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N a úvod …
Vážení čtenáři,
od vydání posledního čísla zpravodaje již uplynul delší čas a opět proběhlo i větší
množství akcí, které Vám přiblížíme v několika odstavcích a také pozveme na několik dalších,
které jsou přímo spjaty s Velikonocemi. Nadcházející posvátná doba s sebou přináší i zvyky,
které se opírají a vycházejí z historických tradic ve slavení těchto nejposvátnějších svátků
v církevním kalendáři v roce.
Jistě Vás bude zajímat i řada informací z úřadu městyse a řada dalších…
Redakční rada

Slovo starostky
Vážení občané,
asi bych svůj článek letos začala – konečně jaro! Zima sice nebyla nijak mrazivá a na
sněhové přeháňky bohatá, ale právě proto byla plíživá a dlouhá. Snad nás s příchodem astronomického jara, čeká i to jaro reálné se sluníčkem a probouzející se přírodou.
Pravděpodobně Vás nepřekvapí, když se zmíním o tom, že nás čeká do budoucna
mnoho nových projektů. Toto je způsobeno také novým programovacím období EU 20142020.
Městys Březno reaguje na nové dotační výzvy, jak z národních zdrojů, tak samozřejmě ze zdrojů EU a samozřejmě se velmi snažíme získat tyto finanční prostředky do rozpočtu obce. Uvědomujeme si, že tyto prostředky jsou právě teď, v tomto aktuálním čase.
V letošním roce jsme již požádali o tyto dotace:
a) fond Středočeského kraje – Fond rozvoje měst a obcí – Rekonstrukce pavilonu II. stupně
ZŠ
b) fond Středočeského kraje – Fond integrovaného záchranného systému – Věcné prostředky pro JSDHO Březno
c) Oprava kapličky v Dolánkách – Ministerstvo pro místní rozvoj
d) Chodník Březno – Židněves – Státní fond dopravní infrastruktury
e) Výsadba stromů na dětském hřišti a v parku Podolec – Grant firmy ŠKODA AUTO a.s.
f) Oprava kapličky v Dolánkách – Ministerstvo zemědělství (v případě přidělení dotace možnost čerpat pouze z jednoho dotačního titulu)
Dosud nemáme výsledky, zda jsme byli s přidělením těchto dotace úspěšní.
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Dále se připravují tyto žádosti o dotace:
a) Chodník Březno – Židněves – IROP (Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný
regionální operační program) Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
(v případě přidělení dotace - možnost čerpat pouze z jednoho dotačního titulu)
b) Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Městys Březno
–
IROP
výzva
č.
19
Technika
pro
integrovaný
záchranný
systém
c) Výstavba podzemních kontejnerů tříděného odpadu – čekáme na vyhlášení výzvy
Státní fondu ŽP
V průběhu března bude projednán důležitý dokument pro hospodaření obce – Rozpočet na rok 2016. Mimo dotačních prostředků samozřejmě hospodaříme s rozpočtovými
prostředky, které obec získává především ze sdílených daní. Investičních výdajů pro podporu rozvoje jak školy, tak obce není málo. Vzhledem k další paralelní 1. třídě ve školním roce
2016/2017, je nutné zvýšit kapacitu školní jídelny. V květnu proběhne zápis do MŠ a nepředpokládáme snížení poptávky pro umístění děti do naší MŠ. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky pro naše spolky a neziskové organizace, které jsou pilířem sportovního a kulturního života. Velmi si jejich práce a pomoci vážíme.
Závěrem si popřejme, ať jsme úspěšní v čerpání dotací a daří se nám naplňovat naplánované cíle.
Přeji Vám všem krásné a slunečné jaro.
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 jsou tu Velikonoční svátky a s nimi přichází po dlouhé a mimořádně podivné zimě
vytoužené jaro.
Určitě se už chystáte na jarní práce ve Vašich zahrádkách. Vedení obce je velice rádo,
že se tak osvědčily „biopopelnice“. Již od dubna začne opět svozová firma pravidelně bioodpad každý týden svážet. Z poznatku, že je o individuální svoz bioodpadu mezi občany zájem,
je zřejmé, že byla zvolena pro Březno nejvýhodnější varianta likvidace tohoto odpadu. Tento
odpad je již dle zákona považován za odpad „tříděný“ a náklady na jeho likvidaci je povinností obce. V případě že ještě bioodpad netřídíte a měli byste o toto zájem, kontaktujte pracovnice Úřadu městyse Březno – vydají Vám bezplatně do pronájmu svozovou nádobu na bioodpad včetně známky na služby svozové firmy.
Připomínáme, že skládka na bývalém starém hřbitově (místo, kde se pálily čarodějnice) je uzavřena a je zde zákaz jakékoliv skládky!
V loňském roce byla obcím zavedena též povinnost třídit další komoditu odpadu –
drobný kovoodpad z domácností. Městys Březno proto umístil trvale nádobu na tento od3

pad (víčka od zavařenin a kompotů, plechovky, víčka od lahví, jogurtů, misky od buchet, paštik, hliníkové příbory apod.)před budovou obecního úřadu. Zde je v jakékoliv době k dispozici
občanům.
Je jasné, že s příchodem jara, bude v mnoha domácnostech probíhat jarní úklid. I na
toto pamatujeme a plánujeme v prostorách náměstí (příjezdová cesta k zámku) umístit kontejner na velkoobjemový odpad (cca v polovině května).
Další velmi využívanou službou, kterou Úřad městyse Březno poskytuje, je využívání
služeb Czech Pointu a ověřování podpisu a listin. Vzhledem k tomu, že v rámci legislativy přibyla spousta povinností pro občany, kdy je ověření podpisu nezbytné (např. „přepis vozidla“), je tato služba na úřadě několikanásobně využívána než v době zavedení. Snažíme se
na úřadě vyjít vstříc všem občanům, nejen ze Března, a tím jim přiblížit a zjednodušit různá
řízení.
Barbora Adamcová
starostka městyse

Zasedání zastupitelstva
Zápis č.7/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 25.11.2015
ZM 7/01/2015 - Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Sulej, Mgr.Dana Rudolfová Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 7/02/2015 – Zpráva Kontrolního výboru č.1/2015 z 23.9.2015 – přednesl Ing. Michal
Sulej. Kontrolním výborem nebyly shledány žádné nedostatky. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
ZM 7/03/2015 – Schvaluje stanovisko k projektu „Rozšíření a intenzifikace ČOV Březno- Židněves 2. etapa“- varianta č.3 návrh rozšíření ČOV na 2000 FO, využívat novou kapacitu 1750
FO, na kterou dostačuje současná technologie ČOV. Koncovou kapacitu dosáhnout, až po
dostatečném připojení dalších objektů ke kanalizaci. Rozdělení kapacity a nákladů akceptují
obce 50% podílu navrženého ve variantě č.3, včetně toho, že obec Židněves bude mít uvedený podíl již při prvním rozšíření a městys Březno, až po vystrojení ČOV technologií pro 2000
FO. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 7/04/2015 – Schvaluje uskutečnit záměr prodeje pozemku par.č.st. 242 v k.ú. Březno u
Mladé Boleslavi o výměře 48 m2. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 7/05/2015 – Schvaluje manželům Tomáši a Janě Fialovým z Mladé Boleslavi prodej stavebního pozemku par.č. 333/132 o výměře 1067 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. Nabídková cena ve výši 1453,-Kč/m2. Kupní cena je ve výši 1.550.351,-Kč. včt. DPH. Délka splatnosti kupní ceny od data podpisu kupní smlouvy 30 dní. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 7/06/2015 – Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP -12-6009751/02 v k.ú. Dolánky u Března
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u Mladé Boleslavi za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH. Podmínka: vedení kabelu jen
protlakem pod krajskou komunikací. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Zápis č.8/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 16.12.2015
ZM 8/01/2015 - Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Horák, Ing. Pavel Stránský. Zastupitelstvo
schválilo 12 přítomnými hlasy. Zdržel hlasování 1 člen.
ZM 8/02/2015 – Doplnění programu o projednání vyjádření Městyse Březno k uplatnění
předkupního práva na pozemek par.č.st. 267 o výměře 227 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi – žádá p. Urbánek. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/03/2015 – Schvaluje prodej pozemku par.č.st.242 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi o
výměře 48 m2 obci Lhoty ve výši 152,-Kč/m2. Veškeré náklady s převodem pozemku hradí
kupující Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/04/2015 – Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2016. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/05/2015 – Schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě „Vinice“ v katastrálním území
Březno u Mladé Boleslavi. Prodej pozemků v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi ve
vlastnictví Městyse Března :
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 8/06/2015 – Schválení Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě „Vinice“ v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/07/2015 – Schválení znění Kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v lokalitě Vinice ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/08/2015 – Schválení Jednotného formuláře pro podání nabídky na stavební pozemek
ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/09/2015 – Schválení žádosti o dotaci z Podpory obnovy venkova MMR – oprava kapličky v Dolánkách. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/10/2015 – Schválení žádosti o dotaci z SFDI – chodník do Židněvsi podél komunikace
II/280. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/11/2015 – Schvaluje jednání o prodeji pozemků par.č. 1088 a 725/33 v k.ú. Březno u
Mladé Boleslavi rybníku Lačnov s Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou. Zastupitelstvo schválilo
11 přítomnými hlasy. Proti byly 2 členové.
ZM 8/12/2015 – Schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 229/1 o výměře 15000 m2 v k.ú.
Nová Telib neuskutečnit. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 8/13/2015 – Schvaluje návrh rozpočtového provizoria pro rok 2016, který je stanoven ve
výši 1/12 měsíčního plnění rozpočtu roku 2015. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
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ZM 8/14/2015 – Schvaluje od 1.1.2016 výši odměn neuvolněným členům Rady městyse
Březno:
místostarosta - odměna ve výši 16.000,-Kč/ měsíčně
člen rady - odměna stanovena měsíčně v maximální výši dle Přílohy č.1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Účinnost od 1.1.2016.
Zastupitelstvo schválilo 11 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.
ZM 8/15/2015 – Schvaluje, že Městys Březno se vzdává předkupního práva na pozemek
par.č. 267 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi.
Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 13.1.2016
ZM 1/01/2016 - Ověřovatelé zápisu: Ing. Konejlová Věra, p. Petr Kojzar. Zastupitelstvo schválilo 11 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.
ZM 1/02/2016 – Rozpočtové změny č.12 z 13.1.2016
Zvýšení příjmů: 359.158,40,-Kč
Zvýšení výdajů: 144.500.00,-Kč
Financování ve výši 214.658,40,-Kč
Rozpočtová změna zvýšení příjmů o 359.159,-Kč a zvýšení výdajů o 144.500,-Kč ovlivní vyrovnanost rozpočtu, tak že sníží výši financování o 214.658. Rozpočet pro rok 2015 zůstává
nadále schodkový. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/03/2016 – Kalkulace ceny stočného od 1.1.2016 ve výši 40,00,-Kč/m3 včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/04/2016 – Schválení žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje na rok 2016 – FROM
-„Rekonstrukce pavilonu II. stupně ZŠ Březno“ a závazku finanční spoluúčasti na projekt
v minimální výši 5% z celkových nákladů. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/05/2016 – Schválení žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje IZS na rok 2016
„Dovybavení jednotky JSDHO Březno – nákup věcných a ochranných prostředků“ a závazku
finanční spoluúčasti na projekt v minimální výši 5% z celkových nákladů. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/06/2016 – Odpisový plán Základní a Mateřské školy Březno na rok 2016. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/07/2016 – Uskutečnit záměr prodeje ½ pozemku par.č.448/2 v k. ú. Březno u Mladé
Boleslavi.
Zastupitelstvo schválilo 8 přítomnými hlasy. 3 členové zdrželi hlasování. 2 členové byli proti.
ZM 1/08/2016 – Schválení Dodatku č.1 k Pachtovní smlouvě č.2145 mezi Městysem Březno a
společností AG – Chlum s.r.o. IČ: 27946924 se sídlem v Dlouhé Lhotě 107, 294 05 Dlouhá
Lhota. Pachtovné ve výši 24.822,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/09/2016 – Schválení Dohody o poskytnutí výpomoci na úseku požární ochrany mezi
Městysem Březno a obcí Dlouhá Lhota. Obec Dlouhá Lhota na základě Dohody poskytne finanční prostředky ve výši 10.000,-Kč za kalendářní rok. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zbyněk Valenta – místostarosta
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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 učitelka Jana s dětmi ze třídy
Žabičky 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.
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.
Děti ze třídy Žabičky chystají pro své rodiče velikonoční výstavku spojenou s besídkou
pro rodiče.
Velikonoční náladu si ovšem naladíme ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Děti se seznámi se staročeskou tradicí Velikonoc. V místních dílničkách si udělají velikonoční výrobek,
aby si z výletu také něco přivezly.
29. 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.
Závěrečná akce Rozloučení s předškoláky bude 2. června 2016 v 16:00 hod. na naší
školní zahradě.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016
od 8:00 do 13.00 hod. v budově Základní školy Březno.
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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Baráčníci pro Březno a okolí
Vlastenecko- dobročinná obec Baráčnická pro Březno a okolí.
Je za námi zimní, pochmurnější část roku, také to bylo znát na činnosti naší BO. Jednou jsme si byli zahrát bowling v Sukoradech, nato jsme měli náš Baráčnický ples v Březenské
sokolovně a zúčastnili jsme se Župního Baráčnického plesu v Mladé Boleslavi, kde naše mladá chasa tančila Českou besedu. Také jsme nemohli chybět na Masopustním průvodu.
Čeká nás nejhezčí část roku, ta jarní. Příchod jara nám letos nastartují Velikonoční
svátky. Jistě se na ně všichni těšíme, svátky probouzení se přírody, teplejšího počasí, rození
nových životů. Jsou to také svátky, v kterých se dodržují naše České tradice. Jednou z těchto
tradic jsou“ kraslice“ ať ty menší slepičí, nebo ty větší husí, a ať jsou malované, škrábané,
s nápisem i bez nápisu, slaměnkové, pentličkové a kdo ví, jaké ještě jsou. Co je ovšem na
každé kraslici nejdůležitější, to je její poslání, malovaným vajíčkem se přece říká tomu, komu
je dáváme, že ho máme rádi!
A proto vám přejeme, abyste je měli komu dát, neboť dokud budete kraslice dávat a i
dostávat, bude na světě pěkně.
Přejeme hezké prožití Velikonočních svátků

Konšelstvo BO

Velikonoce
Jak se počítá datum Velikonoc.
První velikonoční den může připadnout na kterýkoli den mezi 22. březnem a 25. dubnem a poslední na období mezi 10. květnem a 13. červnem. Nikde v evangeliích se totiž datum připomínajících událostí nepíše úplně přesně, kromě toho, že Ježíš zemřel v pátek a
vzkříšen byl v neděli. Existují tisíce stran historických výkladů, kdy to přesně bylo, a datem se
zabývalo hodně církevních sněmů. Proběhly i pokusy stanovit jedno pevné datum, jako mají
Vánoce. Zatím se však každý rok musíte podívat do kalendáře. Vliv na výpočet má i astronomická jarní rovnodennost, první jarní úplněk a data, která připadnou na neděle. V letošním
roce se můžeme těšit i na nově schválený volný pracovní den Velký pátek.
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Velikonoční příběh.
Jedním z nejstarších názvů období je latinské slovo …pascha…, které se do latiny dostalo přes řečtinu z hebrejského pesach. Slovy odvozenými od pascha, Velikonoce dodnes
označují třeba Francouzi, Italové nebo Rusové.
Tyto svátky jsou základem křesťanství. Tajemství smrti Ježíše Krista a jeho
zmrtvýchvstání je oporou pro celé toto období. V písemných pramenech jsou Velikonoce
uváděny od 2. století, ale určitě se slavily už dříve. Jsou každoroční připomínkou jeruzalémských událostí, kdy se Ježíš dostavil se svými učedníky do města, ale zradil ho jeden z nich –
Jidáš Iškariotský. Za odměnu třicet stříbrných prozradil Ježíšův úkryt židovským velekněžím.
Aby ho strážci mezi učedníky poznali, políbil ho. Dodnes se můžeme jen dohadovat, co ho ke
zradě vedlo, ale podle evangelií se po činu oběsil. Ježíš byl nejdříve předveden před nejvyššího kněze Kaifáše, který pro něj chtěl smrt ze strachu, aby tento čím dál proslulejší muž nepodněcoval lidové povstání (což Ježíš nikdy neměl v úmyslu). Trest smrti ovšem židovská velerada vynést nesměla, proto jej poslal před Piláta Pontského, správce římské provincie Judea, kde se všechno odehrávalo. Pilátovi se obvinění vůči Ježíšovi nezdála průkazná a poslal
ho ke králi Herodovi, protože právně pod něj Ježíš spadal. Herodes na něj byl zvědavý, protože už o něm hodně slyšel, a chtěl, aby mu předvedl nějaký zázrak, což ovšem Ježíš neudělal.
Král ho proto poslal zpátky k Pilátovi a ten se ho ještě jednou snažil osvobodit pomocí starého zvyku: o oslavách svátku pesach, který právě probíhal, mohli dostat někteří odsouzenci
milost. Jenže shromáždění Židé si přáli život jiného odsouzeného. Pilát proto musel nechat
Ježíše zmrskat a vydat k smrti na kříži. Cestě, kterou musel ujít od jeho paláce na konec Kalvárie (hebrejsky Golgota), se říká křížová, protože si každý odsouzenec musel sám nést svůj
kříž. Po ukřižování si Josef Arimatijský vyžádal Ježíšovo tělo, sňal ho z kříže a uložil do hrobu.
Druhý den šly k hrobu ženy z Ježíšovy skupiny následovníků vedené Marií z Magdaly. Hrob
byl ale prázdný a právě tato Marie byla první, které zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Sváteční kalendář
Poslední týden před VELKÝM PÁTKEM se jmenuje také „svatý“, „tichý“ nebo „pašijový“. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (Nedělí zmrtvýchvstání). Pašijový se mu říká podle slova pašije, z latinského slova „passio“, tedy utrpení. A „tichý“ proto, že
v něm umlkají zvony.
Květná neděle
Květná neděle je šestá a zároveň poslední neděle postní, tedy poslední neděle před Velikonocemi. Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a její jméno pochází od květů, jimiž bý9

vají kostely vyzdobeny. Ty mají připomínat květy a palmové větve, kterými ho lidé při jeho
vjezdu do města nadšeně vítali.
Pondělí se říkalo „Modré“ a vyžadovalo klid a mlčenlivost.
Úterý bylo „Šedivé“, dnes už bohužel neznáme důvod názvu.
Středa se nazývala „Sazometná“, protože se vymetaly komíny.
Zelený čtvrtek
Večer Zeleného čtvrtka – připomínka poslední večeře Ježíše s apoštoly v Getsemanské zahradě. Pojmenování zřejmě pochází z překladu z německého Gründonnerstag, které má ale
původ v jiném slově než grün – zelený. Původem je totiž slovo grienen, tedy plakat. Ze zelené
barvy ovšem vzešla řada lidových zvyků, třeba pojídání zeleného jídla, jako je špenát nebo
zelí, aby byl člověk dlouho zdravý. Zvykem bylo také „honění Jidáše“, kdy z kostela vybíhal
chlapec za něj převlečený a ostatní děti ho s řehtačkami honily. Figuríny Jidáše ze slámy se
topily, shazovaly z věže nebo pálily. V tento den hospodyně před východem slunce zametly
dům a smetí odnesly ven, aby se v domě nedržel nepořádek. A když ještě stihly do slunce
sníst chleba s medem, byly po celý rok v bezpečí před hady a vosami. Chleba s medem se
taky házel do studní, aby se v nich držela voda. Odpoledne se nesmělo pracovat a večer pokropil hospodář svěcenou vodou z nového hrnečku dům i okolí. Večer se naposledy rozeznívají kostelní zvony a utichají až do „Veliké noci“.
Zvony odletěly do Říma.
Na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby „Sláva na výsostech Bohu“ („ Gloria in excelsis
Deo“) kostelní zvony umlkají. Podle pověsti, oblíbené po celé Evropě, odlétají do Říma z úcty
k zemřelému Kristu a pro požehnání Svatého otce. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají
cestu, na konci malé, aby se neztratily. U nás v Česku prý průvod uzavírá zvon Zikmund
z Chrámu sv. Víta a Marie Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako
stráž.
V tomto průvodu se objevují i někteří podivní hosté, protože zvonový kov se ani při
roztavení nezbavuje povinnosti vykonat každoroční pouť do Říma.
Jedna pověst tak vypravuje, jak dělostřelci v bitvě na Piávě postrádali o velikonoční
noci svá děla. Ta totiž byla vyrobena právě z roztavených kostelních zvonů. Pověst ze slovenské Levoči vypráví, že levočský zvon dokonce celou cestu nesl s sebou i studenta, který chtěl
vidět Řím. Pokud by některý zvon neodlétl, přineslo by to obci neštěstí.
Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou
sobotu po „Gloria“ se vrátí a zvoní: „…Byl jsem tam! Byl jsem tam!“…Toto zvonění má prý
kouzelnou moc, když při něm hospodyně zamete dům, nebudou se v něm držet švábi. Pokud
se při něm člověk umyje, bude celý rok zdráv. Při zvonění se má taky zatřást ovocnými stromy, aby se probudily a dobře plodily.
Velký pátek
Připomínka utrpení Ježíše a jeho oběti pro lidi. „Velký“ se tomuto dnu říká pro zdůraznění
jeho významu. Občas se taky nazývá „tichý“, jako tichý zármutek na Kristovu památku.
V kostelích jsou prázdné oltáře a zhasnuté svíce. Proběhne obřad uctívání kříže. Tyto magické rituály probouzely velkou představivost, a tak lidé často například věřili, že se otevírá cesta k pokladům pod zemí. U nás by se měla právě v tento den na pár hodin otevřít i hora Blaník a rytíři se vyjedou podívat, zda nám nehrozí nebezpečí. Obyčejní lidé se už ráno před východem slunce vydali umýt k potoku na ochranu před nemocemi. Ranní rosa dívkám sloužila
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jako záruka bílé pleti po celý rok. V tento den se předly také kouzelné nitě – kdo je měl všité
do oblečení, byl chráněn před zlými duchy, blesky i střelami. Nesmělo se půjčovat nic
z domácnosti, protože by pomocí půjčeného předmětu mohla čarodějnice očarovat dobytek
nebo dům. Nesmělo se pracovat na poli ani v sadu ani prát prádlo. A odpoledne chodili kluci
převlečení za kněze a ministranty po vesnici klapačkou koledovali.
Bílá sobota
Den bdění u Kristova hrobu, kdy se nekoná žádná mše. Její jméno asi pochází od bílé barvy
rouch oblékaných těmi, kdo byli právě pokřtěni. Večerem podle liturgického počítání času
začíná „Veliká noc“, očekávání Kristova vzkříšení. O Veliké noci se znovu rozezní zvony, varhany a zpěv a zapálí se velikonoční svíce. V sobotu bývalo zvykem uhasit doma všechna
ohniště a zapálit je znovu až hořící třískou z ohniště, které požehnal kněz večer před kostelem. Bylo ale potřeba pro následující oslavy zmrtvýchvstání uklidit celý dům a napéct a nasmažit všechno na sváteční nedělní stůl. Jméno této soboty „Bílá“ připomíná také lidový zvyk
velkého úklidu včetně bílení domů, který se právě tento den konal.
Paškál je velikonoční svíce,
Která symbolizuje vzkříšeného Krista, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“. Slavnostně se zapaluje o velikonoční noci, tedy ze soboty na neděli. Je větší a delší než běžně užívané svíce a často bohatě zdobená, označená letopočtem. Její jméno pochází z latinského
„Paschale“ – velikonoční. Církev ho používá od roku 633. Svíce se vnáší v průvodu do ztemnělého kostela, doprovází ji trojí zvolání: „Světlo Kristovo“ a na to se odpovídá „Sláva Tobě,
Pane“. Potom si svoje svíčky od paškálu zapalují lidé.
Neděle – Boží hod velikonoční
Správně se jmenuje neděle zmrtvýchvstání, ale u nás se jí říká takto. Však se také na oslavu
pořádně hoduje. Najíst by měl podle tradice dostat i náhodný kolemjdoucí.
Velikonoční pondělí
Nese se hlavně ve znamení radosti a veselí a taky lidových obyčejů, často převzatých ještě
z předkřesťanské doby antických nebo keltských oslav nástupu jara. Zvykem bylo u nás kromě pomlázky třeba také jít si pro nevěstu, kdy mládenci navštívili domácnost své milé a požádali o její ruku. Církevně už je pondělí rovno dalším dnům, patří k období radosti ze vzkříšení. Bývalo ale obvyklé, že po významných svátcích následoval volný den (třeba Pondělí svatodušní či svátek svatého Štěpána), a tak zůstalo i toto pondělí. Ve starém Římě se mu říkalo
„Zastavení u svatého Petra“ podle toho, že se Ježíš zjevil apoštolu Petrovi.
Křesťanské symboly:
Největší svátky nejsou pro křesťany Vánoce, ale právě Velikonoce. Jejich symboly připomínají Ježíšův příběh.
Beránek
Jan Křtitel nazval Ježíše beránkem Božím – latinsky Agnus Dei, protože beránek byl starozákonním obětním zvířetem a zároveň symbolem nevinnosti, mírnosti a poslušnosti jako součást Božího stáda. Proto beránek provází celé Velikonoce. Dříve bylo zvykem mimo jiné to, že
kmotrové a kmotry dávali svým kmotřencům tzv. „agnusky“ – mosazné medailonky s jeho
vyobrazením.
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Kočičky
Součástí oslav je žehnání palmových ratolestí, proto jimi vítali lidé Ježíše při příjezdu do Jeruzaléma. Jenže my u nás palmy nemáme. V zemích, kde nerostly palmy ani olivovníky, se
proto začaly používat jiné zelenající se výhonky. V Čechách byly dostupné vrbové proutky, a
navíc se stromové vrby tvarem podobají palmám. Požehnané ratolesti si lidé z kostela odnášejí domů. Víra v jejich moc bývala tak silná, že se posvěcené kočičky jedly jako lék proti nemocem a jako ochrana před bouřkou se zastrkávaly za kříže a svaté obrázky.
Kříž
Symbolizuje smrt a vzkříšení Ježíše. Ukřižování bylo v jeho době běžnou popravou pro vzbouřence. Kříž vážil kolem šedesáti kil a lidé k němu byli připevněni hřeby dlouhými až 18 centimetrů. Nošení křížku symbolizuje křesťanství.
Popel
Posypání se popelem znamená lítost, bolest a kajícnost. Dnes stejně jako před staletími uděluje o Popeleční středě kněz věřícím popelec se slovy: „Pamatuj, člověče, že prach jsi a
v prach se navrátíš.“ Znamením je na čele kříž z popele ze spálených ratolestí posvěcených
na Květnou neděli předcházejícího roku. (Popeleční středa je středa předcházející první postní neděli.)
Pohanské zvyky:
Naše lidové tradice často vycházejí z oslav jara starších, než je křesťanství.
Zajíc
Toto zvířátko mělo významnou roli dávno před křesťanstvím, třeba ve starém Egyptě symbolizoval zmrtvýchvstání boha Osirise nebo v Řecku provázel jako symbol štěstí bohyni Afroditu. Středověcí malíři ho malovali vedle Panny Marie jako symbol čistoty, a protože lidé věřili,
že nikdy nespí, viděli ho také jako symbol věčného života. O Velikonocích se pak stal představitelem Krista, který přemohl spánek smrti. Dětem nosí zajíček vajíčka minimálně od 17 století, kdy byl tento zvyk popsán v Německu.
Hrkačka
Neboli řehtačka. Těmi nahrazovali chlapci po tři dny svatého týdne zvuk kostelních zvonů,
které „odletěly do Říma“. Už za pohanských dob ale lidé zjara vydávali na polích hlasité zvuky, aby zahnaly zlé síly, které by ohrozily úrodu. A možná mají řehtačky souvislost i s tím, že
ve středověku během bohoslužby kněží tloukli o Velkém pátku do lavic, aby tak vyjádřili chaos, který nastal po Kristově smrti. Tak či tak, hrkání se klukům vždycky líbilo a vyplatilo: vytvářeli dokonce konkurenční skupiny, které soutěžili o to, kdo získá za hrkání nejlepší koledu.
Některé hrkačky byly tak velké, že se musely vozit na trakaři.
Pomlázka
Jejím účelem je, aby ženy, „omládly“. V předkřesťanských dobách se tento magický účinek
vázal ke každému pošlehání mladými zelenými proutky. Nešlehali se přitom jen lidé, ale taky
dobytek a pole připravená k zahájení jarních prací. Ale pozor! Z jednoho z kázání Jana Husa
víme, že druhý den po Velikonocích ženy mrskají své manžely! „Třetí den naopak manželé
manželky, a sice ráno v posteli pruty nebo rukama či pěstí“.
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Polévání
Je rituálem „omlazení“ ve slovanských zemích od středověku. Polévaly se dívky, mladí muži
obcházeli stavení a tu, kterou ještě našli v posteli, polili studenou vodou. Často ji neváhali
vhodit i do rybníka nebo do potoka. Ale pozor – další den dívky směly tento rituál oplatit.
Navíc se často polévali i hospodáři, když vyjeli na první orbu, aby byli mrštní a svěží. Proto
taky poléval čeledín děvečku, když šla poprvé na trávu, a ona jeho, když vyháněl dobytek na
jarní pastvu.
Píšťalka
Patří k oslavám jara od antiky, především při slavnostech boha stád a lesů Pana. O píšťalce se
mluví i v Novém zákoně, kdy apoštol Pavel přirovnal mluvení jazyky k pískání na ni.
Kraslice
Vajíčka barvili už staří Sumerové a ta červená považovali za symbol radosti taky staří Římané.
K důvodům se váže mnoho legend, třeba ta, podle které obdarovala Ježíšova matka Marie
vajíčky vojáky u kříže, aby se synem jednali méně krutě. Nebo ta, podle níž se vajíčka v košíku
Marie Magdalské v okamžiku Ježíšova zjevení proměnila do všech barev duhy. Červená
barva, kterou se původně barvilo jako jedinou, prý znázorňovala Ježíšovu krev. Brzy se ale
přidala žlutá, původně pohanský symbol slunce a následovaly další.

Jak se slaví jinde.
Možná se i vaší rodině zalíbí tradice, které provázejí Velikonoce ve světě.
Vajíčkové koulení
Kromě návštěvy kostela Američané slaví především rodinným setkáním, u kterého se dekorují vajíčka. Vajíčka čokoládová se potom schovávají dětem do zahrady s tím, že je přinesl zajíček. K tradici tady patří také koulení vajíček, při němž se vejce pouštějí z mírně se svažujícího
kopce. To, které se pochroumá, připadne soupeři. Tahle hra se hraje i na trávnících Bílého
domu za účasti prezidentské rodiny a mnoha celebrit.
Hra, jejímž cílem je při koulení poškodit vajíčka protivníků, pochází z Rakouska…….
Střechohody
Němci slaví podobně jako my, ale třeba v Bavorsku mají zvyk, kdy se majitel domu pokouší
přehodit střechu, přičemž někdo z rodiny může vejce na druhé straně chytat. Takový hod prý
stavení ochrání před bleskem.
Hnízdečko pro zajíčka
V Německu má kořeny tradice o zajíčkovi, který schovává vajíčka, a zde také vznikl zvyk zdobit strom vajíčky a velikonočními dekoracemi. V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná
hnízda, která pak jejich rodiče schovávají doma nebo na zahradě. Do nich zajíček snese různobarevná vajíčka. Ráno na Velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. V noci na Bílou sobotu se často chodí ke studánkám pro vodu, protože ta má podle pověstí moc lidi chránit a
uzdravovat.
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Velikonoční detektivky
V Norsku je kromě lyžování v horách tradicí řešení vražd. Televizní stanice vysílají kriminální
příběhy a noviny otiskují články, ze kterých se mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. I krabice od mléka jsou potištěny příběhy s vraždami.
Pálení stromků
Další německou tradicí je velikonoční oheň. Na jedno místo se svezou vánoční stromky, ze
kterých se udělá velký oheň na znamení očištění se od uplynulé zimy a přípravy na příchod
jara.
Soutěž o nejhezčí klobouk
Děti ve školkách a školách ve Velké Británii během Velikonoc soutěží o to, kdo vyrobí nejkrásnější a nejoriginálnější klobouk. S jeho výrobou jim často pomáhají i rodiče. Podmínkou
je, že klobouky musí být zdobeny velikonočně.
V den pravoslavných Velikonoc se v řeckých rodinách koná vajíčková bitva.
Velikonoční očista.
Dobové recepty na velikonoční pokrmy dokládají, že svého času bývala jarní očista organismu běžná a Velikonoce pro ni byly nejlepší příležitostí. Jídla jako nádivky nebo zelené polévky měly obsahovat alespoň devět bylin. Zkuste si najít na louce a v zahradě něco pro obohacení vašich vlastních receptů.
Pažitka
Určitě vás nikdo nemusí přesvědčovat, abyste si ji nakrájeli třeba na chleba. Kromě skvělé
chuti ale také podporuje trávení, bojuje proti nechutenství a posiluje oběhový systém.
Řeřicha
Posiluje imunitu, léčí infekce a podporuje trávení. Je dobrá pro ledviny, močové cesty i játra
a pomáhá žlučníku.
Jahodník
Bojuje proti ledvinovým močovým kamenům, léčí záněty i jaterní potíže.
Kopřiva
Je vynikající zbraní pro čistění krve a pro léčbu a prevenci cukrovky. Pomáhá tělu zbavit se
přemíry vody, a navíc posílí imunitu proti každému nachlazení.
Pampeliška
Čistí krev, bojuje proti vyrážkám a akné, léčí onemocnění jater a sleziny. Podporuje trávení a
nakopne látkovou výměnu.
Popenec
Je přímo supermanem detoxikace: léčí všechny záněty a podporuje činnost ledvin a jater.
Šťovík
Je opravdu kyselý, takže se jím určitě nebudete přejídat, ale i v malém množství pomáhá
proti kožním zánětům.
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Sedmikráska
Nenápadná, ale silná bojovnice pomůže proti ekzémům na kůži i zánětům močových cest.
Fialka
Bojuje proti všem zánětům a také čistí zahleněné průdušky a dýchací cesty.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Ohlédnutí za Vánocemi v kostele sv. Václava
O Vánocích 25. prosince 2015 se v kostele sv. Václava uskutečnila slavnostní, sváteční
bohoslužba, která obohatila vánoční náladu všem přítomným. Kostel byl v celku zaplněn do
posledních míst, což je podstatným úkazem pro administrátora farnosti, P. P. Poláčka, který
rád Březno navštěvuje a na náš kostelík také finančně rád podpoří. Slavnostní mši podpořila
jičínská pěvkyně – sopranistka Veronika Vildmanová a trumpetista, sólista podnikového dechového orchestru Škoda - František Šuba. Oběma zúčastněným patří velký dík za podporu,
ochotu a uměleckou produkci, která velice obohatila přítomným poutníkům duchovní zážitek. Účinkující ochotně hráli a zpívali bez nároku na honorář. Krásnou promluvu si připravil
pan farář a všem přítomným poděkoval za bohatou účast i finanční příspěvky, které budou
nadále podporovat činnost a zvelebení březenského kostelíka. Při slavnostní bohoslužbě
sbírka činila celkem 2361 Kč.
Velice se na Vás těšíme při další slavnostní bohoslužbě, která bude opět obohacena o
uměleckou produkci, která se bude konat v neděli 27. března od 15:00 hodin.
Další významnou zprávou pro kostel sv. Václava je, že získal v roce 2016 další významnou dotaci z Ministerstva kultury ve výši celých 1.milion korun, která bude využita, po
výběrovém řízení na opravu fasády vnějšího pláště kostela ještě v letošním roce.
Je velice důležité, že místní občané kostel podporují, nejen finančně, ale hlavně svojí
účastí, protože je to jedním z nejdůležitějších jevů pro aktivní podporu arciděkanství Mladá
Boleslav a finanční podporu úřadů při opravách místního kostela.
Všem za účast při akcích, pořádaných arciděkanstvím velice děkuji.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Ohlédnutí za masopustní veselicí
V sobotu 20 února se opět, jako již tradičně konal Masopust, sice s týdenním zpožděním již v postní době, ale myslím, že nikomu to jistě nevadilo. Před 13 hod. se masky sešly na
zahájení na místním náměstí a odtud po své přesně dané trase spolu s medvědem putovaly
ulicemi s krátkými zastávkami na občerstvení. K tanci a zábavě opět věrně hrála kapela Horká
jehla, kterou opět vozili koníci pana Jonáše ze Lhotek, který nás o masopustu věrně podporuje již od zrodu myšlenky obnovy této akce. Průvod koordinovat místní Kecal, který svojí funkci zvládal velice dobře.
Průvod zakotvil v sokolovně k občerstvení a další zábavě, kde byly vylosovány a vyhlášeny nejlepší masky a také patřičně oceněny. Ceny byly po letitých zkušenostech nově pečlivě vybírány a také masky lépe zhodnoceny. Pro všechny děti byly nově vytvořeny balíčky.
Tradičně byl odsouzen medvěd za své roční hříchy a vše nakonec dopadlo dobře i pro odsouzence. O řeznické a uzenářské pochoutky se postaral p. Lauber, kterému velice děkujeme.
Velké poděkování patří všem, kteří nás podpořili svými domácími pochoutkami a
osobně přinesli do výčepu sokolovny. Poděkování patří také všem aktivním lidem, kteří akci
podporují.
Masopust byl v pozdních odpoledních hodinách ukončen, sokolovna uklizena pomocnými silami z řad sokolů, kterým také patří nemalý dík za každoroční pomoc při přípravách
této akce.
Těšíme se na další MASOPUST!!! Za všechny organizující členy.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Historické okénko Března
V dnešním díle se budeme zabývat fakty, které se v Březně uskutečnily od roku 1881.
Opětné povýšení Března na městys bylo vyhlášeno v Úředním listě ze dne 20. listopadu
r. 1881, část 16, roč. 9, čís. 166 a přesný text zní takto:
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„Jeho císařské a královské Apoštolské veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze 7. října
1881 nejmilostivěji svoliti, aby uznáno bylo místo Březno za městys. Což následkem vynešení
vys. c. k. ministerstva vnitra ze dne 11. října roku 1881, číslo 15.630 a vys. c. k. místodržitelství v Čechách ze dne 24. října 1881 čís. 66.447 v známost uvedeno bylo.“
V Mladé Boleslavi
dne 22. listopadu 1881
c. k. místodržitelský rada:
Kundratitz, m. p.
Z této doby také pochází oválná pečeť o rozměrech 26 x 25 mm, s perlovcem při vnějším okraji, mající uprostřed opis: „Obec Bržezna“, vyznačený psacím písmem. Kolem opisu
byly z pravé strany tři pšeničné klasy a z levé vavřínová větvička, obě obloukovitě stočené
podle okrajů.
V příštím čísle se budeme zabývat březenskou školou.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Noc kostelů 2016
V pátek 10. června 2016 proběhne celonárodní akce „Noc kostelů“, která bude probíhat i v našem kostele sv. Václava. Otevření kostela pro veřejnost v 19.00 hodin, bude zahajovat vyzvánění místních zvonů na věži a následovat bude povídání o historii chrámu.
Od 20h bude zahájen varhanní koncert s trubkou na místním chrámovém kůru. Na trubku
bude svá světoznámá sóla produkovat Fr. Šuba a velmi známá a oblíbená varhanní díla
předvede Zd. Nečesaná. O krásný zážitek se postaráme pro všechny přítomné.
Po skončení koncertu bude pro případné zájemce z širšího okolí probíhat ještě prohlídka kostela
Celkový program je ještě v jednání. Všichni jsou srdečně zváni!

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Pozvánka
Pozvánka na VELIKONOČNÍ MŠI do kostela sv. Václava.
Arciděkanství Mladá Boleslav Vás zve na slavení Velikonoc v neděli 27. března 2016
v kostele sv. Václava v Březně od 15. hodin. Při slavné mši uslyšíte mnoho krásných skladeb
pro zpěv a varhany sólo.

Arciděkanství Mladá Boleslav Vás zve na slavnostní
Velikonoční Bohoslužbu
do chrámu sv. Václava v Březně
u Mladé Boleslavi,

která se uskuteční
v neděli 27. března 2016 od 15:00 hodin.
Slavnou mši svatou bude provázet krásná duchovní hudba.
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