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N a úvod …

Vážení čtenáři,
vánoční období se neúprosně blíží a s ním také konec občanského roku. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaší stálou přízeň a zájem o celkový život a dění
v obci, který se snažíme do těchto několika odstavců zahrnout během roku.
Vánoční zpravodaj Vám přinese informace, které s sebou posvátné vánoční svátky
přinášejí.
Abychom neopakovali odstavce let minulých jen o zvycích vánočních svátků, nabízíme Vám několik vět ohledně oslav spojených s příchodem nového roku.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v poklidném prostředí domova se
svými blízkými, hodně zdraví a sil v dalším roce!
Redakční rada

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v tomto adventním čase bych se ráda zmínila o činnosti našich spolků ve Březně.
Městys Březno má opravdu velmi bohatý společenský život a o ten se starají především
dobře fungující spolky. Máme také již dlouhou tradici plesů a vydařený je i Masopust.
Sokol Březno a Tělocvičná jednota sokol vedou naše děti, kterých v současné době
dochází do MŠ a ZŠ nejvíce v historii školy, k pohybu a lásce ke sportu obecně.
Divadelní spolek Březno nám každý rok přichystá krásné divadelní představení a naše nejmenší pozve do Pohádkového lesa. Letošní představení Vzbouření na vsi si určitě nenechte utéci. Stojí to opravdu za to.
Březenské Mažoretky s dětmi vítají čarodějnice a později prázdniny, občas nám zatančí a hlavně se vždy můžeme těšit na výborný svařák a občerstvení v první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu.
Sbor dobrovolných hasičů pomáhá nejen kácením stromů, přípravou různých akcí
pro děti a veřejnost, ale také vždy překvapí nápaditým a odvážným nápadem na Mikulášské
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nadílce v první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu. Samozřejmě i Mikulášská
nadílka, kterou zajišťují vedoucí mladých požárníků, nemá nikdy ani chybičku.
Myslivecké sdružení Březno a Spolek rybářů Březno přispívají na adventní neděli občerstvením. Letos se jim sekaná a uzené ryby opravdu povedly.
Obec baráčníků udržuje tradice a některý rok nám zpestří krásnou akcí Máje
s vyváděním děvčat. Jejich mladá chasa zajistí kulturní program.
Velice si všech členů spolků vážíme, jsem ráda, že spolky mezi sebou spolupracují a
že to ve Březně žije.
Závěrem Vám všem chci popřát klidné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku
2016 hodně zdraví, rodinných i pracovních úspěchů, životního optimismu a dobré nálady.
Přejme si společně, aby obecně mezi lidmi - sousedy, kamarády, kolegy, spoluobčanyvládly dobré a vlídné vztahy. Prožijte se svými blízkými, co nejvíce krásných chvil v těchto
svátečních dnech ve společném rodinném kruhu.
Barbora Adamcová - starostka městyse

Veselé Vánoce
Vážení spoluobčané, věrní čtenáři našeho zpravodaje
Opět je tu adventní čas. Ke konci roku se stává
pravidlem určité bilancování letošního roku. To se budu
snažit nastínit v dalším článku. Všichni ale určitě doma bilancujete, co Vám letošní
rok přinesl dobrého či zlého. I to zlé k životu bohužel patří, ale přeji Vám všem aby
ho bylo co možná nejméně.
Touto dobou již máte určitě nakoupeny dárky pro své nejbližší. Stromek se
krčí v rohu na zahradě a čeká na ozdobení, domov je provoněn vanilkovým cukrovím
a ve vaně se koupe kapr. U některých z Vás jistě převládá nervozita zda jsme na
něco nezapoměli, zda máme všechny dárky zabalené a dobře schované a zda se bude
obdarované osobě dárek líbit. Pocit splněného přání, vidět rozzářené oči svých
nejbližších je pro každého jistě tou nejlepší odměnou co si jen může kdo přát. Určitě
pro všechny je pak také velkýn přáním, aby se celá rodina na vánoční svátky sešla
u ozdobeného stromku a v rodinné pohodě při svíčce, si spolu užila ten vzácný
sváteční čas. Z celého srdce všem přeji, aby tyto chvíle byly co nejdelší, aby se v tento
den, v tuto chvíli zastavil čas.
Již tradicí se stala první adventní neděle u nás v Březně a to rozsvěcení
vánočního stromu, spojené s Mikuláškou nadílkou. Letos nám bohužel nevyšlo
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počasí, potrápil nás nárazový vítr, kdy jsme museli držet přístřešek. Na poslední
chvíli jsme byli nuceni změnit záměr a ozvučovací aparaturu umístit do auta a
přístřešek přemístit nad vystupující děti. Myslím, že každým rokem je nástup čertů
s Mikulášem lepší a originálnější. Letos asi bodoval „přílet anděla“, popravdě když
byl na zemi tak jsme si oddychli. I letos si mohly děti napsat svá tajná přáníčka a
letos pro změnu byla hromadně vypuštěna bálonkama. Na poslední chvíli se
bravurně vyhnuly nasvícené věži a pokračovaly v letu dál. Neoddiskutovatelné a již
také tradicí se stalo pohoštění v podobě uzených ryb, řízečků, sekané, sladkého či
slaného pečiva včetně svařáku a pro děti čaje, které ve své režii připravili Březenské
mažoretky, myslivci a rybáři z Března. Smekám před jejich nasazením a
vynalézavostí, kterou se snaží tento večer zpříjemnit.
Do Štědrého dne zbývá již pouze několik dní a konec roku se mílovými kroky
blíží ke konci, kdy se překlopí do následujícího nového roku, roku 2016. Zkusme být
na sebe ten příští rok a nejen ten, pokud to jen alespoň trochu půjde, vlídnější,
příjemnější a vstřícnější. O to víc to platí o vztahu mezi našimi nejbližšími.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na sklonku roku 2015 popřál
krásné a klidné prožití vánočních svátků, do nadcházejícího roku, tentokráte již
roku 2016 hodně zdraví, štěstí, rodinných i pracovních úspěchů. Pokud možno
co nejvíce krásných chvil strávených se svými nejbližšími v rodinném kruhu. K přání
se připojují paní starostka, členové rady, zastupitelé městyse, spolupracující komise a
všichni zaměstnanci úřadu městyse Březno.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení spoluobčané,
Nacházíme se na sklonku roku 2015, Vánoce jsou již za dveřmi a nový rok na sebe
nenechá dlouho čekat. Vyplňte zbývající dny do konce roku jen tím příjemným.
Zmíním zde několik jen těch nejdůležitějších událostí, které jsme v letošním roce
realizovali. Asi tou největší a nejnáročnější realizací díla bylo zlepšení tepelně – technických
parametrů obvodových konstrukcí zdejší Základní školy I.stupně. Stavba se prováděla od
března do konce září a z mého pohledu dopadla na jedničku. Určitě jsme měli štěstí na
zhotovitele, který operativně řešil vzniklé problémy. Dílo bylo hrazeno z OP ŽP a SFŽP za
přispění městyse Březno částkou 1 671 389,- Kč. V listopadu se ještě malovalo logo na
severní stranu školy.
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Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do 1 třídy bylo nutno vybudovat další
paralelní třídu. Během letních prázdnin vznikla v přízemí nová třída z prostor vestibulu na
chodbě II. pavilonu. Musela být upravena spojovací chodba tzv. krček a tím i kabinet
tělesné výchovy. Ač přes velké potíže mohla být nová třída otevřena pro nově příchozí
prvňáčky. Celou stavbu financoval městys Březno částkou 561601,- Kč.
Bylo dokončeno zasíťování pozemků na Vinici. ČEZ zde pokládal kabelové vední
nízkého i vysokého napětí. Pro tuto lokalitu byla instalována i nová trafostanice. Do výkopu
městys připokládal kabelové vedení pro veřejné osvětlení a místní rozhlas. I zde se to
neobešlo bez problému. Oproti předpokladu muselo být demontováno stávající veřejné
osvětlení. Tímto ještě jednou děkuji za shovívavost občanů, kteří se ocitli bez osvětlení.
Nové veřejné osvětlení bylo instalováno místo odstraněných a též pro nové pozemky na
Vinici, které se v současné době prodávají. Sloupy jsou vysoké 8,2 m s výložníkem, aby
osvětlovaly i chodník po pravé směrem na Novou Telib.
V červenci až říjen v této lokalitě Středočeský kraj realizoval rekonstrukci silnice
III/2802 Březno – Nová Telib. Děkujeme všem zůčastněným občanům za určité omezení při
vstupu do svých nemovitostí. Po kolaudaci silnice došlo ze starny Městyse Březno k instalaci
radarového měřiče rychlosti se záznamem.
Byla opravena místní komunikace v Dolánkách, kde část byla realizována novým
povrchem. Opravena byla i střecha pavilonu MŠ, ve školní kuchyni byla provedena
rekonstrukce ovládacího řízení topení.
Z projektů na kterých se pracuje nebo se připravuje mohu jmenovat chodník Březno
– Židněves, příprava rozšíření a intenzifikace ČOV Březno – Židněves, rekonstrukce požární
zbrojnice Březno, rekonstrukce pavilonu II stupně, příprava zastřešení sportoviště s umělým
povrchem, revitalizace náměstí.
Zmínil jsem opravdu jen ty velké, podstatné projekty. Neznamená to ale, že ty menší
nejsou tak důležité, bez nich by se určitě nedaly zvládnout ty náročnější. Nemalý podíl na
úspěšném zrealizováním všech projektů mají i všichni zaměstnanci úřadu, rada městyse, ale
i celé zastupitelstvo. Patří jim upřímné poděkování, vždyť včasné a rychlé rozhodnutí je část
úspěchu.
Od 6.1.2016 bude zahájen prodej známek na TKO. Upozorňujeme občany, kteří
chtějí uplatnit slevu na studenty zdržující se mimo své bydliště, aby potvrzení o studiu měli
připravené již v době nákupu známky. V opačném případě jim nebude sleva uplatněna.
Upozornění – 20.2.2016 proběhne v Březně masopustní průvod. Již nyní se konají
přípravy. Upřesnění, jako každým rokem dostanete včas na úřední desce městyse,
rozhlasem a podrobnosti v mimořádném vydání masopustního zpravodaje.
Upozornění na změnu pracovní doby o Vánočních svátcích:
21.12.2015 podatelna 8:00 – 17:00 hod.
stavební úřad DOVOLENÁ
22.12.2014 podatelna 7:00 – 15:00 hod.
stavební úřad DOVOLENÁ
23.12.2014 podatelna 8:00 – 17:00 hod.
stavební úřad 8:00 – 16:30 hod.
28.12.2015 podatelna 8:00 – 17:00 hod
stavební úřad 8:00 – 16:30 hod.
29.12.2014 podatelna 7:00 – 14:00 hod.
stavební úřad 6:00 – 13:45 hod.
30.12.2014 podatelna DOVOLENÁ
stavební úřad DOVOLENÁ
31.12.2014 podatelna DOVOLENÁ
stavební úřad DOVOLENÁ
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Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval všem aktivistům, všem, kteří neváhají
něco udělat pro městys, pro občany, ať už po kulturní, společenské, sportovní stránce nebo
jen s nějakou pomocí. O to větší dík patří všem, kteří se věnují práci s mládeží.

Zbyněk Valenta - místostarosta

Zasedání zastupitelstva

Zápis č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 10.6.2015
ZM 4/01/2015 – Ověřovatelé zápisu: p. Kojzar Petr, p. Zbyněk Valenta Zastupitelstvo schválilo 12 přítomnými hlasy. 1 člen zdržel hlasování.
ZM 4/02/2015 – Rozpočtové změny č.3. roku 2015 – přednesla p. Adamcová
Zvýšení výdajů: 388.400,-Kč. Rozpočtová změna č.3/2015 řeší výdaje na rekonstrukci prodejny, které nebyly v návrhu rozpočtu a zvýšení ceny vozu. Rozpočtová změna zvýšení výdajů o 388.400,-Kč. ovlivní vyrovnanost rozpočtu. Je nutné financovat tyto výdaje
z finančních prostředků minulých let. Rozpočet je rozpočtem schodkovým. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM/4/03/2015 – Závěrečný účet za rok 2014. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě nichž přijal ÚSC a svazek obcí opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 4/04/2015 – Finanční příspěvek od obce Petkovy ve výši 40.076,-Kč na školství. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 4/05/2015 – Schválení darovací smlouvy ŠKODY AUTO a.s. – finanční dar ve výši
40.200,-Kč na umístění radarového měřiče se statickým modulem. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 4/06/2015 – Uskutečnit záměr směny pozemků par.č. 1053/7, 303/64, 303/65, 303/66
o celkové výměře 49 m2 za pozemky par.č.110/5 a 110/6 o celkové výměře 74 m2 v k.ú.
Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo 12 přítomnými hlasy. 1 člen zdržel hlasování.
ZM 4/07/2015 – Nechat zpracovat projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr na 1
tenisový kurt o rozměrech 18 x36 m a návrh plochy k dalšímu využití, pro jiné sporty (nohejbal, plážový volejbal) – projektovou dokumentaci zpracuje Ing. arch.Jan Drdácký. Zastupitelstvo schválilo 9 hlasy. Proti byli 4 členové.
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Zápis č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 30.9.2015
ZM 5/01/2015 – Ověřovatelé zápisu: p. Bureš Václav, p. Ing. Horák Pavel. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 5/02/2015 – Schválení Směny pozemků bez finančního vyrovnání ve vlastnictví městyse Březno par.č. 1053/7, 303/64, 303/65, 303/66 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi v celkové
výměře 49 m2 za pozemky pana P. Kojzara par.č. 110/5 a 110/6 v k.ú. Březno u Ml. Boleslavi v celkové výměře 47 m2. Zastupitelstvo schválilo 13 přítomnými hlasy. 1 hlas zdržel
hlasování.
ZM 5/03/2015 – Schválení Dodatku - Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v rozšířeném území o krajské komunikace pro odvodnění
ploch na náměstí s Ing. Arch. Hlaváčkem (Revitalizace náměstí ve Březně u Mladé Boleslavi)
ve výši 193.600,-včt. DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 5/04/2015 – Schválení záměru na chodník od MŠ Březno u Mladé Boleslavi do Svatováclavské lokality. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 5/05/2015 – Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1024C15/66 na pozemku par.č.333/128 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi – uložení kabelu
veřejného osvětlení. Městys Březno uhradí České republice – Státnímu pozemkovému úřadu jednorázovou úplatu minimálně ve výši 1.000,-Kč (dle geom. plánu). Pan Urbánek strpí
věcné břemeno bezúplatně. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 5/06/2015 – Schválení přijetí finančního daru od p. Urbánka ve výši 10.000,-Kč. na zabezpečení zásahové jednotky JSDHO Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
ZM 5/07/2015 – Schválení bezúplatného převodu vlastnických podílů k pozemku
par.č.303/13 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. S bezúplatným převodem souhlasí spoluvlastníci Miloslava Vildová podíl 1/180, Durdis Vítězslav podíl 1/180, Durdisová Bohumila
podíl 1/180, Schinkmannová Jarmila podíl 1/120, Menčíková Anna podíl 1/120, Slavíková
Marie podíl 2/12, Tělocvičná jednota Sokol ve Březně podíl 2/12. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 5/08/2015 – Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 ve
výši 23.465,-Kč. Poskytovatel Středočeský kraj. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
ZM 5/09/2015 – Schválení Revokace usnesení ze dne 10.6.2015 ZM 4/07/2015 – Nechat
zpracovat projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr na 1 tenisový kurt o rozměrech
18x36 m a návrh plochy k dalšímu využití pro jiné sporty – projektovou dokumentaci zpracuje Ing. Jan Drdácký. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č.6/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 21.10.2015
ZM 6/01/2015 – Doplnění programu o rozpočtové změny č.8/2015. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/02/2015 - Ověřovatelé zápisu: p. Horák Václav, p. Bejr Josef. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/03/2015 – Rozpočtové změny č.8 roku 2015 ze dne 21.10.2015 – řeší příjmy i výdaje
na zateplení ZŠ. Zvýšení příjmů: 254.369,41,-Kč. Zvýšení výdajů: 254.369,41,-Kč. Snížení
výdajů a příjmů je ve výši 254.369,41,-Kč. Rozpočtová změna neovlivní vyrovnanost rozpoč7

tu. Rozpočet pro rok 2015 zůstává nadále schodkový. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/04/2015 – Schválení daru od firmy Vodohospodářské služby RT,s.r.o. Horní Lánov 61,
543 41 Lánov, IČO: 27461556 ve výši 5.000,-Kč. na odměny pro děti na adventní neděli.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/05/2015 – Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Investiční dotace ve výši
178.400,-Kč. na sety dýchacích přístrojů pro JSDHO Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
ZM 6/06/2015 – Schválení Smlouvy se Středočeským krajem v rámci projektu Revitalizace
náměstí ve Březně - Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
Březno u Mladé Boleslavi. Prodej pozemků v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi
ve ZM 6/07/2015 – Schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě „Vinice“ v katastrálním
území vlastnictví Městyse Března :
parcela č. 333/132 o výměře 1067 m2
parcela č. 333/133 o výměře 1064 m2
parcela č. 333/134 o výměře 1065 m2
parcela č. 333/135 o výměře 1063 m2
parcela č. 333/136 o výměře 1037 m2
parcela č. 333/137 o výměře 1046 m2
parcela č. 333/138 o výměře 1054 m2
parcela č. 333/139 o výměře 1061 m2
parcela č. 333/140 o výměře 1065 m2
parcela č. 333/141 o výměře 1066 m2
parcela č. 333/142 o výměře 1083 m2
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/08/2015 – Schválení Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě „Vinice“ v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy. ZM 6/09/2015 – Schválení znění Kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v lokalitě
Vinice ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/10/2015 – Schválení Jednotného formuláře pro podání nabídky na stavební pozemek
ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/11/2015 – Schválení - Pověření rady městyse Březno k vyhodnocení podaných nabídek na koupi stavebního pozemku v lokalitě Vinice ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 6/12/2015 – Schválení daru od MUDr. Evy Novotné, firma MB-GYN s.r.o., Nerudova
691, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 24304221 ve výši 10.000,-Kč. na kulturní památky
v Dolánkách. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zbyněk Valenta – místostarosta
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Vánoce

31. prosince, poslední den roku - slaví svátek Silvestr
Silvestr byl kněz - který přežil pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána a později se
stal papežem. Byl jedním z prvních uctívaných světců - jehož kult se rozšířil do celé Evropy.
Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky.
Silvestrovská noc získala na významu - až když se v průběhu 16. století ustálil gregoriánský kalendář a počátek Nového roku na 1. ledna. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového roku. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev nepodporovala. Teprve příchod " nového zlatého věku " v 19. století
dodal silvestrovské noci na větším významu. Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího
roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji.
Na venkově přetrvávaly některé zvyky...
….Chození tzv. ometaček - chudých žen, které chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály všeho dobrého, za což obdržely
almužnu.
…..Hospodyně se varovaly toho, aby nechaly sušit prádlo, což znamenalo nebezpečí
smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce.
……Také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky pro štěstí pochází z 19. století...

„Nový rok“
Kdysi dávno, v dobách římských začínal nový rok 1. března, to je den, kdy přebírali
úřad konzulové. Počátek roku souvisí se zavedeným kalendářem.
Od r. 46 př. n. l. až do r. 1582 platil Juliánský kalendář, upravený císařem G. J. Caesarem. Juliánský kalendář se od Gregoriánského lišil tím, že za přestupný rok počítal všechny
roky, které byly dělitelné čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá Gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku století, které jsou dělitelné 400. Již podle
Juliánského kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii se ale zpočátku 1.
leden nesvětil, počátkem liturgického roku byl advent. Teprve od 17. st. se prosazovalo sjednocování církevního a občanského počátku roku na 1. leden.
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1. Leden – „Nový rok“
Na Nový rok se nedělaly žádné nepříjemné práce, protože se věřilo, že "co se bude dělat na
Nový rok, to bude po celý rok."
…..Kostelní zpěváci dostávali odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti.
…..Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání.
…..Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům malovaná a veršovaná přáníčka,
na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem.
….V obcích chodila ulicemi koledující mládež.
….Nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti.
….. Pekařští koledníci chodili obchůzkou po domech a peroutkami ometali za drobné
pohoštění nebo odměnu prach.
…..Někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi,
kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku.
………………Avšak většina těchto zvyků už byla zapomenuta.

Nynější oslavy Nového roku...
Dnešním základem oslavy Nového roku - je setkání celé rodiny u bohatého oběda.
Neměla by chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí tzv. milionová - aby se člověka držely peníze. Často se při svátečním obědě podává vepřové – podle zvyku některých domácností. Nepřípustný je zajíc či drůbež - aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Po obědě se rodina jde
projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či přátelé. Před Novým rokem si přátelé a
rodiny posílají blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a
štěstí v nadcházejícím roce. Na novoročenkách někdy bývá francouzská zkratka P.F. (pour
féliciter - pro štěstí).

„Novoroční pověry“...
Novoroční den v neděli...

„Mírná zima, úrodné jaro a větrné léto“.

..v pondělí……..

„Krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci“.

..v úterý...

„Zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok“.

..ve středu...

„Příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med“.
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..ve čtvrtek…..“Mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a
hojnost obilí“.
..v pátek...“Nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i
hrozí válka“.
..v sobotu... „Málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic“.

Zdeňka Nečesaná

Základní škola Březno
Vážení rodiče, milé děti, vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět stojíme na konci roku „starého“ a na prahu roku „nového“. Ale ještě než se s rokem 2015 rozloučíme, máme před sebou, pro většinu z nás, to nejhezčí období roku – VÁNOCE. Moc a ze srdce vám všem přeji, aby přípravy na ně proběhly
v klidu a bezpečí, bez honiček a stresů, svátky aby byly naplněny láskou, porozuměním, tolerancí i splněním alespoň některých přání. Užijte si je vrchovatě v atmosféře a duchu Ladových Vánoc se svými milými a nejbližšími. Do nového roku 2016 vám všem přeji hlavně bezpečí, zdraví, pochopení, toleranci, lásku, ohleduplnost, práci, prostě ať je nový rok dle vašich
představ a přání. Zůstaňte přitom i dál naklonění nám, pedagogům a zaměstnancům ZŠ a MŠ
Březno, spolupracujte s námi při výchově a vzdělávání vašich dětí. Přejme si vzájemně, ať
z nich vychováme moudré, poctivé a svobodné lidi s právem žít v míru, ať nikdy nepoznají na
vlastní kůži význam a obsah slov násilí, nesvoboda, strach, válka.
PS: A ještě ……….. absolvujte Vánoce 2015 bez kosti v krku!
Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka

Mateřská škola Březno
Otevřete čerti vrata, jdem se kouknout na čerťata
Čertí kluci, čertí holky, baští v pekle čertí vdolky
Peklo, peklo, peklíčko, je tam teplo teplíčko
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Tímto říkadlem zahájily děti ze třídy Slůňata slavnostní rozsvícení vánočního stromečku ve Březně v neděli 29. 11. 2015. Děti pod vedením paní učitelek, Míši Žďánské a Mirky Bě-

lohlávkové, ještě zatančily na píseň Bububu a všech dvacet jedna dětí předvedlo perfektní
výkon, který byl odměněn sladkostmi.
Podzim v naší mateřské školce se nese v duchu českých tradic.
Svatomartinským týdnem jsme se začali připravovat na zimu. Děti se dozvěděly příběh o svatém Martinovi, naučily se básničky, písničky, seznámily se s pranostikami, vyrobily
lampionky a upekly svatomartinské rohlíčky.
Naše čertovská besídka pro rodiče byla 3. prosince v sokolovně. A byl to úžasný zážitek, jak pro děti, tak pro rodiče. Všude jenom samí rohatí, chlupatí a veselí čertíčci a čertice.
Úplně ti nejmenší čertíci ze třídy Berušek nám zatančili na písničku Popletení čerti, čertíci ze
třídy Žabiček nám „uvařili“ Pekelný guláš a čertíci ze třídy Slůňat nás postrašili písní Bububu.
A pak na jeviště vstoupili krásní, stříbrní andělé. Andílci ze třídy Sluníček nás naladili již na
krásné období Vánoc písničkou Rolničky. Samozřejmě nechyběl Mikuláš v krásném červeném
plášti s bílými vousy, biskupskou berlí a košíkem plných dobrot. Děti Mikulášovi zarecitovaly
básničky, zazpívaly písničky a nechyběla nadílka.
Vánoční atmosféru si naladíme představením Putování za betlémskou hvězdou,
s vánoční náladou za námi přijede Honza Krejčík a my si vyzdobíme školku, upečeme vánočního cukroví, vyrobíme vánočních přáníčka, zazpíváme si koledy, ozdobíme vánoční stromeček a možná přijde i Ježíšek s dárky. Pro rodiče paní učitelky chystají vánoční posezení.
Co ještě jsme zažili na podzim? V cukrovaru Dobrovice jsme shlédli Archeologickou
výstavu Mladoboleslavska, s DDM jsme byli na přírodovědné procházce na Štěpánce v Mladé
Boleslavi a ve školce nás navštívilo několik divadelních společností s pohádkami.
Vážení rodiče, milé děti a vážení občané městyse Březno, celý kolektiv mateřské školy vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Bc. Jitka Mullerová – vedoucí učitelka MŠ

Baráčníci pro Březno a okolí
V listopadu proběhlo naše výroční volební sezení, na kterém bylo zvoleno konšelstvo
na příští dva roky. Naše nejbližší akce budou k nahlédnutí ve vývěsce na náměstí. Nejbližší
akcí je Bowling 29. 12. 2015 a zrovna si uděláme rozloučení se starým rokem. Všichni jsou
srdečně zváni na všechny naše akce.
Březenští baráčníci všem svým příznivcům, spoluobčanům a lidem dobré vůle přejí
krásné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška, hodně štěstí a zdraví v Novém roce
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A přejí si
Kde domov můj a Čechy krásné jsme často zpívali,
Zemský ráj to na pohled.
To byl ten zemský ráj a nejen na pohled.
Je nemocná zem česká-naše rodná matka
Lidská lhostejnost, sobeckost a chamtivost ji ničí.
Kdopak asi zemi českou z toho vyléčí.
Uzdravme matičku zemi nejen pro sebe, i pro děti našich
dětí, abychom zas mohli před celým světem pěti.
Ty Čechy mé vlast předrahá
Jest baráčníků otčina.
Nuž spojme se v železný kruh
A každý zemi českou ochraňuj
Abychom se v budoucnu nemuseli ptáti
Kde domov můj?
Konšelé BO

TJ Sokol Březno
Opět nám končí jeden kalendářní rok, tenkrát ten s číslovkou 2015, a proto by se hodilo zhodnotit, co pěkného přinesl pro nás sportovce z Března. A jak je při bilancování běžné,
budu hlavně chválit všechny naše členy za sportovní úspěchy a také musíme poděkovat Městysi Březno za jeho podporu při našich sportovních činnostech, bez níž bychom jen těžko
mohli zajistit pro každého registrovaného sportovce vynikající sportovní podmínky, kterými
se dlouhodobě pyšníme a řadíme se proto k jednomu z nejlepších sportovních oddílů v okolí.
Začneme tedy nejprve oddílem fotbalu. Radost nám v tomto roce dělali především
nejmenší fotbalisté do 8 let pod vedením pana Pacholátka. Jelikož začínají sportovat silné
ročníky dětí, jež navštěvují první stupeň základní školy, tak má pan Pacholátko plné ruce práce s 15 a někdy i více svěřenci najednou. Zatím sice nepředvádějí nejvybroušenější fotbalovou techniku, ale i tak svými výkony dokážou vykouzlit úsměch na tvářích fanoušků, což je to
nejdůležitější.
Dalšími zástupci březenského fotbalu jsou svěřenci pana Bejry, který trénuje děti ve
věku 9 – 11 let. Také pan Bejr si nemůže stěžovat na nedostatek hráčů, takže se dá očekávat,
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že se mu v příštích letech podaří vychovat herně silný tým, který naváže na úspěch našich
dřívějších dorostenců kolem trenéra pana Bauera.
Naopak s početními problémy se potýká trenér starších žáků pan Erben, což je znát
samozřejmě znát i na výsledcích v mistrovských utkáních. Věřme ale, že v jarní části sezony
se docházka chlapců na zápasy a tréninky zlepší a posunou se v tabulce směrem výš.
Skvělou zprávu můžeme ovšem hlásit z družstva mužů. Ti po několika letech útlumu
vyměnili trenéra, kterým je nyní pan Gabriel. Pod jeho taktovkou muži opět dostali chuť na
fotbal, což je znát na tréninkové morálce a samozřejmě také na výsledcích týmu. Po podzimní části sezony 2015/16 jim patří skvělé 3. místo ve III. třídě sk. A. Jen tak dál.
V naší obci ale nesportují pouze fotbalisté, ale také házenkářky, a to neméně úspěšně.
Začnu opět od těch nejmladších. Vzhledem k velkému boomu dětí ve Březně a okolí,
se nám podařilo otevřít přípravku pro nejmenší házenkářky, kam dochází holčičky do 9 let. I
když s házenou teprve začínají, tak je na nich vidět zápal do hry a to jistě těší jejich trenérky
slečny Součkovou a Žďánskou. Jejich svěřenkyně v prosinci absolvovaly svůj úplně první turnaj a podařilo se jim vstřelit své první góly. Což je po ani ne 3 měsících tréninků báječné.
V současné chvíli nejnadějnější služkou házené ve Březně jsou mladší žačky, které se
na domácím hřišti v červnu tohoto roku zúčastnily mistrovství České republiky. Jako věkově
nejmladší družstvo to v konkurenci ostatních účastníků mistrovství neměly svěřenkyně paní
Kryštofkové a slečny Konejlové lehké, ale svým výkonem jistě nezklamaly a obsadily šesté
místo, k čemuž jim gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů i v této sezoně.
Starší žačky pod stejnou trenérskou taktovkou v současné době pomalu zvyšují svou
herní kvalitu a my doufáme, že se jim podaří v jarní části sezony udržet báječné druhé místo
v oblastním přeboru a postoupí na Pohár České republiky.
Dalším neméně úspěšným družstvem je družstvo dorostenek. Tomu již bohužel nepatří první místo v tabulce oblastního přeboru, na což jsme byly poslední roky zvyklí, ale i
druhé místo není špatné. A vzhledem k tomu, že dorosteneckou soutěž až na malé výjimky za
náš oddíl hrají věkově starší žačky, dá se očekávat, že v příštích letech družstvo Března opět
ovládne vedle kategorie mladších žaček také kategorii dorostenek.
A abych nechválila pouze děti, musím zmínit i skvělý výkon žen, které se po podzimní
části dělí s družstvem Staré Huti o první místo v oblastním přeboru, a které tajně doufají ve
vítězství v jarní části a v postup do druhé ligy žen.
Nemůžu mluvit ale pouze o sportovních úspěších. Je nutné zmínit i změnu v názvu našeho oddílu. Nově se jmenujeme SOKOL BŘEZNO a doufáme, že tento nový název bude
v příštích letech spojován pouze s úspěchy všeho druhu a všech našich složek.
Na závěr bych chtěla zmínit, že bychom rádi neustále rozšiřovali naše řady o aktivní
sportovce, takže pokud byste měli Vy nebo Vaši nejbližší zájem o fotbal, házenou nebo třeba
ping-pong či florbal, neváhejte nás kontaktovat na adrese sokol.brezno@seznam.cz.
V roce 2016 se na Vás všechny těšíme na našich sportovištích.
Markéta Konejlová

14

Březenský krtek
O sakrálních památkách, jejich rozdělení a architektonickém
významu.
Urbanistické vztahy katedrál
Gotická katedrála stojí většinou uprostřed města; není mu vzdálena, odcizena jako
klášterní kostely. Svou vertikalitou, ale i obrysem se odráží od lidského měřítka okolní zástavby (převýšení nad horizont uliční fronty) a je v důsledku svých vysokých věží obvykle viditelná z velké dálky. Tento kontrast měřítka vyvažuje jistou absenci pravé monumentality (a
ve své době možná i absenci statutu pamětihodnosti, jenž s monumentalitou souvisí), kterou
naopak mají i mnohem menší románské chrámy, působivě vymezené svou hmotností a blokovostí vůči okolí. Zároveň se však gotická katedrála na rozdíl od románského “božího hradu“
otevírá na všechny strany městu; na třech stranách jsou prostory zvoucí ke vstupu. Samotná
fasáda se stává velkolepou podívanou určenou pro obyvatele města, což představuje posun
estetických i ideových názorů (respekt vůči tomu, kdo se na stavbu dívá). Výzdobný program
je určen pro pohled zblízka, což dokládá mj. i častá těsná zástavba kolem katedrály (většině
katedrál chybí odstup). Do dálky působí katedrála více svou objemovostí (detaily se ztrácejí)
a slouží jako faktický i symbolický orientační bod, jako viditelné duchovní ohnisko, centrum.
Poněkud jiné urbanistické zařazení mají některé katedrály na východ od Německa.
Stavba katedrál zde vychází z tradičního pojetí chrámu, který byl zřízen feudálem (panovníkem) v jeho sídle a má vyjadřovat především jeho majestát, popř. státnost. Například chrám
sv. Víta (ale i dóm v Krakově a jinde) není stavbou iniciovanou městem, ale panovníkem a
získává také v rámci města exkluzivní a izolované postavení v rámci panovníkova sídla.
Většina katedrál zůstala dominantami města až do 20. stol., kdy byla bohužel často
měřítkově potlačena výškovými domy, stavěnými sice obvykle na okrajích historické zástavby, avšak v širokém horizontu přesto rušících.
Tektonika stavby - Gotické katedrály vynikají dokonale propracovanou tektonikou
- složitě vyváženou hrou sil a tlaků, projevující se zřetelným dynamismem prostoru i hmot.
Základem je skeletová konstrukce, tvořená gotickými žebry (dosedajícími na přípory a pilíře)
v rámci křížové klenby. Zatížení a roztlak klenby snižuje užití lomeného oblouku a do dynamické rovnováhy je uvádí bohatě rozvinutý opěrný systém. Stěna ztrácí nosnou funkci (znovu
ji získává až v období pozdní gotiky), klenba je vlastně pouhou mezižeberní vyzdívkou (až v
době pozdní gotiky bývá opět zčásti samonosná). U raných katedrál jsou neblahé důsledky
roztlaku klenby hlavní lodi ještě eliminovány užitím empor nad bočními loděmi (někdy také
užitím triforií), u vrcholných katedrál empory mizí a stabilizační funkci do důsledku přejímá
opěrný systém.
Tektoniku gotické katedrály lze charakterizovat jako organickou či dynamickou - podřizuje se a přizpůsobuje se směru tlaků a sil, odvádí a převádí je nejpřirozenějším způsobem
do rohů klenebních polí a odtud je vede dolů příporami a pilíři (svislé tlaky) a opěrnými pilíři
a oblouky (šikmé tlaky). V italské gotice a v pozdní gotice i v oblasti za Alpami se roztlaku
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klenby někdy čelí užitím železných kleštin stahujících zdi (nejčastěji jsou umístěny nad
klenbami a nejsou tudíž vidět), exponované články bývají spojeny železnými čepy nebo háky
(kramlemi). Klasická klenba je křížová čtyřdílná (v raném období též šestidílná), v poklasickém a pozdním období se uplatňovala klenba síťová (poprvé v Anglii, na kontinentě poprvé v
chrámu sv. Víta na Pražském hradě) i složité klenby kroužené (katedrální chrám sv. Barbory v
Kutné Hoře), vějířovité (některé anglické katedrály) a podobně - viz též klenební tvary - skupina kleneb válcových - další žebrové klenby.
Vnějšek katedrály - Gotická katedrála má většinou bohatě rozvinutý a architektonicky vyjádřený opěrný systém a je opěrnými pilíři, oblouky, vimperky, baldachýny se sochami, lípanými kružbami a drobnými zdobnými prvky (kraby, kytka, poupě ap.) obklopena
jako složitým mřížovím (větvovím).
Průčelí - Obvykle bývá nejhonosnější západní průčelí katedrály, nejčastěji s dvojicí
věží po stranách, někdy s jednou velkou průčelní věží. V Anglii bylo západní průčelí často rozšířeno a přesahovalo šířku chrámových lodí (věže nebyly jeho součástí). Přízemí bývá tvořeno
třemi portály (někdy rozdělenými sloupkem) s bohatou profilací a s plasticky zdobeným tympanonem. Samotné dveře v portálech jsou obvykle plasticky zdobeny. V patře nad portálem
nebo nad rozetou probíhá římsa s tzv. královskou galerií (sochy biblických králů, ve Francii
též ideální genealogie francouzských králů). Nad královskou galerií bývá uprostřed průčelí
umístěno obrovské kruhové okno s kružbou (tzv. rozeta), někdy (zejména u anglických a německých katedrál) velké obdélné okno s lomeným obloukem. Po stranách okna (v zóně věží)
bývají gotická obdélná okna s lomeným obloukem. Horní patro bývá zdobeno galerií s kružbou, někdy končí rovně (po stranách se tyčí věže), někdy je završeno
trojúhelníkovým gotickým štítem. Na nárožích věží bývají upevněny konzoly se sochami pod baldachýny. U klasických katedrál má západní dvojvěží symbolizovat jednu z bran
Nebeského Jeruzaléma.
Věže - Věže bývají obvykle součástí západního průčelí katedrál, a to buď dvě po stranách (typické pro klasické francouzské katedrály) nebo jedna mohutná uprostřed (časté
zejména v Německu). V Anglii se západní věže obvykle nestaly součástí rozšířeného průčelí,
ale často stály za ním. V rané gotice se v návaznosti na románskou tradici někdy stavělo i více
věží (dvě při západním průčelí, dvě po stranách oltáře nebo příčné lodi). Pro mnohé anglické
katedrály byla příznačná hranolová věž nad křížením hlavní a příčné lodi, někdy zaklenutá
kupolovou klenbou. - Nad chórem se ze střechy vypínal štíhlý sanktusník.
Vrchol věží bývá buď rovný (hlavně u klasických francouzských katedrál) nebo s jehlanovitým zakončením (typické zvláště pro Německo a střední Evropu). Zpočátku jsou věže
hmotově uzavřené (i když bohatě profilované a členěné), později často otevřené (prolamované, odlehčené). První prolamování se objevilo u věží katedrály v Laonu (1155 - 1235), typické se však stalo zejména pro německou architekturu. Věž s prolamováním připomínala
svou složitou subtilní výzdobou věžovitý relikviář, čímž získala (kromě tradiční funkce zvonice, skladovacího prostoru a funkce dominanty) novou symbolickou náplň.
Boky a chórový závěr - Boky katedrály jsou členěny opěrnými pilíři s fiálami a oblouky, chrliči a mnoha zdobnými prvky (zejm. kraby a vimperky), vnějším triforiem (ochozem)
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v úrovni vnitřního triforia a často dalším triforiem pod střechou, točitými schody, baldachýny
a podobně. Za opěrnými pilíři se ukrývají okna postranních lodí a v patře se zřetelněji projevují vysoká bazilikální okna hlavní lodi. Chórový závěr se navenek projevuje věncem radiálně
rozložených kaplí a vysokým chórem uprostřed. Anglické katedrály mají přímý závěr chóru,
ze kterého vystupuje pouze mariánská kaple (Lady Chapel). K boku anglických katedrál nebo
k přilehlé kapitule býval přistaven chapter-house.
Střecha - Střecha nad hlavní lodí bývá nejčastěji sedlová, v období pozdní gotiky též
stanová (chrám sv. Barbory v Kutné Hoře). Nad postranními loděmi bývá pultová střecha
nebo střecha valbová. Bývá krytá břidličnými tabulkami (chrám sv. Víta), které jsou trvanlivé
ale těžké, nebo keramickými taškami, často vytvářejícími barevné vzory (chrám sv. Štěpána
ve Vídni). Zejména anglické katedrály měly okraje střechy (střešní zídky) zdobeny i cimbuřím.
Tímto článkem také končí celé povídání o sakrálních památkách a jejich významu

Historické okénko Března
Pokračování o panování šlechty hraběcí rodiny Kouniců na březenském panství.
Za vlády hraběte Albrechta z Kounic byly vypracovány dva inventáře zámeckého mobiliáře, sepsané v letech 1874 – 1877 a 1886 – 1889. Jejich výdaje, týkající se stavebních částí
zámku se liší jen v nepatrných detailech, evidují zámecké prostory v detailech a popisují
přesně jednotlivé místnosti včetně sklepů.
Po smrti hraběte Michala Karla II (+1852), sídlila na zámku, již minulých číslech zpravodaje zmiňovaná hraběnka Eleonora Kounicová, velmi šlechetná vlastenka. Díky hraběnce
vyšla sbírka básní „Prvosenky“ od soboteckého básníka Václava Šolce roku 1867 (o putování
básníka k hraběnce na březenský zámek se dočtete v knize A. Jist „Písničkář“).
U hraběnky také pracoval jako vychovatel Ferdinand Schulz, který byl v letech 185566 boleslavským profesorem. Schulz byl vychovatelem Václava Kounice, který se od raného
mládí s velkým nadšením zapojoval do boje o „české zájmy“, o čemž svědčí např. organizované sbírky na podporu Zd. Havlíčkové v roce 1861, nebo společné zájmy s Ferd. Schulzem ke
zřízení Palackého nadace pro české historiky, spojené s vlastním darem ve výši 200 zl.
Ostatně i v pozdějších letech, již coby poslanec zemského sněmu a říšské rady se Václav Kounic stavěl na českou stranu. S Březnem již v této době neměl mnoho společného, do
správy naopak převzal majetek vymřelé části moravského rodu.
Zmiňme ještě několika větami paní hraběnku Eleonoru z Kounic, rodem Voračickou z
Paběnic. Narodila se roku 1809 v rokokovém paláci „Na Příkopech“ v Praze. Své mládí prožila
v Choustníku, na panství svých rodičů. Vychovala několik synů a dcer a všechny učila vlastenectví. Ve druhé pol. 19. století podporovala zejména v Praze řadu dobročinných a uměleckých spolků. Karolína Světlá o ni píše jako „o perle českých šlechtičen“. Velice pomohla rodi17

ně Boženy Němcové, když se na jaře roku 1856 ocitla rodina Josefa Němce v bídě, zůstala
jedinou nadějí spisovatelky B. Němcové právě hraběnka. Spisovatelka předala své zpracované dílo „Babička“ a očekávala pomoc hraběnky k vydání díla. Vychovatel F. Schulz se u hraběnky přimluvil a ta jí obratem poslala finanční obnos 50 zlatých, se slibem, že za každý další
arch, který napíše, dostane 20 zlatých stálého honoráře. Tím bylo dílo „Babička“ sepsáno a s
laskavým souhlasem vydáno.
Božena Němcová o hraběnce napsala: „ To je dáma, která umí dávat, aniž by tím člověka ponížila“. Hraběnka je pohřbena na vyšehradském hřbitově, kde zlacený nápis na náhrobní desce zní:

„ELEONORA HRABĚNKA Z KAUNIC
RODEM HRABĚNKA WORACZICKÁ – BISSINGENZ PABĚNIC,
NAR. 26. LEDNA 1808, ZEMŘ. 10. LEDNA 1898“
Zdeňka Nečesaná

Pár vánočních receptů
Horké nápoje pro zimní dny...
Horká švestka
V hrnci zahřejeme šťávu z jednoho švestkového kompotu. Přisypeme sušené ovoce – rozinky,
brusinky a vše 3 minuty povařit. Přidáme - vypeckované a na půlky nakrájené švestky
z kompotu, ale již nevaříme, jen prohřejeme.
Při podávání do každé porce nezapomeneme přilít trochu slivovice!. Podle chuti přisladíme
medem a důkladně promícháme.
Punč
Potřebujeme: 1 litr pomerančového džusu, 3 ks badyánu, 3 ks skořice, 1 litr červeného vína,
1,5 dcl rumu, 1 ks pomeranč, trochu cukru
Džus svaříme s kořením, přidáme víno a už jen prohřejeme. Přidáme rum a cukr podle chuti.
Necháme přes noc proležet s kořením. Po odležení ohřejeme, nalijeme do skleniček a přidáme kolečko pomeranče.
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Vánoční punč
Potřebujeme: 2 citróny, 1 pomeranč, 3 hrnky vody, 150 dkg cukru krupice, 200-300 ml rumu,
500 ml vína, hřebíček, celá skořice, zavařené jahody nebo jiné ovoce z konzervy.
Z citrusů vymačkáme šťávu a s vodou a cukrem vlijeme do hrnce. Přivedeme k varu a přidáme rum, víno a koření. Necháme projít varem. Připravíme si skleničky, které by měli být nahřáté. Na dno dáme pár kousků ovoce z konzervy a na okraj skleničky čtvrtku plátku pomeranče.
Novoroční punč
Potřebujeme: 3/4 litru slabého čaje, 200g cukru krupice, 1 citron, 3 pomeranče, 2 hřebíčky,
kousek skořice, 1/2 litry červeného vína, 2 dcl rumu.
Do hrnce nalijeme čaj, přidáme cukr, šťávu z citronu a pomerančů, nastrouhanou kůru z poloviny citronu, koření a pět minut povaříme. Scedíme, přilijeme víno a přivedeme k bodu
varu. Dolijeme rumem a podáváme.

Plesová sezóna 2016
Všechny místní organizace Vás srdečně zvou na zahájení plesové sezóny 2016. Přijďte
se svými kamarády pobavit a zatancovat si. Dobrou náladu sebou.
9. 1. 2016 – myslivci
30. 1. 2016 – SDH Březno
6. 2. 2016 – Sokol Březno
13. 2. 2016 – Baráčníci
12. 3. 2016 – SDH Židněves
9. 4. 2016 – Divadlo
23. 4. 2016 – Sdružení Při kostele
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Pozvánka
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU
DO KOSTELA SV. VÁCLAVA
V BŘEZNĚ U MLADÉ BOLESLAVI,

V PÁTEK 25. PROSINCE 2015
OD 10:30 HODIN.
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