy v této době provádí Klub českých turistů (třicátá léta), ale ke skutečně odborným a rozsáhlým zabezpečovacím pracím a údržbě hradu
dochází až v několika posledních desetiletí za správy hradu Státním památkovým ústavem
v Pardubicích. Opravy spočívají hlavně ve statickém zabezpečení skalního masívu, vlastních
hradeb a zbytků hradních paláců. Součástí těchto prací je samozřejmě i archeologický průzkum odhalující nám neustále nové poznatky z minulosti místa.
V letech 1999-2000 se vybudováním impozantního schodiště na Babu uzavřela další etapa oprav a rekonstrukcí. Precizní stavba, inteligentně vklíněná mezi skály, dokonalost
technického řešení, to vše dokazuje um českých rukou a hlav a navazuje na dovednost našich
předků, kteří vystavěli tento osmý div světa.
Zdeňka Nečesaná
Český ráj
Jak dostat tatínka do polepšovny: Pěšky okolím Věžického rybníku
Nenáročný výlet pro pěší, vhodný pro rodiny s dětmi. Provede Vás částí přírodní rezervace
Podtrosecká údolí s nádhernými scenériemi, které znáte z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny (6 – 7 km).
Průběh trasy: Věžický rybník - rybník Vidlák - Věžický rybník (cca 6 - 7 km)
Náročnost a délka trasy: velmi nenáročná asi 6 - 7 kilometrová trasa vedoucí po rovině. Lze
zvládnout s kočárky.
Popis trasy: Ideálním výchozím místem pro nenáročnou pěší turistiku za rodinným filmem Jak dostat tatínka do polepšovny je parkoviště u Věžického rybníku. Odtud se vydáte
po žluté turistické značce směrem k rybníku Vidlák. Po prvních zhruba 200 metrech narazíte
na informační středisko Správy CHKO Český ráj, kde v sezoně probíhají zajímavé výstavy a lze
tu získat i různé propagační materiály. Věžický rybník bývá označován pro svoje unikátní klima za českorajské Benátky, to především kvůli výskytu teplomilných rostlin, které se na zbytku území již málokde vyskytují. Když budete pečlivě sledovat skály na druhé straně rybníka,
již zanedlouho objevíte tu, která ve filmu posloužila scéně, kdy malý Vašek s tatínkem lezou
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na první skálu a Jana Preissová v roli maminky jim to zakáže v domnění, že tohle je jediná
skála široko daleko…
Pokračujete cestou krásným údolím až k rybníku Vidlák. U paty rybníka je u stavidla
lávka, kde se odehrála slavná scéna, kdy pošťák Petr Nárožný na babetě potká dědu
v přestrojení za vodníka…. „Vodník, a říkal mi Fando“ a sjede i s babetou do rybníka. U Vidláku je také známé tábořiště a vyhlášená trampská hospoda. Vyplatí se tu zastavit na „buřta
s cibulí“, večer se tady v sezoně konají trampské potlachy a za doprovodu kytar se zpívají
písně typu Niagary až do ranního kuropění… odtud se po stejné cestě vydáte zpět
k Věžickému rybníku, kde se můžete v horkých letních dnech i vykoupat.
V kaňonovitých údolích pod zříceninou hradu Trosky se nachází soustava osmi rybníků: Věžák, Nebák, Vidlák, Krčák, Hrudka, Rokytňák, Dolský a Podsemínský. Břehy těchto rybníků lemují většinou pískovcové skály a jejich okolí zve k romantickým procházkám.
Podél Želejovského potoka, který protéká rybníky Vidlák, Krčák, a Věžák a vlévá se do
Žehrovky, se rozkládá Želejovské údolí, které je lemováno skalami a jehličnatými lesy. Zachovala se tu řada staveb lidové architektury.
Rybník Nebák - protáhlý rybník ležící na Žehrovce, severovýchodně od Sobotky. V
okolí najdeme samoty a rekreační chalupy. Pod rybníkem je starý Vlkův mlýn připomínaný už
v roce 1445. V lese, při silnici do Rovně, najdeme zříceniny skalního hrádku ze 13. století.
Rybník Krčák - Jedná se o rybník v údolí Želejovského potoka, asi 4 km jihozápadně od
Rovenska pod Troskami. Na kraji lesa ho vroubí rekreační chaty.
Věžický rybník - Věžický rybník má unikátní skalní břeh - skalní věže vystupují přímo z
hladiny rybníka. Písčité dno a teplá voda láká v létě ke koupání. K přístupu ke koupání lze
využít např.louku u hráze (poblíž parkoviště).
Podsemínský rybník - Rybník najdeme v údolí Žehrovky, pod rybníkem Nebákov. Příjemné místo ke koupání obklopují rekreační chaty.
Vidlák - rybník se nachází při silnici z Troskovic k Hrubé skále. Najdeme tu přírodní rezervaci Rašeliniště Vidlák. Pro turisty je zde možnost občerstvení, táboření a koupání.
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