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N a úvod …
Vážení čtenáři,
s příchodem jara opět vítáme období nejkrásnějších svátků roku, Velikonoc.
V tomto čísle zpravodaje Vám zopakujeme několik podstatných informací, které vystihují podstatu těchto svátků i zvyků, které jsou nedílnou částí života nás všech.
Dále se dočtete o dění v městysi, najdete zde i pozvání na „Noc kostelů“ i další zajímavé akce.
Přejeme Vám krásné, radostné prožití Velikonoc a hodně bohatou výslužku koledníkům.
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, i když někdy nás i sněhová
nadílka překvapí. Přejme si, ať nás slunečné jarní počasí těší co nejvíce dní.
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 osvěta v rámci odpadového hospodářství) a samozřejmě budeme plnit úkoly stanovené rozpočtem na rok 2015.
Letošní rok je opravdu na nové projekty bohatý. Výše schváleného rozpočtu
20.218.000,- na straně výdajů i příjmů mluví za vše. Jedná se o rozpočet vyrovnaný, což
znamená, že příjmy letošního roku kryjí naplánované výdaje na rok 2015. Finanční příspěvky, které jsme měli k 31.12.2014 jsou naší finanční rezervou. Toto jsou pozitivní zprávy pro
další rozvoj městyse Březno.
A které konkrétní projekty v letošním roce zrealizujeme?
Jedním z nejdůležitějších je projekt Březno, základní škola-zlepšení tepelnětechnických parametrů obvodových konstrukcí. Jde o zateplení budovy Základní školy
pavilon I. stupně, kde se kompletně vymění dřevěná okna za okna plastová a celá budova
se zateplí tvrzeným polystyrénem o tl. 160 mm. Budova dostane tak zcela nový plášť a tento projekt přinese nejen úsporu spotřeby elektrické energie pro vytápění, ale i to, že dětem
i všem zaměstnancům školy se zpříjemní pobyt v budově. Tento projekt můžeme uskuteč2

nit díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí a fondům Evropské unie – financujeme tuto akci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3-Udržitelné
využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.-Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla. Celkové náklady na tento projekt jsou ve výši 6.304.440,- Kč včt. DPH, dotace je ve
výši 4.596.291,- Kč
Do letošního rozpočtu byla zahrnuta akce vybudování nových antukových
tenisových kurtů v prostorách víceúčelového hřiště na tvz. spodním hřišti, kde je již plocha
částečně připravená.
Tenisové kurty budou včetně oplocení a v měsíci dubnu bude radou městyse Březno
vyhlášeno výběrové řízení na výběr zhotovitele. Realizace se předpokládá 5-6/2015. Odhad
nákladů je na realizaci ve výši 1.000.000,- Kč včt. DPH
Z roku 2014 pokračuje projekt zpracování projektové dokumentace na revitalizaci náměstí ve Březně ve dvou řízeních (územní a stavební). Výše nákladů bude cca
600.000,- Kč. Předpokládáme, že by mohlo být platné stavební povolení na realizaci náměstí koncem roku, abychom mohli žádat o případnou dotaci v roce 2016.
Mimo schválený rozpočet připravujeme další projekty, na které žádáme
o dotační prostředky – Fond na obnovu drobných památek Středočeského kraje – Oprava
kapličky v Dolánkách, Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje Rozšíření pavilonu
II.stupně ZŠ Březno a Bezpečnostní opatření na krajských komunikacích prostřednictvím
Grantů Škoda-auto a.s.
Samozřejmě, že nemalé prostředky budou poskytnuty na provoz příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Březno pro rok 2015 ve výši 2.862.000,- Kč a ostatním neziskovým -společenským nebo sportovním organizacím bude poskytnut příspěvek na
činnost v celkové výši 471.500,- Kč.
Připravených nebo naplánovaných projektů je na letošní rok mnoho a jsem osobně
přesvědčena, že opět přispějí k dalšímu rozvoji naší obce.
Závěrem Vám všem přeji krásné jaro a hodně slunečních dní.

Barbora Adamcová
starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení spoluobčané
Není to tak dlouho, co jsme se připravovali na vánoční svátky a slavili konec roku. Najednou tu jsou Velikonoce, je tu jaro. S ním přichází po dlouhé zimě i jarní úklid ve Vašich
domácnostech a zahrádkách.
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Připomínám, že skládka na bývalém starém hřbitově (místo kde se pálily čarodějnice)
je uzavřena a je zde zákaz jakékoli skládky. Jelikož byla orgánem Životního prostředí vyhodnocena jako „černá skládka“, musela být kompletně zlikvidována a uzavřena. To znamená, že
všechen odpad z domácností, dle zákona, musí majitel nemovitosti řešit v rámci TKO svozovou firmou. Obcím vyvstala povinnost zajistit odvoz bio a kovo odpadu z domácností. Březno
tuto problematiku řeší nákupem speciálních popelnic na bio odpad, kterou si mohli po objednání občané vyzvednout na Úřadu městyse Březno. Na této hnědé popelnici je nalepena
známka s vývozem, kterou obdrží žadatel spolu s nádobou. Samozřejmě je dále možné,
a v určitých momentech i výhodné, kompostovat nadále bio odpad na svém pozemku. Svoz
bio odpadu je řešen v rámci TKO svozovou firmou Comapag. Bio odpad se bude odvážet
v době od 1.4. do 31.10.2015 a v naší obci to bude každý čtvrtek.
Svoz kovů z domácností bude řešen několikrát do roka a to tak, že bude u Úřadu městyse Březno postavena na určitý termín popelnice pro tento druh odpadu. Termín bude vždy
upřesněn a vyhlášen místním rozhlasem, na vývěsce či na webu městyse. První termín je od
25.5. – 2.6.2015. Kovem z domácností se v žádném případě nemyslí např. staré zábradlí, část
vraku auta, nepotřebný šrot, ten patří do výkupny Sběrných surovin, ale drobný kovový odpad z domácností.
Do této nádoby na kovy PATŘÍ tento odpad:
 plechovky od nápojů
 zmačkaná víčka od jogurtů, termixů, folie od tavených sýrů a čokolád
 šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic (ne víčka od piva)
 misky od buchet, paštik
 prázné obaly od kosmetiky, prázné tuby od mastí, past a krémů
 ešusy, příbory, hliníkové součástky od přístrojů apod.
 plechovky od potravin
Do této nádoby na kovy NEPATŘÍ:
 kombinované obaly (nápojové kartony)
 obaly od cigaret, kávy, sušenek, bonbonů
 celofán
 obaly od jedů, znečištěné a zapáchající obaly
Je naplánován svoz nebezpečného odpadu a to na sobotu 18.4.2015 od 8:00 hod.
Shromaždiště odpadu bude jako minule a to na náměstí. Odpad je třeba dovézt již v pátek
večer nebo v sobotu ráno, před příjezdem svozové firmy. Ráno proběhne již nakládka. Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Nádoby obsahující oleje či barvy musí být
uzavřené a nesmí z nich obsah unikat. Elektrozařízení, jako jsou lednice, mrazničky, zářivky,
monitory, televize, rádia, vysavače apod. musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti, nesmí být demontováno. Odvezen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející prokazatelně z domácností! Odvoz se netýká odpadů pocházející z podnikatelské
činnosti! Termín svozu bude samozřejmě dopředu avizován místním rozhlasem, na webu či
na obecní vývěsce.
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V loňském roce, v době prázdnin, bylo provedeno zasíťování obecních pozemků na
Vinici. Byl vybudován vodovodní řád, kanalizační tlakový řád a dešťová kanalizace.
V současné době probíhá zasíťování elektrickou energií, kterou provádí firma Elektromontáže pro ČEZ. Instaluje se trafostanice a pokládají se kabely jak nízkého tak vysokého napětí.
Spolu s tímto výkopem městys připokládá kabel veřejného osvětlení a rozhlasu pro tuto lokalitu. Z důvodu výkopových prací muselo být dočasně odpojeno veřejné osvětlení. Prosím občany v této lokalitě o shovívavost.
Začaly práce na zateplení školy I. Stupně „zlepšení tepelně – technických parametrů
obvodových konstrukcí zdejší Základní školy I. Stupně“. Firma Kasten s.r.o. již začala se stavebními pracemi, započala výměna oken, která má být hotova do tří týdnů včetně začištění.
V zadním traktu budovy se připravuje podklad pro zateplovací systém a chemickou injektáží
se izolují základy. Konec prací je naplánován na konec letních prázdnin.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Zápis č.8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 17. 12. 2014
ZM 8/01/2014 - Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Března. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/02/2014 - Obecně závazná vyhláška č.3/2014 o místním poplatku – změna sazby místního poplatku za komunální odpad od roku 2015 – místní poplatek TKO ve výši 600,Kč/osoba/rok. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/03/2014 – Úlevy z poplatku za komunální odpad na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/04/2014 – Ověřovatelé zápisu: Ing. Horák, MUDr. Příbramský. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/05/2014 - Bezúplatný převod – darování pozemku 1097/1 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi o výměře 1618 m2 Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci 150 21 Praha 5, Zborovská 11, IČO: 00066001. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/06/2014 – Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015 stanoven ve výši 1/12 měsíčně
plnění rozpočtu roku 2014. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/07/2014 – Uskutečnit záměr na rozšíření ZŠ Březno o učebnu v přízemí + rekonstrukce
pavilonu II. stupně – záměr zkapacitnění ZŠ Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/07/2014 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6017867 Březno, p.č.st.71, příp. NN., Městys
Březno číslo SOBS VB IV-12-6017867/01 za úplatu ve výši 2.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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Zápis č.1/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 21. 1. 2015
ZM 1/01/2015 – Ověřovatelé zápisu: Ing. Věra Konejlová, Ing. Michal Sulej. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/02/2015 - Rozpočtové změny č.6 roku 2014 ze dne 21.1.2015 – přednesla p. Titlbachová. Zvýšení příjmů: 975.662,41,-Kč. Zvýšení výdajů: 975.662,41,-Kč. Rozpočtová změna
č.6/2014 řeší zejména navýšení daňových příjmů, přeúčtování z důvodu čerpání dotací a
uspořádání rozpočtu bez položek, u kterých nebylo plnění. Také obsahují drobná přeúčtování
v rámci položek jednoho paragrafu (odvětví např. sokolovna, zdravotní středisko). Rozpočtová změna zvýšení příjmů i výdajů o 975.662,41,-Kč. neovlivní vyrovnanost rozpočtu. Rozpočet
na rok 2014 zůstává nadále vyrovnaným. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/03/2015 – Odpisový plán Základní a Mateřské školy Březno na rok 2015. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/04/2015 – Kalkulace ceny stočného od 1.1.2015 ve výši 39,50,-Kč./m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/05/2015 – Zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor – části prodejny ve Březně
čp.182 na využití tohoto prostoru za účelem:
1. provozování kavárny a cukrárny s prodejem zmrzliny nebo
2. provozování prodejny ovoce a zeleniny nebo
3. provozování prodejny masa, uzenin a lahůdek
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/06/2015 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Chodník
do Židněvse podél komunikace II/280 k.ú. Březno. Městys Březno uhradí Středočeskému kraji
jednorázovou úhradu ve výši 640,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
ZM 1/07/20154 – Odkoupit pozemek par.č. 45/5 o výměře č. 49 m2 (oddělením z pozemku
par.č.45/2) v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi z důvodu umístění stávající dešťové kanalizace a napojení nové dešťové kanalizace související s výstavbou chodníku BřeznoŽidněves. Odkoupit pozemek za cenu 100 Kč/m2 + úhrada všech nákladů spojených
s převodem pozemku do vlastnictví obce. Zastupitelstvo schválilo 13 přítomnými hlasy. Zdržel hlasování - 1 zastupitel.
ZM 1/08/2015 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „ Březno
veřejné osvětlení lokality „ Pod Vinicí“ podél komunikace č.II/280 k.ú. Březno. Městys Březno
uhradí jednorázovou úhradu Středočeskému kraji ve výši 960,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/09/2015 – Finanční příspěvek od obce Nová Telib ve výši 40.076,-Kč na školství. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/10/2015 – Neuzavřít Dohodu o společném školském obvodu s obcí Lhotky pro předškolní vzdělávání. Zastupitelstvo schválilo 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování – 2 zastupitelé.
ZM 1/11/2015 – Uzavřít Dohodu o společném školském obvodu s obcí Lhotky pro základní
vzdělávání. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/12/2015 – Dodatek č.5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zbyněk Valenta - místostarosta
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Základní škola Březno
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, milí žáci,
chci vás touto cestou seznámit s mimořádným úspěchem naší školy, na který jsem
pyšná, a myslím, že právem.
Žáci naší školy, konkrétně žáci posledního, tedy 9. ročníku, se ve dnech 20. a 21. ledna
zúčastnili v ČT Ostrava natáčení sportovně – vědomostní soutěže BLUDIŠTĚ. Do soutěže je
přihlásila jejich třídní učitelka, paní Mgr. Jaroslava Pilná. Pravda, musela je k tomu dost dlouho přemlouvat, ale určitě toho nyní nelituje nikdo z nich. Mezi dívkami žádnou zástupkyni
nenašla, zato v chlapcích měla brzy jasno. Družstvo sestavila ze samých borců. Konkrétně
družstvo tvořili kapitán Honza Herman, dále Vojta Abík, Petr Pastorek a Jiří Procházka. Na
daleké cestě je doprovázeli a v natáčecím studiu jim ze všech sil fandili spolužáci
z 9., 8. i 7. ročníku, třídní učitelé Mgr. J. Pilná, Mgr. P. Pištěk a L. Hašlar. Na dálku jim pěsti
pro štěstí držela celá škola.
Samotná soutěž se skládala ze sportovních aktivit, v nichž kluci museli prokázat obratnost, sílu, vytrvalost, a z prověření vědomostí z nejrůznějších oborů. Všichni do toho dali
vše, někdy nás i hodně příjemně překvapili, ale mnohdy jim zase chybělo štěstí, zejména když
se soupeř stačil přihlásit o zlomky sekundy dřív než oni. I třídní učitelka, paní Pilná, se musela
dle pravidel zapojit do soutěžení. Své žáky však podpořila vydatně, sobě prokázala stálou
skvělou formu a pro „své družstvo“ získala cenné body. V jejím věku – komu čest, tomu čest!
Co k tomu ještě dodat? Kluci v žádném případě nezklamali. Naopak!!!! Soutěže byly
hodně napínavé až do posledních chvil a naši borci nás reprezentovali skvěle. Překonali trému, obavy a občas možná i sami sebe. Překonali stejně staré soupeře z jiných třech škol (mimo jiné i jednou studenty osmiletého gymnázia!). Důkazem toho je hattrick. Z Ostravy přijeli
jako vítězové, přivezli maximum, co mohli, pro nás se stali hrdiny, pro ostatní spolužáky vzory. Vystupovali s rozvahou, nic nenechali náhodě. Je jasné, že lepší reprezentanty školy bychom vybrat nemohli. Moc jim přeji, aby jim v životě vše vycházelo tak, jak tato soutěž, a aby
přitom zůstali skromní, poctiví a zdravě hraví i draví.
Vysílání v televizi je již minulostí, úžasný dort s figurkami od paní Abíkové je dávno
sněden, článek v Boleslavském deníku už patří do historie. Co však zůstává, to je pýcha, radost, zážitek, vzpomínka. A to nic nenahradí. KLUCI, ještě jednou ….. DÍKY !
Přeji zaměstnancům ZŠ a MŠ Březno, všem občanům i dětem slunečné, milé a veselé
prožití Velikonoc, dětem bohatou pomlázku, ženám omlazující vyšlehání a mužům bohatě
stuhami opentlenou pomlázku. Ať potkáte dříve kuřátko než housátko, ať vám všem jarní
sluníčko dodá dostatek pozitivní energie, zdraví, sílu a ať i nadále zůstane vaše přízeň nakloněna březenské škole.
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka
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Mateřská škola Březno
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi?
Byla zima mezi náma a teď už je za horama.
Hu hu hu jaro už je tu.
S veselým říkadlem děti z naší školky přivítaly jaro. Paní učitelky Míša a Mirka s dětmi
ze třídy Slůňata vyrobily Moranu. Děti z celé naší školky se připravovaly na loučení se zimou
a vynášení Morany. Seznámily se s tradicemi vítání jara, naučily se básničky, písničky, tanečky
a říkadla a vydaly se k potoku Klenice s Moranou včele, aby tu babici zimici už konečně odnesla voda a bylo tady krásné a teplé jaro. Vždyť již kvetou sněženky a bledule a v lese jsme
také s dětmi našly jaterníky podléšky.
Velikonoce se blíží, a tak máme moc a moc práce s přípravou. Vyrábíme výzdobu,
učíme se velikonoční koledy, malujeme vajíčka, sejeme osení, vyrábíme přáníčka, zápichy a
také děti ze tříd Sluníčka a Berušky s paní učitelkami Evou a Markétou tvoří z keramické hlíny
velice pěkné výrobky.
Děti ze třídy Žabičky chystají pro své rodiče velikonoční jarmark. Již v zimě se na trh
připravovaly a vyrobily mnoho výrobků, aby bylo co prodávat. Práce pod vedením paní učitelky Jany se jim dařila a již se na velikonoční jarmark moc těší. Děti zatančí také rodičům pod
vedením paní učitelky Jitky tradiční velikonoční tanečky a zarecitují básničky.
30. dubna bude ve školce Rej čarodějnic. Prosíme rodiče, aby dětem připravili na tuto
akci převleky, a v tento den ve školce přivítáme samé čaroděje a čarodějnice.
Školní rok už se dávno přehoupl do druhé poloviny a nás ještě čeká do prázdnin mnoho akcí.
Přijedou k nám do školky divadelní společnosti s pohádkami, a také nás čeká muzicírování s bubny, vyrábět budeme s dřevíčkovou dílničkou. Děti se těší na výlety do Dobrovic
na Výstavu…jako med, na Staré Hrady na draky a strašidla, do Přerova nad Labem a skanzenu, také pojedeme do přírody vláčkem, …
Závěrečná akce Rozloučení s předškoláky bude 10. června 2015 v 16:00 hod.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 se koná v úterý 12. května 2015
od 8:00 do 14.00 hod. v budově základní školy.
Rodiče přinesou s sebou vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře, občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Přihlášky jsou umístěné na webu mateřské školy, vyzvednout si je rodiče mohou
v každé třídě mateřské školy a v ředitelně školy.
Veselé Velikonoce a krásné jaro vám všem přeje celý kolektiv mateřské školy.
Bc. Jitka Müllerová – vedoucí učitelka MŠ
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Tradice a zvyky Velikonoc
"Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek..."






Jsou " pohyblivý svátek ", který připadá na " první Úplněk " po 21. březnu.
Pohybují se od konce března do druhé poloviny dubna.
Jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve spojené s památkou " umučení
a vzkříšení Krista."
Křesťané se připravují na čtyřicetidenní postní období, které začíná „Popeleční středou“ po masopustním úterý a končí " Šestou postní nedělí – Květnou."
Každá ze šesti neděl má své jméno a je spojená s dodržováním určitých zvyků
a obyčejů.

Velikonoce den po dni...







" Květná neděle " – den, kdy " Kristus " vstoupil do Jeruzaléma.
" Zelený čtvrtek " – den poslední večeře " Páně."
" Velký pátek " – den ukřižování " Krista."
" Bílá sobota " – den pohřbení " Ježíše " do hrobu.
" Velikonoční neděle " – den " zmrtvýchvstání Krista."
" Velikonoční pondělí " – den, kdy se " vzkříšený Kristus " zjevil dvěma svým učedníkům na cestě do Emauz.

Velikonoční tradice...
Pro hospodyni znamená příprava na Velikonoce především velký jarní úklid. Má za úkol
zbavit domácnost všeho - starého, zatuchlého a zimou opotřebovaného. V dobách minulých
i všeho - co souviselo se zimními chorobami a mohlo uchovávat jejich zárodky. Proto se pralo, vyměňovala sláma v lůžku, větraly peřiny, bílilo vápnem.
Barvení vajec...
Přišlo až jako vylepšení vejce - " symbolu nového života." Teprve později se k němu přidala kuřátka a velikonoční zajíček.
Beránek...
Je jedním ze základních symbolů. Byl a dodnes zůstal - obrazem oběti, přinesené Bohu i celému světu. " Obětním beránkem " se stal „ Ježíš Kristus “, když zemřel na kříži za hříchy
všech lidí.
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Pomlázka...
Bez níž si už svátky jara neumíme ani představit. Byla původně také symbolem probouzejícího se života - tentokrát však v rostlinách. Spletené „ mrskačky “ - měly probudit životodárnou mízu i v těch, koho se dotkly. Ze stejného důvodu - očištění a nabrání nových sil, se
v některých krajích lidé polévají studenou vodou. Pomlázky jsou spletené pruty zdobené
pentlemi- které přenášejí životadárné mízy stromů do těla člověka.
Existovalo několik druhů pomlázek:
Rodinná – vyšlehání hospodyně všemi členy domácnosti.
Rodičovská – vyšlehání dětí, kteří chodili šlehat své kmotry a prarodiče.
Pomlázka pro dospělé.
Společným rysem všech typů pomlázek je - obdarování koledníka vajíčkem, bílým, malovaným nebo jinak zdobeným.
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Velikonoční kvíz
1) K čemu se podle křesťanské tradice vztahuje název „Velikonoce“?
a) k tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen Ježíš Kristus
b) k noci, kdy se narodil Ježíš Kristus
c) k noci, ve které velel lidu chudý člověk místo krále
2) Co symbolizuje na Velikonoce vejce?
a) nový život, plodnost
b) půst
c) štěstí
3) Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané pomlázkou?
a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek
b) aby byly celý rok poslušné
c) aby byly celý rok zdravé a plodné
4) Jak mohou v Česku (v některých oblastech) ženy oplatit mužům vyšlehání pomlázkou?
a) rozklepnou jim syrové vejce na hlavu
b) polijou je smetanou
c) polijou je kýblem studené vody
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5) Co v křesťanství představuje na Velikonoce beránek?
a) je to symbol víry v Boha obecně
b) je to symbol Panny Marie
c) je to symbol Ježíše Krista
6) Z jakého proutí by měla být pomlázka upletená?
a) z březového
b) z vrbového
c) z větví zlatého deště
7) Co je to kraslice?
a) jiný název pro Velikonoční svícen
b) vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou
c) jiný název pro slepici
8) K čemu dříve sloužily řehtačky?
a) sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek
b) od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k bohoslužbě místo zvonů
c) byla to pomůcka, která se používala ke komunikaci s koni
9) Jak se říká nebo říkalo pomlázce na střední Moravě
a) Dynovačka
b) Pomihod
c) Tatar
10) Jak se řeknou Velikonoce anglicky?
a) Wester
b) East
c) Easter

Řešení: 1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Velikonoční dobroty
BYLINKOVÁ VELIKONOČNÍ NÁDIVKA.
Suroviny:
200g vepřové plece
200g anglické slaniny
2 vejce
2 rohlíky
4 lžíce mléka
hrst čerstvých bylinek (petržel, pažitka)
1 cibule
špetka soli, pepře a muškátového květu.
Příprava:
1. Rohlíky nakrájíme na kostičky, pokropíme několika lžícemi mléka a necháme nasáknout.
2. Vepřové maso a slaninu nakrájíme na drobné kostičky, v míse smícháme s rohlíky
a přidáme vejce. Pomalu propracováváme. Poté přidáme petrželku, pažitku, cibuli,
koření, pepř, sůl a vše promícháme.
3. Bylinkovou nádivku dáme do trouby a pečeme ji asi 30 minut, dokud nezezlátne.

MAZANEC BEZ VAJEC.
Suroviny:
275 ml mléka
100g rozpuštěného másla nebo HERY
500g polohrubé mouky
5 lžic cukru (z toho 1-2 vanilkového)
1 lžička soli
1 lžička sušeného nebo ¼ kostky čerstvého droždí
trocha rozinek nebo mandlí
Příprava:
1. V domácí pekárně necháme těsto promíchat a potom přidáme změklé máslo nebo
HERU. Pokud je třeba, dohustíme přidáním mouky.
2. Po pípnutí přidáme rozinky nebo kandované ovoce. Nakonec potřeme rozšlehaným
vajíčkem a posypeme mandlemi. Pečeme na základní program 1, velikost 2 a barva
světlá.
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
12

Do Března jezdím přes půl století
DO BŘEZNA JEZDÍM PŘES PŮL STOLETÍ
Kéž ten film ještě trvá! Krom Dolního Bousova, odkud pocházím, neznám krásnějších
míst než jsou kolem Března. A možná, kdybych měl být hodně přísný a nestranit domovině,
Březno by i vyhrálo. A to přesto, že mým zájmovým územím je celá ta kotlina od Humprechtu k Jizeře, jak ji pracovně nazývám. Kněžmostsko, Bakovsko, Mnichovohradišťsko i okolí
Mladé Boleslavi a Kosmonos. Samozřejmě, že v každém tom podregionu znám nějakou
zvláštnost, chcete-li vzácnost, ale kraj kolem Března nabízí z přírody nejvíc!
Dnes tam jezdím za slavíky, kroužkovat je a fotit. Abych byl přesný, jezdím za nimi od
roku 1983. Takže taky dost dlouho. To ale není půlstoletí, jak stojí v nadpise. Už tehdy jsme
jezdívali za babičkou „do věže“ ke kostelu. Moje máma totiž odtud pocházela. Přišli tam ze
Lhotek. A tak si dobře pamatuji, jak jsme za babičkou dveřmi občas nahlíželi do kostela, jak
jsem cinknul dokonce na zvon ve věži, jak jsme vždy spěchali, aby nám neujela „pára“ zpět na
Bousov. Z nádraží, které tam je dodnes a které drží tvář z mého dětství. Cestou od vlaku do
věže jsem se vždycky loudal, dlouho jsem stál na mostě přes Klenici a díval se na tlouště –
kleňata, jak povyjeli vždy proti proudu a pak se nechali spláchnout níž. Na modrolesklé motýlice, které na zlatém kosatci měly čihadlo. V tůni se tenkrát koupalo i my jsme to jednou
podnikli. Později jsem si Březno připomněl proto, že vlaku, kterým jsem jel do průmyslovky,
na zastávce došla pára. Neuvěřitelné. Pak jsme tam chodili tančit do sokolovny, potom vše
přesekla vojna – a pak, pak začal druhý díl vztahu k místu. Ornitologie, zaměřená na studium
slavíka, která mi nedovolila březenskou krajinu minout. Ano, i pracovně jsme přispěli, jako
kováři třeba na hřbitově či nějakém tom křížku. A aby byl výčet kompletní, v základní škole
jsem besedoval, na boleslavské Universitě třetího věku se setkal s několika „Březeňáky“ pro
něž jsem přednášel a teď nedávno jsem byl co „kmotr“ u knížky Mlýny na Klenici, od březenského autora, dnes pobývajícího v Řepově.
Ještě pár vět o krajině a přírodě v ní. Prvně vůbec pro Mladoboleslavsko jsem tady
pod rybníkem Vražda vyfotil v roce 09 od jihu se šířícího otakárka ovocného. Celý následující
den jsem tam na něho čekal s foťákem, a když už bych to vzdal, přiletěl. A podobným štěstím
jsem oblažován od krále pěvců. Jak symbolické v kraji mého srdce. Připsal jsem si tu hned
několik objevů pro vědu a jsem vděčný. Vidím-li rybník Písečný v zatáčce k Čížovkám, je jak ze
starých učebnic přírodozpytu! Živý, neznásilněný. Kytek, co vzácných mnohde ještě kvete.
A plody moruše, jak voní, v buřeni zatoulané. Nádherný kraj s duchem míst, k sobě navazujících. To je Březensko – vaše a také moje.

Pavel Kverek, kovář a ornitolog z Kněžmostu
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Informace
Informace o dění v kostele sv. Václava.
Během měsíce února byly provedeny záchranné práce na havarijním stavu portálu
západního průčelí kostela sv. Václava. O případné akci a předběžném jednání na vedení Biskupské konsistoře jsem Vás již informovala v letním čísle Zpravodaje 2014.
Akce probíhala celkem tři týdny a vyžádala si finanční náklady v celkové hodnotě
200tisíc korun, které byly přijaty jako dar od nejmenovaného investora.
Došlo ke kompletnímu zpevnění portálu nad vchodem do lodi kostela, vyplnění pryskyřičným tmelem a zakotvením pískovcových tvárnic, ocelovými sponami a táhly. Zde hrozil
akutní stav destrukce celého kamenného systému, které zabraňovaly řadu desítek let pouze
provizorní trámové vzpěry. Stavební práce provedla památková firma „fa Zelený“, která se
zabývá opravami památek a barokních staveb konkrétně na území Královéhradecké diecéze,
která se již v tuto chvíli může chlubit řadou již obnovených staveb touto firmou. Ve zkratce
uveďme např. klášter v Králíkách.
V souladu s touto velmi důležitou stavební akcí byly obnoveny a dosazeny nové bezpečnostní zámky a kliky ke dveřím hlavního i postranního vchodu do kostela, což přineslo
i další problémy s vlastnictvím klíčů, které z pochopitelných důvodů nemůže mít každý.
Celková záchranná akce byla velmi vyčerpávající jak pro firmu, tak pro zodpovědné
osoby, ale dílo se velice zdařilo a jistě nám bude sloužit další léta.
Bohužel tato akce neproběhla zcela bez obtíží, neboť i lidé, kteří navenek projevují jistý zájem o tuto architektonickou památku, dokáží velmi razantně škodit a bránit jakékoliv
iniciativě a opravám vůbec, když nemohou být za celou akcí podepsáni. Je to velmi smutný
jev a tím také ukazují na svojí vlastní sobeckost.
Je mi jen líto, že jsou mezi námi i lidé závistiví, kteří zviditelňují pouze vlastní osobu
skrze památku, která potřebuje pevnou vůli a důvěru ve svojí budoucnost.
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Březenská kronika – pokračování
Rok 1934
Náš život na venkově zdánlivě podobá se idyle. Zdá se, jakoby se u nás nic nedělo
a přece celý život je spiat v jediném kruhu. Zahraniční otřesy mají vliv na vývoj našeho státu
a poměry v naší republice působí také na nás.
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V letošním roce je již patrný nedostatek peněz, čímž trpí jak zemědělci, tak živnostníci, dělnictvo a veřejní zaměstnanci, jímž byly nařízeny od 1. ledna nové platové srážky. Krise
nepomíjí, nezaměstnanost obyvatelstva se lepší jen velmi pomalu.
A ještě bídu zvyšuje i nedostatek vody, jenž je téměř katastrofální. Lidé jsou nuceni
prohlubovati studnice, což se neobejde bez značných výloh a vydání.
Dne 12. Ledna po období suchých mrazů, které dosáhly před vánocemi až -24 stupňů,
napadl konečně sníh. Dne 8. února řádila vichřice velké prudkosti, a zvláštních škod nenadělala. Dne 20. února řádila vichřice takové prudkosti, že porušeno bylo elektrické vedení, takže
celou noc se nesvítilo. Na silnicích byly vysoké závěje, vyvrácené telegrafní tyče a stromy.
Sněhová bouře byla provázena blýskáním.
Koncem února prodal p. Fr. Hájek svůj zbytkový statek Matrovice, p. Ihg. Dlabalovi.
Prodávající svůhj statek zatížil značnými investicemi a nemohl tudíž unést vysoké břemeno
dluhů. V dnešní době krise mnoho přeinvestovaných hospodářství a podniků muselo býti
odprodáno. Vláda zvláštním zákonem oddálila nucené dražby příliš zatížených podniků.
Dne 4. března oslavila tělocvičná jednota Sokol 84. narozeniny p. presidenta republiky
promítáním filmu Neznámý vojín. Před zahájením promluvil o p. presidentovi předseda místní osvětové komise, Jan Baudyš, v níž také nabádal k udržení a prohloubení naší demokracie.
Začátkem března prodáno bylo zdejší panství, když předtím dne 24. prosince 1933
zemřel poslední držitel, Alexandr Hohenlohe na srdeční trombozu. Prodejem bylo panství
rozděleno na tři majitele.
Místní osvětová komise provedla v březnu veřejnou sbírku na obecní knihovnu, jež
celkem vynesla 160 Kč. Z této sbírky zakoupeny budou některé nové knihy. Zájem o sbírku
byl malý, takže výsledek neuspokojil.
Počasí v březnu a zvláště v dubnu bylo horké, takže teplota dosahovala 28-30 stupňů.
Podle meteorologických záznamů podobný zjev se opakoval koncem minulého století. Po
dlouhou dobu již neprší, takže je citelný nedostatek vody.
Dne 6. května 1934 pořádal učitelský sbor ve Březně oslavu svátek matek. Oslava konána v sokolovně odpoledne a zahájil ji proslovem Jan Baudyš. V neděli 13. května pořádala
tělocvičná jednota Sokol tělocvičnou besídku. Při zahájení o významu sokolství promluvil
p. J. Knížek ze Židněvse. Cvičily všechny složky tělocvičné jednoty a také družstvo starších,
které vzbudilo největší senzaci. Průběh besídky se všeobecně líbil a sokolská myšlenka byla
opět posílena.
Ve čtvrtek dne 24. května 1934 provedena byla čtvrtá volba pana presidenta republiky T.G.Masaryka. Volba byla provedena v památném Vladislavském sále. Ze 418 platných
hlasů bylo odevzdáno pro Masaryka 327 hlasů. Na počest oslavy vypáleny byly ve Březně
z věže sokolovny o 12 hod. polední 3 rány z pušky a večer byla osvětlena Masarykova lípa
před sokolovnou, zasazená na počest 80. narozenin p. presidenta, četnými lampiony. Dopoledne naslouchalo žactvo ve škole vysílání rádia a celý průběh prezidentských voleb. Nechť p.
president je nám dlouho zachován!
Po celý květen panovalo katastrofální sucho, které bylo dovršeno mrazy, jež velmi citelně poškodily brambory. Úroda je slabá, louky zežloutlé, takže letos bude nedostatek krmení. Namoklo však teprve dne 10. června, ale od té doby je zase sucho.
Dne 12. června započato bylo s prohloubením školní studny. Práce trvala celý měsíc.
Teprve dne 16. července vytryskla voda silným pramenem. Studna je hluboká 72 m a náklad
na vyvrtání činil 10,800 Kč. Ani v této hloubce nebyl objeven pramen pitné vody, nýbrž vody
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pro užitek. Dne 24. června oslaveno bylo desítileté nové školní budovy školní výstavou. Před
zahájením výstavy konána byla slavnostní schůze místní školní rady. Výstavu navštívilo asi
300 osob. Byla umístěna ve všech třídách obecné školy. Dne 1. července nastoupil na zdejší
obecnou školu jako definitivní řídící učitel p. Jaroslav Špaček, jenž posledně učil v Libenicích,
okres kolínský.
Ve čtvrtek 5. července 1934 pořádaly sdružené místní osvětové komise a kulturní
a tělovýchovné spolky v kraji řezenském mohutnou oslavu Mistra Jana Husa. Oslava provedena byla na Holých Vrších a za účasti nejméně 2000 účastníků promluvil procítěnou a pokrokovou řeč o významu M.J.Husa p. poslanec Jan Dubický. Před zahájením bylo vystřeleno
87 ran z hmoždířů a lampionový, krásný průvod s hudbou prokázal, že ve zdejším kraji
s láskou vzpomínají velikého kostnického mučedníka. Na jeho památku zapálena byla hranice, jež se starobylého Chlumu daleko plála do vůkolí. O průběhu slavnosti přinesl zprávu
druhého dne v poledne čsl. rozhlas.
Nový majitel zámku, p. architekt Ing. Václav Stieber nastěhoval se k letnímu pobytu
do zámku, jehož vnitřek dal opraviti. Také provedl úpravu plotů a parku. Na zámku poprvé
vůbec byl vyvěšen prapor v den voleb p. presidenta republiky dne 24. května 1934 neboť
poslední německá šlechta nikdy čsl. státního praporu nevyvěsila. Zámek snad zůstane již definitivně v českých rukou.
Po velmi suchém jaru, kdy téměř 3 měsíce nepršelo, nastalo poněkud mokřejší léto,
neboť v červenci konečně namoklo. Nad zdejším krajem dne 13. července padaly však kroupy, které nejvýce poškodily ovsy a také trochu pšenice. Škoda byla asi 20%. Průběh žní byl
dosti dobrý. Pršelo poslední týden v červenci a začátkem srpna, ale deště nebyly vytrvalé.
Sklizeň byla na pšenicích a žitě podprůměrná a u ječmene a ovsa průměrná. Vláda zákonem
zavedla obilní monopol a zavedla stabilní ceny obilí. Sena byla následkem sucha málo, a sice
asi polovina proti jiným rokům. Otavy však byly lepší a vydatnější. To má za následek značné
odprodávání dobytka a stlačení jeho ceny. 1 kg živé váhy se prodával za 2-3 Kč.
V polovině srpna začaly růsti nevídanou měrou houby, zvláště hřiby. Byla jich taková
úroda, že lidé jich nosili z lesa plné košíky. Mnoho nezaměstnaných se živilo sbíráním hub,
ale jejich cena při tak velkém množství klesla z 5 Kč za 1 kg, až na 2 Kč.
Dne 3. září začal nový školní rok. Ačkoli na zdejší škole je skoro 200 dětí, nebyla povolena pobočná třída z úsporných důvodů.
V podzimním období bylo velmi teplé počasí, jaké není pamětníka. V měsíci prosinci
rozkvetly jehnědy a kočičky jako na jaře a někde kvetl i šeřík a ovocné stromy. Vánoční svátky
byly ve znamení bláta, neboť drobný sníh začal poletovati teprve 27. prosince. Na Štědrý den
pršelo.
Těžký rok 1934 je skončen. Na jeho sklonku mír světa chvěl se v základech, ale lze
doufati, že po sárském hlasování nastane uklidnění. S určitými nadějemi můžeme končiti rok
starý a ve svém mírotvorném zápasu ani o krok neustoupiti v roce příštím. Naše republika
i v těžkých chvílích evropského a světového napětí zůstává klidná a uprostřed moře fašismu
a diktátorských choutek je věrna demokracii, takže právem řadí se po bok kulturní a spřátelené Francii, jež je skutečně zemí opravdové civilisace a kultury.

Zbyněk Valenta - místostarosta
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Březenský krtek
O sakrálních památkách, jejich rozdělení a architektonickém významu.
Symbolika katedrál - Oproti románskému “Božímu hradu“ symbolizovala katedrála
“Boží město“. Připomínala ústřední místo dějin křesťanské spásy, město Jeruzalém, kde Kristus trpěl (hlavní oltář s křížem), zároveň byla obrazem společenství, náboženské obce, tedy
církve (shromáždění věřících) a současně symbolizovala nebeský Jeruzalém jako místo věčného života, tedy ráj. Dějiny spásy byly naznačeny orientací chrámu: na východě (hlavní oltář) Kristova vykupitelská oběť jako počátek dějin spásy, na západním portálu často líčení
Posledního soudu jako završení dějin. Jindy západní portál symbolizoval triumfální oblouk
a městskou vstupní bránu, u které čeká Ježíš, Panna Maria a svatí a zvou věřícího dále.
V obou případech symbolizoval hlavní portál mezník mezi vnějškem a vnitřkem, mezi časem
a věčností, mezi slzavým údolím a rájem. Andělé u vchodů a u opěrných pilířů symbolizovali
Boží stráž a společně se světci pod baldachýny na fasádách tvořili Boží vojsko bránící Boží
město před silami zla, symbolizovanými podobami ďáblů, skřetů ap. (např. na gotických chrličích).
Démoni na střechách a fasádách měli zřejmě trojí význam: symbolizovali ohrožení Boží obce ďáblem, v mystickém pohledu nabádali, aby věřící při vstupu do chrámu odložili své
vlastní “běsy“ a nutkavosti venku a v magickém významu chránili katedrálu před skutečnými
démony (neboť ti se podle staré pověry zaleknou zobrazení své vlastní podoby a prchají).
Základy katedrály symbolizovaly Starý zákon, sféra prosvětlených bazilikálních oken
Nový
zákon. Ústřední svorník klenby symbolizoval Krista, pilíře a oblouky apoštoly a světce,
kteří církev podpírají. Složitou cestu ke spáse symbolizoval labyrint na podlaze chrámu (katedrála v Chartres). Symbolika katedrály tedy spojovala racionální systematičnost výkladu
písma a řadu mystických a teologických významů.
Světelná symbolika - Promyšlená a velmi působivá byla světelná symbolika katedrál. Stavitelé využívali kontrast mezi tmavším prostorem v dolních částech arkád hlavní lodi a
světlejší zónou bazilikálních oken, která září mystickým světlem (pohled vzhůru projasňuje a
povznáší). Vnitřek chrámu byl považován za svaté místo vytržené z tohoto světa, za Nebeský
Jeruzalém, který není osvětlován přirozenými světelnými bodovými zdroji (sluncem a měsícem), ale tajemným mystickým všudypřítomným svitem Boží slávy (barevné neprůhledné, ale
průsvitné vitráže). Podle jiného výkladu byla okna považována za dělicí příčku mezi tímto a
božským světem, do kterého můžeme skrze ně nahlédnout, či dokonce se povznést. (U pražské katedrály sv. Víta a kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem je pravděpodobné užití
čirých skel.)
Všichni známe tradiční osvětlení památkových objektů. Kostely, chrámy a katedrály
přispívají značnou měrou k vytváření siluety města a k jejímu zdůraznění v nočních hodinách
se používá moderní osvětlovací technika, díky které se představují v neměnných pastelových
barvách. Přispívá to k oživení turistického ruchu, k produkci nových pohlednic a k nespokojenosti okolních obyvatel a astronomů amatérů.
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Méně tradiční způsoby osvětlení církevních památek se objevily v posledních letech
v podobě montáží mluveného slova, hudby a světelných efektů, které se omezují na letní
měsíce a na určité hodiny představení.
Francouzké a britské realizace evropského programu Interreg IIIA, nazvané „Osvětlené katedrály“, se týkaly britských měst Canterbury a Rochester a ve Francii Amiens a Rouen.
Každé z měst nabízí originální světelnou kreaci v přímém vztahu k historii jeho katedrály.
Každá z nich je nějak výjimečná a všechny z nich dnes hýří večer barvami.
Bílé katedrály - studenti architektury určitě alespoň slyšeli o Le Corbusierově knize
„Když katedrály byly bílé“ (1937). Pro něho šlo o čistotu koncepce, která se obráží pak v jeho
bílých puristických vilách. Bělost katedrál je ale jenom metafora a mluví o době, kdy lid budoval „božské mrakodrapy“. V okamžiku jejich stavby byly katedrály skutečně bílé, z čehož
Le Corbusier vyvozoval sílu společnosti, která byla technicky a ekonomicky schopna vytvářet
nové formy, nové prostředky k výstavbě těchto nebývalých konstrukcí.
Před několika lety vyšla kniha Alaina Brandenburga a Jeana Jengera nazvaná „Když
katedrály byly barevné a Le Corbusier“, která poněkud opravuje zabudované klišé. Dnes se
ukazuje, že katedrály nebyly zcela bílé a že barevné motivy se objevovaly jak v interiéru, tak
na fasádách. V interiéru se vytvářela barevná výzdoba, která spojovala vitráže mezi sebou do
harmonické souvislosti. V exteriéru byly živě barevné sochařské fasády a portály. Vztah mezi
architekturou a skulpturou je obtížný. Románští a gotičtí architekti proto zdůrazňovali relief
živými barvami. Dnes se uvažuje o vztahu kamene ke kameni, ale středověcí tvůrci se zabývali vztahem mezi polychromií a kamenem. Sochy byly červené, zelené a odlišovaly se od jednobarevného pozadí. Byl to nový vztah sochy a architektury. Přitom to nebyl sochař, kdo
navrhoval polychromii soch, ale architekt. Barevnost architektury katedrály kontrastovala se
sousedními městskými domy a zdůrazňovala její výjimečnost. Přinášelo to obyvatelům i návštěvníkům opravdový živý vztah k architektuře. Pro běžné publikum se dnes pojem architektury omezuje na stavební prvky, zdi a sloupy. Přitom jsou to především prostory určené
k životu, např. kostely, kam se věřící chodí modlit.
K dalšímu, zajímavému putování zve Váš krteček.

Historické okénko Března
V tomto pokračování se budeme dále zabývat stavebními úpravami na březenském
panství.
V roce 1838 se nemalým nákladem vyrovnávalo a čistilo dno rybníka, či zámecké nádrže „Kuchyňka“, o rok později byla nákladem 710 zl., vybudována podzemní chodba, vedoucí ze sklepa s uskladněnými bramborami do pivního sklepa pod zámeckou kuchyní.
Polohu zámku a rozmístění hospodářských budov v jeho okolí v třicátých letech
19. století znázorňují jednak Indikační skica z r. 1842 a jednak Plán založení moučnice
(Mehlplatz) z roku 1842. Zde je zakreslen trojkřídlý zámek, obrácený průčelím hlavního traktu k západu a uzavírající téměř obdélníkové zámecké nádvoří. Na jeho jižní straně byl uza18

vřen úzkou budovou vrátnice, která přiléhala k jižnímu křídlu zámecké budovy a úřednímu
domu. V severozápadní části nádvoří byl situován již zmíněný rybník „Kuchyňka“, za ním se
pak rozprostíraly dnes již zbořené budovy pivovaru. Severovýchodní stranu nádvoří ohraničovala stodola, východní pak ratejna s dobytčí stájí.
Ve čtyřicátých letech 19 století stavební aktivita ještě více poklesla. Možno zaznamenat, že v roce 1841 došlo k vystavění záchodu nad mušketýrským bytem, nákladem pouhých
28 zl. V roce 1842 byla vydlážděna kamennými dlaždicemi na písku část zámeckého nádvoří.
Ještě na podzim téhož roku byl předložen rozpočet na zboření dvou starých vozových kolen
na zámeckém dvoře a rozpočet pro výstavbu v nové ovocné zahradě za ratejnou. Konečně
pak v roce 1846 bylo plánováno vyzdění požární zdi mezi zámkem a úředním domem.
Po smrti hraběte Michala Karla z Kounic (+1852), jenž po vymření moravských Kouniců zdědil v roce 1848 jejich slavkovský fideikomis, byl v říjnu roku 1852 v rámci pozůstalostního řízení vypracován inventář březenského zámku.
Podle něho obsahoval v přízemí následující místnosti:
Kuchyni
Kuchyňský kvelb
Pokoj kuchaře (Kochzimmer)
Kvelb na maso (Felischgewöbb)
Důstojnický pokoj (Offizierzimmer)
Spížní kvelb
Kvelb pro máslo
Komora pro dříví
Pokoj kaplana Kučery
tzv. Postelový kvelb (Bettengewölb)
Prádelna (Waschhaus)
Mandlovna (Mangelhaus)
Stájový pokoj (Stallzimmer)
Stáj pro jezdecké koně
První patro obsahovalo pokoje:
Dámský pokoj (Frauenzimmer) č. 1
Dětský pokoj č. 2
Oblékárna (Garderobenzimmer) č. 3
Průchozí pokoj (Durchgangzimmer) č. 4
Pracovna (Schreibzimmer) č. 5
Ložnice č. 6
Průchozí pokoj č. 7
Velká zasedací síň (Sitzzimmer) č. 8
Malá zasedací síň č. 9
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Táflovaný pokoj č. 10
Biliárový pokoj č. 11
Vedlejší pokoj č. 12
Hostinský pokoj č. 13
Hostinský pokoj č. 14
Chodba
Druhé patro obsahovalo:
Pokoje č. 1 – 13
Chodbu
Klášterec (úřední dům) se zkládal z:
Hostinský pokoj č. 1
Pokoj č. 2
Hostinský pokoj č. 3
Hostinský pokoj č. 4
Pokračování příště!

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Pozvánka
Pozvánka na „Noc kostelů“ 2015
V letošním roce proběhne v České republice další etapa projektu „Noci kostelů“ v pátek 29.5
2015. V tomto roce již je přihlášen i náš kostelík sv. Václava s následujícím programem hlavně pro místní občany a další zájemce:
Program Noci kostelů 29. května 2015
1
1
Zvony
18:55 19:00
Úvodní slovo při zahájení
1
1
Krátké uvítání hostů, dárců a všech přítomných, seznámení
19:00 19:10
s uplynulými pracovními akcemi v kostele v součinnosti s dárcovstvím.
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Komentovaná procházka historickým centrem městyse.
1
1
Komentovaná procházka za historií městyse Března kolem zámku, kos19:15 19:50
tela fary i jiných drobných zastavení. 1)
Koncert Mladoboleslavského žesťového souboru.
Mladoboleslavští trubači předvedou žesťovou tvorbu všech stylových
2
2
období až po současnost. Součástí koncertu je komentovaný program o
20:00 21:00
autorech, kteří reprezentovali mladoboleslavský region ve tvorbě pro
tyto nástroje.
pro zájemce: RŮŽENEC aneb jak to vlastně je!
Růženec, jako věrná modlitba i symbol ochrany všech, kdo se ho modlí,
2
či2 si ho jen jako předmět vystavují coby způsob ochrany před nebezpe21:00 21:30 čím...aneb jak to teda je...
pro zájemce: povídání o historii chrámu sv. Václava.
...aneb povídání o zajímavých událostech v dějinách chrámu, ať již stavebních nebo majetkových z hlediska donátorů a šlechtických vztahů v poměru k městečku Březnu v průřezu staletími.... Téma bude vyplňovat časové mezery mezi jednotlivými programy.
Ad1) – Komentovaná procházka bude probíhat za každého počasí!
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Informace
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna
Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se
s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu
totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Svou zkušenost se zločinem má také žena ze středních Čech, pro přiblížení si ji pojmenujme například Marie. Paní Marie se ve večerních hodinách vracela do svého bydliště,
když již byla nedaleko od domova přepadena pachatelem, který si ji náhodně vytipoval
a krátce sledoval téměř k domu. Pachatel jí násilně odtrhl kabelku, paní Marie, jež neměla
šanci proti tak intenzivnímu a překvapivému útoku na obranu, navíc vlivem silného trhnutí
upadla a utrpěla tříštivou zlomeninu paže. V kabelce měla větší finanční obnos, platební kartu a další cennosti, celková finanční škoda dosáhla výše 10 000 Kč. Pachatel v následujících
dnech takto přepadl ještě několik dalších osob. Nakonec byl dopaden a odsouzen
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k úhrnnému trestu 7 let odnětí svobody a povinnosti náhrady škody. Někomu by se zdálo, že
vše bylo vyřešeno, nicméně opak byl pravdou. Marie i přes odsouzení pachatele stále pociťovala silné pocity strachu v podobě děsivých snů, měla strach vycházet z domu a pociťovala
obrovské obavy z neznámých lidí. Navíc pachatel se k náhradě škody stále neměl, a tak bylo
na místě i zoufalství a ztráta iluzí o spravedlnosti. Nakonec se Marie dozvěděla o poradně pro
oběti, kterou následně telefonicky zkontaktovala a domluvila si osobní schůzku s poradkyní.
Poradkyně přijela do domu oběti, aby paní Marie mohla být v bezpečí svého domácího prostředí, a při několikahodinové konzultaci se svěřila se svými pocity. Ačkoliv totiž od činu
uplynuly 4 roky, Marie se krom manžela nikomu nesvěřila. Proběhly 2 několikahodinové konzultace, kde mohla paní Marie o svých traumatech zcela otevřeně hovořit. Poradkyní byla
informována, jak může vymáhat náhradu škody, poradkyně také připravila dopis pachateli
žádající náhradu škody. Předán byl také kontakt na psychoterapeuta, jehož služby může využít zcela zdarma. Dle svých slov paní Marie pocítila výraznou úlevu, když se se svými dlouho
neventilovanými pocity mohla otevřeně svěřit, a její psychický stav se zlepšil. Spolupráce
s poradnou však pokračuje, poradkyně dále poskytuje i právní informace, např. při objasňování zpráv od soudu a informace o možném podmíněném propuštění pachatele. Služeb poradny může nadále kdykoliv využít. Příběh paní Marie tak není zdaleka uzavřen, nicméně je
nakročeno správným směrem k překonání této obtížné situace.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně
a v podstatě kdykoliv, podobně jako tomu bylo paní Marie. Pokud se tato neblahá událost
stane, negativní pocity jsou přirozené, je však důležité situaci řešit a dokázat se znovu postavit na vlastní nohy. Je třeba mít na paměti, že oběť může negativní následky činu pociťovat
i dlouho po spáchání činu podobně jako paní Marie, odsouzení pachatele a nařízení náhrady
škody na tomto stavu nemusí zcela nic změnit. Právě i v těchto případech Vám může pomoci
pracovník, zapojený do projektu „Proč zrovna já?“. „Tento projekt je financován Evropským
sociálním fondem a je realizován Probační a mediační službou, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny
všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu,
či fázi trestního řízení. Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní
a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš
Kellner, regionální koordinátor. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, je třeba zdůraznit, že služby
poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, takže paleta našich možností pomoci je skutečně pestrá“, uzavírá Eva Filipová, středočeská regionální vedoucí Probační a mediační služby. Konkrétní adresy s kontakty na poradny jsou k nalezení na
www.restorativnijustice.cz.

Březenský zpravodaj: periodický tisk vydávaný 4x ročně v počtu 80 výtisků, cena: 18 Kč
číslo výtisku 1, ročník 14, datum vydání 30. 3. 2015, 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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