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N a úvod …
Milí čtenáři,
Po delší odmlce, která byla způsobena mnohými aktivitami a povinnostmi v obci, opět
vychází další číslo místního zpravodaje, letos asi poprvé s názvem „Adventní“. Jak dává název
tušit, bude zaměřen na adventní čas. Najdete zde povídání o tomto krásném čase, ale budete
zde seznámeni i s děním v obci za uplynulé období.
Za poslední měsíce se toho událo opravdu mnoho. Sice to bude podrobněji popsáno
v dalších článcích, ale nemůžeme nezmínit velké stavební akce, jako byla rekonstrukce
II. pavilónu Základní školy, chodník z Března do Židněvse podél zámeckého parku, oprava
kapličky v Dolánkách, oprava místní komunikace podél zahrady Mateřské školy a další.
Přejeme vám příjemné a krásné prožití adventní doby, doby kdy se finišuje přípravami
na vánoční svátky, které jsou již za dveřmi. Za několik málo dnů, na Štědrý den, se u stromečku rozzáří oči všech dětí. S neuvěřitelnou rychlostí se blíží též konec roku.
Přejeme Vám v těchto posledních dnech roku 2016 jenom to nejlepší. V nadcházejícím roce hodně štěstí a zdraví, hodně rodinných ale i pracovních úspěchů, tolerance a vstřícnosti ke svým kamarádům, ale třeba i ke svým sousedům, spoluobčanům v obci, kolegům
v zaměstnání. Ještě jednou krásné prožití vánočních svátků.
Redakční rada

Informace z Úřadu městyse Březno
Vážení spoluobčané,
Po delší letní odmlce se opět setkáváme na stránkách obecního Březenského zpravodaje. Delší proto, že především letní prázdninové měsíce byly se vším všudy věnovány
rekonstrukci II pavilonu základní školy. Než situaci objasním blíže, musím se nejprve zaměřit
na poděkování. Touto cestou bych chtěl veřejně poděkovat všem, kteří nám pomohli celou
školu vystěhovat a po rekonstrukci opět nastěhovat zpět. Dík patří všem rodičům žáků,
všem zaměstnancům školy, hasičům z Března ale i Nové Telibi, členům Sokola Březno i Tělovýchovné jednoty Březno a přátelům školy, kteří nám pomáhali a kterým není škola lhostejná. Poděkování patří též pedagogickému sboru, který v době rekonstrukce vyučoval
v provizorních prostorách. Poděkování určitě patří též uklizečkám, oni po rekonstrukci celou školu uklidily a žákům ji připravily k výuce. Opravdu všem moc děkuji, nebylo toho málo. Takto velká akce nejde provést v několika málo lidech.
Ale abych se vrátil úplně na začátek. Již v loňském roce jsme žádali o dotaci z Fondu
Středočeského kraje a to z Fondu rozvoje měst a obcí (FROM). Loni tento projekt obsahoval
i novou první třídu v přízemí vestibulu a úpravu spojovacího krčku. Bohužel jsme dotaci
neobdrželi, a jelikož pí. ředitelka neměla kam umístit další paralelní 1. třídu, byli jsme nuceni tuto stavbu provést z vlastního rozpočtu. Tato stavba se povedla provést v době letních
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prázdnin, takže noví prvňáčkové nastoupili do zbrusu nové třídy. Podotýkám, že tato třída
vznikla z odpočinkového koutu v přízemí, vestibulu. Hned v prvních měsících tohoto roku
jsme podali znovu žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje z téhož Fondu jako loni.
Tentokrát již s upraveným projektem bez nové třídy. Letos jsme dotaci obdrželi a byli jsme
tomu moc rádi. To jsme ale netušili, co nás čeká. Doladit do podrobné podoby projekt, nezapomenout nic v položkovém rozpočtu, najít a vybrat seriózní a schopnou firmu, připravit
výběrové řízení. Rozběhl se kolotoč plánování, organizace jak, kam a co uklidit, vystěhovat.
Ne malou vrásku na čele nám způsobila akumulační kamna, kterými se vytápí škola. Nakonec se úkolu zhostil p. Brzobohatý, „obecní elektrikář“, který všechna kamna demontoval,
vyklidil a uskladnil po dobu rekonstrukce v přistaveném lodním kontejneru. Hlavní ale bylo,
že je všechny dokázal zrekonstruovat, zprovoznit a usadil zpět na své místo. Zásadní problém nastal po bouracích pracích, kde se odstraňovala stará podlaha na chodbách a pod
dlažbou byl tzv. „beton pro slepice“na rozhrabání. Bylo nutné vše vybourat, odvézt a vylít
novou podlahu. Další překvapení na nás vykouklo v momentě, kdy se začaly bourat příčky a
v nich se objevilo zavětrování kovového skeletu budovy, které by zasahovalo do prostoru
nových tříd. Zde musím podotknout, že k budově se zachovalo a je k dispozici pouze minimum stavební dokumentace, která je zcela nevyhovující k takto rozsáhlé rekonstrukci.
Hledal se rozvod vody, kanalizace, elektro. Stavba byla naplánována na 3,5 měsíce, takže
vznikla otázka, kde se bude v září učit. I tento problém pí. ředitelka vyřešila, učilo se kde
mohlo, ale komentář nechám na ni. S blížícím se koncem termínu stavby napětí sílilo. Musí
se to stihnout za každou cenu, vždyť žáci ale i pedagogové se již těší do nové zrekonstruované budovy. Na to, že z patra zbyly jen obvodové a nosné konstrukce připomínající vybydlenou budovu určenou k demolici, myslím si, že rekonstrukce II pavilonu budovy ZŠ dopadla
na výtečnou. Rekonstrukce se zhostila a byla výběrovým řízením vybrána firma RAVION
s.r.o., Praha 9 - Kbely, která se nejednomu problému postavila čelem a vyšla nám ve všem
vstříc.
Co říct na závěr? Pokud do plánovaného termínu nezasáhne něco nepředvídatelného, přijďte se 28. ledna 2017 podívat na den otevřených dveří do celého komplexu budov
ZŠ. Podrobná pozvánka bude začátkem ledna zveřejněna na obecních stránkách
www.brezno.cz.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Slovo starostky
Vážení občané,
můj dnešní příspěvek bude trochu odlišný než ty předešlé. Budu trochu rekapitulovat uplynulá období.
K rekapitulaci mě vede skutečnost, že se v roce 2016 podařilo zrealizovat několik
dlouhodobě rozpracovaných projektů, které jsou pro Březno opravdu velmi důležité.
Na některé jsme opravdu museli čekat déle, než jsme si mysleli, ale zdařilo se.
Také z tohoto důvodu má adventní zpravodaj speciální přílohu s fotogalerií těchto
akcí.
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Oprava kapličky v Dolánkách

Kaplička v Dolánkách je důležitou součástí návsi v Dolánkách. Je její dominantou.
Jedná se o památkově hodnotnou stavbu místního významu, která je dokladem tradiční
vybavenosti vesnice.
Při opravě kapličky byla respektována historická podoba kapličky. Byly odstraněny
některé nevhodné novodobé zásahy. K rehabilitaci vnějšího vzhledu objektu výrazně přispěla obnova hladkých vápenných omítek a obnova dřevěných prvků přesahu střechy místo
nevzhledného plechové lemování. Byly obnoveny nátěry krytiny zvonice, opraveny vstupní
dveře kapličky, byla zasklena okna a byl opraven křížek. Oprava byla provedena během letních měsíců.
Opravu kapličky jsme již zamýšleli od roku 2011, kdy jsme poprvé podali žádost o
dotaci na Středočeský kraj, Fond kultury a obnovy památek. Bohužel jsme se žádostí neuspěli, a to ani při druhé žádosti v roce 2015. V roce 2016 jsme podali dotační žádosti dvě –
program Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova a na Ministerstvo zemědělství a to na:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Dotační program 16 – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.
V případě žádosti na SZIF jsme byli úspěšní a dotaci získali.
Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce přidělena firmě Realizace pozemních staveb František Báček, Mladá Boleslav.

Celkové neinvestiční náklady akce: 223.245 Kč
Uznatelné náklady: 217.245 Kč
Skutečná výše dotace: 141.032 Kč
Spoluúčast městyse: 82.213 Kč
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Před opravou

Po opravě
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Rekonstrukce pavilonu II. stupně ZŠ Březno
Základní škola a Mateřská škola Březno je opravdu důležitou a nedílnou součástí
Března. V minulých letech nám silné ročníky zaplnily školku a tato skutečnost se již projevuje několik let v základní škole.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje základní školu 277 žáků ze Března a okolních
obcí.
počet tříd
1. stupeň
12

počet žáků

2. stupeň

1. stupeň
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195

2. stupeň
82

Maximální kapacita základní školy je dle hygienických norem 320 žáků. Jak z výše
uvedených údajů vyplývá, máme již v současné době paralelní třídy 1. až 5. ročník.
Tento trend může být i příští dva školní roky, ale neočekáváme delší období. Do
školky nenastupují tak silné ročníky jako v minulých letech.
Právě zvyšující se počet tříd byl jedním z impulsů připravit projekt celkové rekonstrukce pavilonu II. stupně ZŠ Březno. V této novější budově bylo nevyhovující umístění
některých učeben, byla zde zastaralá učebna chemie. Nebylo možné vytvořit další vyhovující učebny bez razantního stavebního zásahu.
Stavební projekt byl vypracován již v roce 2014, abychom mohli na rok 2015 podat
žádost o dotaci na Středočeský kraj do Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Bohužel jsme
v roce 2015 dotaci nezískali. Vzhledem k tomu, že nastupovali dvě třídy prvňáčků, o letních
prázdninách v roce 2015 v prostoru pavilonu II. stupně vznikla nová učebna pro 1. ročník.
Středočeský kraj vyhlásil nové dotační možnosti na rok 2016 a k naší velké radosti
vyhlásil samostatný program v rámci
Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Velké projekty“ pro zřizovatele
škol a školek.
Stavební projekt se částečně dopracoval a v únoru 2016 jsme žádost o dotaci opět
na Středočeský kraj podali. Tentokrát jsme dotaci obdrželi. Zastupitelstvo Středočeského
kraje schválilo dotaci ve výši 4.392.000 Kč. Maximální výše dotace je 75 % z uznatelných
nákladů.
Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce přidělena firmě RAVION s.r.o, Praha.
Tato stavební akce byla pro provoz školy velmi náročná. Z důvodu, že vlastní rekonstrukce probíhala od 7. července do 10. října, bylo nutné provést rychlé vystěhování celého
pavilonu II. stupně ZŠ. Dále zajistit pro děti náhradní prostory na výuku a poté opět vybavení školy nastěhovat zpět.
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Bez pomoci místních sportovních a společenských spolků, dále hasičů z Března i Nové Telibi bychom se jen těžko obešli. Patří jim veliký dík za nezištnou pomoc.
Nelze také opomenout paní ředitelku, pedagogy a další zaměstnance ZŠ a MŠ Březno, kteří pomohli při vyklízení a měli pochopení pro veliké omezení při výuce.
Celkové investiční náklady akce: 6.255.370 Kč
Uznatelné náklady: 5.855.786 Kč
Skutečná výše dotace: 4.392.000 Kč
Spoluúčast městyse: 1.863.370 Kč

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
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Chodník do Židněvse podél komunikace II/280 k.ú. Březno
Chodník do Židněvse podél zámeckého parku a krajské komunikace II/280 nám
dlouhé roky chyběl. Bohužel jeho projektová příprava do stavebního povolení s nabytí
právní moci a skutečné realizace trvala celých 10 let.
O to víc jsem dnes moc ráda, že se jeho realizace zdařila a občané nejen z Března
a Židněvse mohou tento chodník používat pro bezpečnou cestu podél velmi frekventované
krajské silnice.
Vzhledem k tomu, že Státní fond dopravní infrastruktury ČR vypsal dotace na nové
chodníky u krajských komunikací II. a III. třídy, i Městys Březno žádost o dotaci na výstavbu
nového chodníku podal.
Se žádostí jsme uspěli a byla nám schválena dotace na akci:
„Chodník do Židněvse podél komunikace II/280 v k. ú. Březno“
.
Jedná se o program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016.
Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce přidělena firmě Stavby Koťátko s.r.o., Sobotka.

Celkové investiční náklady akce: 1.157.359 Kč
Uznatelné náklady: 712.052 Kč
Skutečná výše dotace: 605.000 Kč
Spoluúčast městyse: 552.359 Kč
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Před stavbou

Po stavbě
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Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Předmětem projektu je nákup nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
pro jednotku SDH Březno. Nová technika nahradí stávající zastaralou cisternu CAS 32 Tatra
815 z roku 1989, která již neodpovídá současným požadavkům požární ochrany. Obnovou
techniky dojde ke zvýšení připravenosti JSDH jako složky IZS a posílení její schopnosti rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.
Název programu:
Název prioritní osy:
Název specifického cíle:

Integrovaný regionální operační program
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

V současné době probíhá výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., zákon o veřejných
zakázkách.
Na profilu zadavatele byla vyhlášená výzva pro podání nabídky ze strany dodavatelů.
Předpoklad termínu dodání je do 30.6.2017.

Předpoklad financování:
Rozpočtované celkové výdaje: 7.986.000 Kč
Celkové způsobilé výdaje:
7.973.900 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje:
12.000 Kč
Příspěvek EU:
6.777.815 Kč
Národní veřejné zdroje:
1.196.085 Kč
Celková podpora (dotace):
7.176.510 Kč
Spoluúčast žadatele:
797.390 Kč
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Ilustrační fotografie

11

Závěrem bych chtěla vyslovit přání, aby nám všechny opravené, zrekonstruované a
nově vybudované akce dobře sloužily.
Kaplička v Dolánkách, aby se stala malým poutním místem a zdobila náves Dolánek.
Pavilon II. stupně Základní školy Březno, aby dobře sloužil dětem a zaměstnancům
školy. Dětem se určitě bude dobře učit v nových a moderně vybavených třídách, učitelé budou rádi používat nové a nově vybavené kabinety. Věřím, že i nová knihovna v 1. patře bude
ozdobou naší školy a bude hojně využívaná.
Chodník do Židněvse již chodcům několik dnů slouží a jeho existence je velmi kladně
přijata. Již je možné v tomto úseku bezpečně projít podél velmi frekventované krajské silnice.
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody udělá radost hlavně členům naší
jednotky SDH Březno. Také se členové jednotky hasičů velmi aktivně podíleli na získání této
dotace, za to jim patří veliké díky. Městys Březno jako zřizovatel JSDHO Březno JPO III nebude již muset řešit zajištění akceschopnosti jednotky dílčími opravami staršího vozidla CAS
Tatra 815. Nová cisterna tento problém zcela vyřeší. Jen si ještě musíme počkat do léta 2017,
kdy se předpokládá její dodávka do Března.

Barbora Adamcová – starostka městyse

Zasedání zastupitelstva
Zápis č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Března konaného dne 23.3.2016
ZM 2/01/2016 - Ověřovatelé zápisu: Ing. Horák Pavel, p. Bureš Václav
Zastupitelstvo schválilo 10 přítomnými hlasy. Zdržel hlasování 1 člen.
ZM 2/02/2016 – Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/03/2016 – Rozpočet na rok 2016 schválit jako schodkový – odvětvové členění
Příjmy ve výši:
21.284.000,-Kč
Výdaje ve výši:
26.350.700,-Kč
Financování:
5.066.700,-Kč
Financování je z finančních prostředků minulých let.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/04/2016 – Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb. je v kompetenci účetní Městyse Březno.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/05/2016 – Schválení 7 Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (neinvestiční transfer) podle § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů pro spolky a další organizace které žádali dotaci.
Žádosti o dotaci na rok 2016 - Městys Březno poskytovatel
Organizace
návrh na schválení dotace
Sokol Březno, z.s. sportovní oddíly
273.750,-Kč
Sokol Březno, z.s. hřiště
40.000,-Kč
Obec Baráčnická
3.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů
45.000,-Kč
Spolek rybářů
Tělocvičná jednota Sokol Březno
5.000,-Kč
Občanské sdružení Březenské divadlo
9.500,-Kč
Nezisková organizace Mažoretky
10.500,-Kč
Celkem
386.750,-Kč
S těmito spolky budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (neinvestiční
transfer).
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/06/2016 – Schválení hospodářského výsledku z příspěvkové organizace ve výši
233.861,08,-Kč- zůstatek ze zaslané provozní dotace – návrh na odvod zpět do rozpočtu obce
v roce 2016. Zůstatek investičního fondu ve výši 352.697,53,-Kč – ponechat na investičním
fondu, vypořádat v roce 2017
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/07/2016 – Schválení žádosti o dotaci IROP „ Nákup velkokapacitní požární cisterny na
dopravu vody pro jednotku SDH Městyse Březno“ – výzva č.19 Technika pro integrovaný záchranný systém.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/08/2016 – Schválení zpracování bezpečnostního auditu na stavbu Chodníku do Židněvse a schválení žádosti o dotaci IROP „Chodník do Židněvse“ výzva č.18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/09/2016 – Schvaluje panu Bruno Schinkmannovi ze Března prodej stavebního pozemku
par.č. 333/137 o výměře 1046 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. Cena za 1 m2 ve výši
1.400 Kč,-. Kupní cena je ve výši 1.464.400,-Kč včetně DPH. Délka splatnosti kupní ceny od
data podpisu kupní smlouvy je 20 dní.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/10/2016 – Schvaluje paní Elišce Radilové z Mladé Boleslavi a panu Petru Zástěrovi
z Mladé Boleslavi prodej stavebního pozemku par.č. 333/133 o výměře 1064 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. Cena za 1 m2 ve výši 1.400 Kč,-. Kupní cena je ve výši 1.489.600,-Kč
včetně DPH. Délka splatnosti kupní ceny od data podpisu kupn smlouvy je 30 dní.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/11/2016 – 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 :
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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. 333/138 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 2/12/2016 – Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě Vinice v k.ú. Březno u
Mladé Boleslavi schválené 16.12.2015 ZM č. 8/06/2015 zůstávají v platnosti.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/13/2016 – Znění Kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v lokalitě Vinice schválené 16.12.2015 ZM č.8/07/2015 zůstává v platnosti.
Znění jednotného formuláře pro podání nabídky na stavební pozemek v lokalitě Vinice schválený 16.12.2015 ZM č.8/08/2015 zůstává v platnosti.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/14/2016 – Schválení nové technologie LED svítidel v teplém odstínu světla, k tomu přizpůsobit projektovou dokumentaci rozmístění stožárů veřejného osvětlení pro revitalizaci
náměstí ve Březně.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/15/2016 – Schválení uskutečnění záměru pronájmu zemědělského pozemku
par.č.229/1 v k.ú. Nová Telib (pachtovné) o výměře 15.000 m2. Výše pachtovného nejméně
3% z ceny zemědělské půdy. Uzávěrka přihlášek do 16.5.2016.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/16/2016 – Schválení souhlasu s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD) Místní akční skupiny MAS Boleslavsko na období 2014-2020.
Zastupitelstvo schválilo 10 přítomnými hlasy. Hlasování zdržel 1 člen.
ZM 2/17/2016 – Schválení souhlasu s užitím znaku Městyse Březno na webových stránkách
MAS Boleslavsko.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/18/2016 – Schvaluje pozemek par.č.448/2 v k.ú. Březno o výměře 208 m2 neprodávat
a odkoupit druhou polovinu pozemku par.č. 448/2 v k.ú. Březno do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo schválilo 9 hlasy. Proti 1 člen. Zdržel hlasování 1 člen.
ZM 2/19/2016 – Schvaluje – obec do dalšího zastupitelstva navrhne možnosti, jakým způsobem bude pozemky ve vlastnictví obce udržovat.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/20/2016 – Projednání podpory prodeje pozemků v lokalitě Vinice ve Březně inzercí
v rádiu Signál v okrese Mladá Boleslav.
Zastupitelstvo usnesení neschválilo. Pro 2 hlasy. Proti 8 členů. Zdržel 1 člen.

Zbyněk Valenta – místostarosta
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Mateřská škola Březno
Vážení občané

Tanečním představením Čert a Káča zahájily děti ze třídy Slůňata slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku ve Březně v neděli 27. 11. 2016. Děti pod vedením paní učitelek Míši

Žďánské a Mirky Bělohlávkové předvedly 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, upekly
svatomartinské rohlíčky a vydaly se ve staročeském oblečení na průvod městysem Březno.
Zavítali jsme na Obecní úřad, Základní školu Březno, školní jídelnu a cestou jsme pozdravili
obyvatelé Března.
Vánoční atmosféru si naladíme ve Skanzenu v Přerově nad Labem, kam se chystáme
v pátek 9. prosince. V malebných chaloupkách se seznámíme se staročeskými Vánocemi,
vyrobíme si vánoční ozdobu a budeme se těšit na Vánoce. V naší, již vánočně vyzdobené
školce, si upečeme vánoční cukroví, vyrobíme vánočních přáníčka, zazpíváme si koledy, ozdobíme vánoční stromeček a možná přijde i Ježíšek s dárky. Pro rodiče paní učitelky chystají
vánoční posezení.
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 Müllerová – vedoucí učitelka MŠ

Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci
V tomto příspěvku se zřejmě ode mě očekávají velká slova. Přiznám se, trochu mě to
děsí a o to víc se nechce myšlenkám, slovům ulpět na papíru. Nerada se vracím zpět, mnohem raději hledím dopředu, vstříc novým dnům, nápadům, akcím, budování. Přesto mi dovolte, prosím, malou rekapitulaci, snad ne ještě bilanci.
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V březenské škole působím 25 let a přiznávám, že mi od prvního okamžiku přirostla
k srdci. Nevím, co to způsobilo – kouzelné stařičké prostředí budovy I. stupně, třídy se stupínky a kamny, do nichž když jsem zapomněla přiložit, tak vyhasla a odpoledne mě i dětem
bylo ve třídě chladno, přívětivý pan školník Syrový nebo kolektiv učitelek, většinou starších
dam, které byly jednoduše řečeno naprosto skvělé (Marie Vaníčková, Lenka Kovářová, Věra
Říhová, Marie Horecká, Eva Škaloudová – Škopková). Postupně mě uvedly do reality, seznámily mě se vším, co k „učení žáčků“ a pedagogické praxi na vesnici patří. Moc ráda na tuto
dobu vzpomínám. Rok střídal rok, děti se obměňovaly, jedny odcházely do života, jiné přicházely k zápisu. Budova I. stupně pod tehdejším vedením ředitelky Marie Stehlíkové prošla
komplexní rekonstrukcí a měli jsme se čím chlubit. Nově vybavené učebny byly nádherné,
byla radost v nich působit, učit. Po tomto budovatelském, ale nádherném období rozkvětu,
se záhy škola začala potýkat závažným problémem – úbytkem žáků. Škola se pod vedením
pana učitele Petra Pacholátka stala právním subjektem, zřizovatelem již nebyl okres, ale
Obecní úřad Březno. Před cca 8 – 10 lety jsme počtem žáků byli těsně pod možným povoleným minimem, dětí ubývalo a někteří navíc odcházeli do škol v Mladé Boleslavi. Tento trend
bylo třeba zastavit novými zajímavými nabídkami, časovým i aktivním programovým rozšířením působení školní družiny. Podařilo se. Z minima 153 žáci před 7 lety, kdy jsem nastoupila
svou funkci ředitelky, se aktuálně znatelně blížíme k povolenému maximu (aktuálně máme
278 žáků) – a to nejen díky programu školy, ale hlavně díky skvěle a správným směrem nastavené samosprávní sociální politice obce (rozvoj vesnice, prodej pozemků vhodných pro
výstavbu rodinných domů, spolupráce s ostatními okolními spádovými obcemi, snadná dosažitelnost průmyslově se rozvíjejícího okresního města Mladá Boleslav). Od poslední rekonstrukce původní, téměř 100 let staré budovy, uteklo necelých 20 let a od zateplení budovy,
výměny oken a pořízení sedlové střechy na budově II. stupně nás dělí také téměř desetiletí.
Škola se postupem let rozrůstala, jak jen mohla. Kapacitně o více než 100% „narostla“ mateřská škola, které již dávno nestačí původní pavilon pro 40 dětí, a proto vznikl přístavbou pavilon nový pro 20 dětí a rekonstrukcí zdravotního střediska - odloučeného pracoviště – nalezlo
u nás zázemí dalších 28 dětí. Doslova zásadního rozmachu se dočkala i školní jídelna - vývařovna, která z původních 330 strávníků dnes dokáže uvařit pro 470, a to s využitím moderních zdravých technologií a techniky. Ani školní družina nestagnovala. Pamatuji dobu, kdy
v jednom oddělení bylo maximálně 25 - 30 žáků a provoz zvládala jedna vychovatelka, paní
Irena Hrdá. Dnes jsme se postupnými řešeními a nabízenými službami dostali na kapacitu
140 dětí a už dávno nám nestačí školní prostory. Nejraději žáci využívají odloučeného pracoviště na zdravotním středisku v přízemí. Přiznávám, byl to vývojový proces, hodně náročné a
těžké období přesvědčování zřizovatele, že momentálně nevyužité obecní prostory potřebujeme pro školu, že tam bude dětem nejlépe. Nemýlila jsem se a jsem za to ráda. Novou družinu děti i vychovatelky milují. A proč ne? Má svého ducha, není přímo ve škole, je nová, originální, moderně vybavená, je zkrátka jiná, svá.
Časem se zdálo, že nám už nic nechybí. Ale zdání klame. Tížily mě problémy technického rázu, konkrétně mi vadila špatná, netěsnící okna, byť byla v předchozí rekonstrukci původní budovy před 20 lety vyměněna. Po vybudování internetové sítě školy, celkové přestavbě hlavního vstupu do školy a po rekonstrukci sociálního zázemí v pavilonu II. stupně došlo
na další obrovské změny komplexu obou školních budov. Jsem na tyto změny hrdá, doslova
pyšná. A kdyby se mi v životě už nic dalšího nepovedlo, tak tyto provedené změny stály a
stojí za to. Ale pozor, nyní to vypadá, že jde pouze o mé osobní zásluhy, o mou práci. Tak to
ne, to rozhodně ne!! Pravdou je, že jsem k změnám dala impuls. Původně mi vadila pouze
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špatná, netěsnící okna, a výsledkem je nejen výměna kýžených oken, ale také zateplení celé
budovy. Škola dostala nový, krásný „kabát“ i s logem. S přibývajícími starostmi, kam s novými
dětmi, když už bylo zapotřebí počtvrté paralelní třídy, se dokonce i „přesměroval“ a zateplil
spojovací krček mezi budovami. A vida, z „ušetřeného“ prostoru tu byla nová učebna. Zní to
jednoduše, že? Ano jednoduché to bylo, ale až když jsme se do nových prostor stěhovali! Do
té doby to bylo neuvěřitelně náročné – hodiny a hodiny jednání, hledání nejlepšího řešení,
stěhování, učili jsme za plného proudu všech zednických prací. Ale zvládli jsme to! Připadalo
nám, že už nic horšího nás potkat nemůže. No, a opět omyl. Snad když už si člověk myslí, že
hůře nemůže být, dožene ho pravý opak. Vedl k tomu na samém počátku můj nevinný požadavek na změnu podlahy na chodbě v budově II. stupně. Dlažba byla kluzká, nebezpečná,
stále jsem apelovala na potřebu výměny z bezpečnostních důvodů. Potřeby výměny podlahy
a stálý nárůst počtu žáků školy vedly k druhé, zásadní rekonstrukci, tentokrát interiéru pavilonu tzv. nové budovy školy, II. stupně. Po opakované žádosti obce o získání dotace na velice
nákladnou a náročnou akci se podařilo. Přidělený několika miliónový příspěvek Krajského
úřadu Středočeského kraje rozhodl a život ve škole se nám začal v květnu a červnu 2016 obracet naruby. Nastala první doba, jak já říkám „kulový blesk“, tj. doba vystěhování veškerého
zařízení z budovy. Školu „oblehly“ dva lodní kontejnery a po výběrovém řízení mohla nastoupit vítězná firma. Ta zpočátku bourala a bourala a bourala. Po této fázi mi bylo opravdu hodně, hodně úzko. Vidět podlaží bez příček, bez stropů, jen se sem tam visícími kabely a několika málo kovovými sloupy, tak to ve mně navozovalo pocity zoufalství – to už snad nikdy nedáme dohromady, tady už nikdy nebudou třídy, lavice a žáci v nich! Co jsem to jen dovolila,
co jsme to způsobili?! Pak se přes mnohé problémy začalo konečně s výstavbou. Příčky rostly, obrovský prostor se dělil, pavilon dostával novou tvář. Blížil se konec prázdnin a nastal čas
zajistit náhradní prostory pro dočasný provoz, pro dočasnou výuku žáků, kteří na přechodnou dobu „ztratili“ domovské třídy. Tak veliký projekt totiž nebylo možné provést za dobu
hlavních školních prázdnin. Nalézt a přichystat zázemí pro osm tříd, které najednou neměly
kam se vrtnout, kde být, to opravdu nebylo jednoduché. Díky pochopení, přínosné komunikaci a pomoci všech – zřizovatele, příspěvkových organizací, mé zástupkyně, rodičůzákonných zástupců žáků, všech zaměstnanců i občanů - jsme vše zvládali a zvládáme i tuto
druhou náročnou etapu rekonstrukce. Věřte, učit všude jinde (obecní úřad, hasičská zbrojnice, školní družina, sokolovna, šatna sokolovny, malý sál sokolovny, hudebna, cvičná žákovská
kuchyňka) se s určitou dávkou pochopení, odříkání a tolerance dá, ale ……. není to nic jednoduchého, příjemného či lákavého. Vize, že všeho do času a brzy zase bude lépe, mnohem
lépe, nás všechny držela tak zvaně nad vodou. Třetí etapa rekonstrukce se mně osobně jevila
a jeví jako úplně nejsložitější a nejnáročnější. Nervozita stoupá, všichni hoří nedočkavostí,
pobyt v provizorních podmínkách se nám zdá již hodně dlouhý. Vrátit novým prostorům tváře tříd, školy, nastěhovat vše zpět, zkoordinovat práci mnoha firem, řemeslníků do co možná
nejkratšího časového úseku, aby se návrat žáků do školy nijak neprodlužoval, to opravdu
nebylo a není jednoduché a bez vás, rodičů a vaší pomoci, bychom to tak hladce nezvládli.
Blížíme se do finále, cílová páska je v dohledu, vydáváme zbytek sil, abychom zvládli „poslední“ velké stěhovací akce. Ty drobné v rámci školy už zvládneme postupně a později, ale
ty zásadní, velké, tak ty bez pomoci zřizovatele, obětavé práce vedení obce a vás rodičů
opravdu nezvládneme. Jsem ráda, že si to uvědomujete, že za školou stojíte, že umíte přiložit
ruku k dílu, když je zapotřebí, že spolu s námi chcete svým dětem dát pěkné pracovní prostředí. Ony si to zaslouží. Vždyť ve škole mnohé z nich tráví třetinu až polovinu pracovního
dne.
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Vážení spoluobčané, jsem ráda, že vedle těchto velkých a zásadních akcí ve škole
zvládáme ještě další, menší, ale svým významem také velice důležité – myslím tím zlepšování
vybavenosti školy, pořizování nové výukové techniky do tříd, přechod na provoz vlastní
mzdové účtárny, navýšení kapacity školní vývařovny, pořízení čipového systému při odběru
obědů, vybudování nové vzduchotechniky a zakoupení dalšího konvektomatu, vybudování
nové žákovské cvičné kuchyně i žákovské knihovny. Ta byla mimochodem rozšířena o cca 800
dalších knih díky dotace Výzva č. 56, tak jako vzdělávání pedagogů a nejstarších žáků
v angličtině prostřednictvím poznávacího zájezdu a pobytu v Anglii. Vedle žádostí i plnění
povinností plynoucích ze získaných dotací Výzva č. 56 a Výzva č. 57 jsme však zvládli to nejdůležitější – obě rekonstrukce budov školy během necelých dvou let. Jsem za to tak ráda,
jsem za to opravdu nesmírně moc ráda. Děkuji za pochopení, za každičkou pomoc paní starostce Barboře Adamcové, panu místostarostovi Zbyňku Valentovi a všem dalším členům
Rady městyse - panu ing. Pavlu Horákovi, paní ing. Věře Konejlové a panu Jiřímu Pavelkovi,
dále všem zastupitelům. DĚKUJI. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli, bez vašeho pochopení
a tolerance bychom to neustáli, bez vaší náklonnosti a vstřícnosti bychom toto nikdy nedokázali.

Co dodat závěrem?
Kéž by si toho všeho, co máme, co jsme se značným úsilím a za nemalé finanční prostředky dokázali vybudovat, užili a vážili vaše děti, naši žáci! Kéž by jim nové, čisté a krásné
prostředí bylo skvělým zázemím při získávání vědomostí, dovedností a umu. Věřte, že takovou krásnou školu nám mnozí závidí a dlouho závidět budou.
Dokončením rekonstrukce pavilonu II. stupně práce ve škole rozhodně nekončí, to
slibuji. Možná už ve škole jako takové nepůjde o tak veliké a zásadní projekty, možná už jich
nerozjedeme tolik souběžně, ale věřte, neusneme. Je stále co zlepšovat a kdo vidí i slyší a
hlavně kdo chce, ten i přemýšlí a záhy koná. Vize nové sportovní haly, kterou by naši žáci,
škola i školka, tak moc potřebovali, to je hodně silná motivace, to je hodně silný hnací motor
pro další práci.

A úplně závěrem: přeji vám všem, vážení spoluobčané a žáci, klidné předvánoční období, nestresující přípravy na jedinečné svátky, nehoňte se za dárky, za nákupy ani úklidem,
ale naopak. Užijte si svých blízkých, radujte se z pohody, vnímejte vůni vanilky a prskavek,
věřte a nezapomeňte, že nejkrásnějším dárkem jsou rozzářené dětské oči, blízkost všech nejbližších u stolu i stromečku, láska, pocit potřebnosti, radost z dávání, obdarovávání. Štěstí je
vrtkavé, každý si ho musí zasloužit, a pokud ho má, měl by si ho hodně vážit. Zdraví, lásku,
štěstí a hodně lidského porozumění v roce 2017!

Dana Bělohlávková, ředitelka
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Kronika Března
Rok 1936
V úvodu je třeba předeslati, že prožíváme právě velmi vážné doby, jaké od našeho
státního převratu ještě nás nestihly. Ačkoli od poslední světové války neuplynuly ani dvě desítky let, přeci se již v celé Evropě, ba možno říci na celém světě, zase horečně zbrojí a nepochybně se připravuje nová světová válka. Německo, které prohrálo poslední světovou válku,
připravuje se asi k odvetě. My, jako přímí sousedé Německa, musíme býti proto stále na
stráži, abychom jednoho dne nebyli překvapeni nenadálým útokem.
Tato situace bude ovšem velmi zatěžovati naše státní rozpočty, v nichž značnou částkou musí býti každoročně pamatováno na armádu, což bude přirozeně na újmu nezbytnosti
a státních potřeb. Leč ochrana naší republiky musí býti především zajištěna, abychom byli
bezpečni proti možnému přepadení nepřítele.
Pro vývoj v Evropě je zvláště charakteristické, že Společnost národů a státníci Evropy
nečinně přihlížejí k tomu, jak národ státu Habeše, jenž je členem Společnosti národů, byl
v říjnu minulého roku přepaden Itálií. Válka italskohabešská, jež se právě odehrává
s veškerou prudkostí, má za následek velké politické a hospodářské znervosnění Evropy.
Okupováním Habeše vyvstává však nebezpečí, že v budoucnu malé státy budou ohrožovány
mocnými, neboť tyto budou právem předpokládati, že také Společnost národů nezakročí
a ponechá útočníkovi volné ruce. 52 států Společnosti národů sice vyhlásilo Itálii tzv. hospodářské sankce, ale ty jsou prováděny tak liknavě, že Itálii poškozují, ale nemohou zabrániti
vedené válce. Proto ani u nás není klidu, spokojenosti a radosti ze života, jak tomu bývalo
před vypuknutím hospodářské krise. Ta se sice částečně zlepšuje, ale tempem velmi pomalým, takže nynější generace po hrozné světové válce prodělává novou válku hospodářskou,
jež je provázena hladem a nezaměstnaností.
Je možné však přeci doufati, že lidstvo se vyhne nové světové válce, jež by byla
neštěstím a nevyřešila by nynější nesnáze.
Zdejší obecní kroniku jako v předešlých letech vede Jan Boudyš, učitel zdejší obecné
školy.
V důsledku zákona o zřizování újezdních měšťanských škol usneslo se obecní zastupitelstvo, aby ve zdejší obci byla zřízena újezdní měšťanská škola. Za tím účelem požádá obecní
zastupitelstvo nadřízené orgány, aby tato škola byla ve Březně zřízena, neboť bude míti jak
pro obec, tak i pro okolí mimořádný význam.
Zdejší veřejnost byla překvapena a bolestně dotčena nenadálým úmrtím četnického
štábního strážmistra p. Františka Rudolfa Vlka, jenž zemřel zanedlouho po operaci slepého
střeva v okresní nemocnici v Mladé Boleslavi. Byl statné, urostlé postavy a ve svém povolání
velmi vynikal. Zemřel v mladém věku 36 let a zanechal po sobě manželku a dvě nezaopatřené děti.
Oslava 86. narozenin presidenta osvoboditele T.G.Masaryka provedena byla jednak
v den narozenin dne 7. března a dne 22. března 1936. Dne 7. března vzhledem k deštivému
počasí konána byla oslava v sokolovně. Rázem 8 hodiny večerní slavnost oznámena byla sirénou, načež předseda místní osvětové komise po zapění slavnostního sboru: Buď zdráv nám
presidente náš, vzpomněl významu našeho prvního presidenta. Předseda Jan Boudyš nabá19

dal k plnění Masarykových zásad, spravedlnosti a lidskosti v každodenním životě, aby bylo
mezi námi více lásky a pravého bratrství. Svou řeč zakončil holdem naší republice, kterou
vždy a ve všech nebezpečenstvích musíme hájiti a chrániti. Slavnost byla ukončena zapěním
státní hymny. Současně za řečí vzplanula na návrší k hájovně „Masarykova vatra“, kterou
zapálil Sbor dobrovolných hasičů ve Březně.
Obecní úřad na žádost místní osvětové komise dal poříditi tabulky na označení ulic.
Zatím byly umístěny tři tabulky na Masarykově náměstí a dvě tabulky, jimiž je označena
Švehlova ulice. V dohledné době má býti opatřena tabulkou také Tyršova ulice, která vede od
sokolovny k Nové Telibi. Postupně i ostatní ulice budou označovány.
Obecní zastupitelstvo ve Březně již delší dobu jedná s osadou Novou Telibí o rozdělení těchto dvou obcí. V zásadních otázkách dohody bylo již docíleno, zvláště v otázce katastru,
který bude míti budoucí obec Nová Telib. Pro zdejší obec rozdělení by mělo hlavní význam
ten, že zrušeno by bylo osadní zastupitelstvo, takže úřadování tím by se značně zjednodušilo.
Od 15. května bylo započato s opravou barokových soch. Místní osvětová komise ve
snaze, že se jedná o cenné barokové sochy z 18. století, jednala se Státním památkovým úřadem, jenž doporučil, aby místní osvětová komise podala žádost na opravu k zemskému úřadu do Prahy a k ministerstvu školství a národní osvěty. Opraveny byly sochy sv. Prokopa a sv.
Floriána na náměstí, sv. Linhart, u starého hřbitova, sv. Isidor v polích, sv. Václav na rozcestí.
Náklad na opravu soch obnášel 2000 Kč a proveden byl s odbornou péčí a znalostí. Při této
příležitosti zadalo obecní zastupitelstvo témuž sochaři p. Janu Komárkovi z Prahy opravu
pomníku padlým. Oprava byla provedena za 150 Kč.
Dne 4. června pronesl president republiky Dr. E. Beneš propagační řeč do rozhlasu
k všemu občanstvu republiky o půjčce na obranu státu. Také u nás tato řeč byla slyšena
v rádiu a mnozí občané, kteří mají rádio, ji poslouchali. Půjčka obrany státu byla vyhlášena
dne 8. června a její upisovací lhůta bude trvati do 11. července 1936. Je zajisté v ochrany
státu, aby každý občan, jenž má majetek, na tuto půjčku upsal. Na základě zákona o obraně
státu, jenž usnesen byl dne 13. května 1936, č. 131 a vládního nařízení o pohraničním pásmu
buduje se na hranicích opevnění, zvláště, když půjčka na obranu státu vynesla 3,5 miliardy
Kč. Půjčky na obranu státu se nezúčastnilo zdejší obecní zastupitelstvo. Zdejší učitelstvo
upsalo asi 8000 Kč. Ze spolků půjčila pouze Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků obnos
1000 Kč.
Dne 11. července podala místní školní rada žádost za zřízení újezdní měšťanské školy
ve Březně. Poslední schůze v této záležitosti konala se ve čtvrtek 12. března a byl jí přítomen
okresní školní inspektor p. Jaroslav Pluhař. Na této schůzi bylo usneseno, aby žádost o zřízení
újezdní měšťanské školy podala se co nejdříve. Pro zřízení újezdní měšťanské školy vyslovily
se však zásadně pouze tyto obce: Březno, Nová Telib, Dolánky a Židněves.
Již v loňském roce zřízeno bylo v rybníku Havránku veřejné koupaliště, které je vyhledáváno jak místními lidmi, tak také návštěvníky z Mladé Boleslavě a turisty. Les Borek
s rybníkem Havránkem byl prodán za 90000 Kč obchodníkům Šrajerovi a Veselému, kteří
zřídili již loni na pokraji lesa dřevěnou restauraci, rybník vypískovali a upravili odpad vody. Od
nájemce letní restaurace vybírá zdejší obec pivní dávku (ročně asi 300 Kč). Majitel Matrovic,
p. Ing. Josef Dlabal přikoupil ke dvoru nazpět Matrovický rybník a místo po vyhořelém mlýnu.
V letošním roce byla započata regulace potoka Klenice v úseku Dlouhá Lhota – Řepov
/9,5 km. Prohlubuje se řečiště a upravují břehy. Stavbu provádí firma Matolín a celá regulace
si vyžádá nákladu asi 1 milion Kč. V dnešní době nezaměstnanosti tato práce je s prospěchem
pro místní dělnictvo. U Března má býti zřízeno při této příležitosti koupaliště.
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Jedná se dále o odtržení osady Nové Teliby, jež bylo v zásadě dohodnuto. Provedení
vyžádá si však delšího času, ale lze očekávati, že v dohledné době bude vyřízeno příznivě.
Naši republiku navštívil rumunský král Carol II se svým synem korunním princem Michaelem. Uvítánio byli v Praze velmi slavnostně, při čemž konala se přehlídka vojska. Touto
návštěvou byla zdůrazněna jednota Malé dohody i mírové její snahy. Rumunský král zdržel se
na půdě naší republiky osm dní a navštívil také Milovice.
Končí se rok 1936. Hospodářská krise sice trvá, ale nezaměstnanost byla značně snížena a celkově jeví se známky trvalého oživení hospodářského. V tomto roce již několikráte
snadno mohla vypuknout nová světová válka. Dnes dosud zuří občanská válka ve Španělsku,
do níž velmi neomaleným způsobem zasahuje zvláště Itálie, které posílá posily povstalecké
vládě Frankově. Můžeme však věřiti s naším panem presidentem Dr. Edvardem Benešem, že
světový mír i v příštím roce bude zachován.
Rok 1937
Narozeniny presidenta osvoboditele T.G.Masaryka připadly na neděli. Ministerstvo
školství a národní osvěty nařídilo, aby oslavy 87 narozenin prvního presidenta byly pořádány
již dne 6. března 1937 od 10 – 12 hod. dopoledne a aby vyučování potom bylo skončeno. Na
škole byla uspořádána důstojná oslava a jak děti, tak také dospělí v den narozenin vzpomínali
na stařičkého presidenta, jenž dočkal se tak vysokého věku. V neděli 7. března 1937 pořádala
tělocvičná jednota Sokol slavnostní akademii, jenž byla vzorně připravena. Řídící učitel Jaroslav Špaček ve funkci vzdělavatele ve svém proslovu zdůraznil, jak následováním presidenta
v jeho šlépějích nejlépe oslavíme jeho narozeniny.
V měsíci dubnu vykopány byly základy pro stavbu budovy filiálky Hospodářského
družstva na vlastním pozemku u nádraží. Budova má býti moderně zařízena.
Polévková a stravovací akce, jež má blahodárný vliv a prospěch pro přespolní žactvo,
jehož je na zdejší škole 120 – 140 dětí, osvědčila se i letošního roku. Vařilo se od 1. prosince
vždy třikrát týdně. Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků ve prospěch polévkové akce darovala 300 Kč, kromě toho potravin přes 300 Kč a zakoupila pro školní mládež školní potřeby
v obnosu 217 Kč. Veřejná sbírka na polévkovou akci vynesla 378 Kč, z toho obec Březno
101 Kč, Dolánky 38 Kč, Židněves 104 Kč a Nová Telib 135 Kč.
V obecním zastupitelstvu městyse Března byl vypracován dne 28 dubna 1937 návrh
na rozloučení obcí Března a Nové telibi, jenž zní: Obec Březno postoupí pro osadu Novou
Telib, resp. K výměně katastrů by obec Březno postoupila pozemky, patřící osadníkům malolhoteckým, jenž nabyli při pozemkové reformě i dlouhodobé pachty, jakož i pozemky starousedlíků, ležící v katastru obce Března ve výměře 134 ha 28 a 88 m2, mající čistý katastrální
výnos 757 zl. 84 kr. obci Malá Lhotka. Obec Lhotky postoupí zase z vlastního katastru osadníků novotelibských, nybyté pozemkovou reformou a dlouhodobé pachty, jakož i pozemky
starousedlíků novotelibských do katastru obce Nové Telibi. Obci Nové Telibi zvětší se tím
daňová základna z 1141 na 2656. Osada Nová Telib vzhledem k tomu, že dobyla dostatečně
vysokou daňovou základnu, nečiní si nároku z obecního jmění, ale nebude zase přebírati
žádný dluh z politické obce. Obec Březno dá obci Nové Telibi příspěvek 2000 Kč na výlohy,
spojené s rozloučením, které si uhradí osada Nová telib. Příslušníci obce rozdělí se tak, že kde
kdo nyní bydlí, a z těch, kteří jsou mimo politickou obec, bude každý patřiti tam, v které osadě bydlel naposled. Z příslušníků, kteří jsou nyní v obecním domku, vezme si obec Nová Telib
rodinu Marešovou a Baborákovou, mimo Kateřinu. V případě, že by Březnu byly někdy vyplaceny náhradní renty, činí si obec Nová Telib nárok na podíl dle daňové základny. Tímto ná21

vrhem, s nímž obě obce souhlasí, jednání o rozloučení obce Března a osady Nové Telibi nabylo určitých forem, takže bude již záležeti jen nadřízených úřadech, aby se stalo skutkem.
Dne 4 července 1937 konal Sbor dobrovolných hasičů ve Březně župní hasičský sjezd,
spojený s cvičením a s odevzdáním nové motorové stříkačky. K slavnosti vydal Sbor pamětní
spisek, v němž uveřejněny byly paměti městyse Března a Sboru dobrovolných hasičů. Slavnost se vydařila a byla četně navštívena místním a okolním občanstvem.
Dne 3. září 1937 přinesly noviny zprávu, že náhle onemocněl president – osvoboditel
T.G.Masaryk. Dne 2. září o půlnoci stihla jej těžká nevolnost, která však v několika hodinách
ustoupila. President republiky Dr. Edvard Beneš s chotí a předseda vlády Dr. Milan Hodža
ještě v noci pořijeli do Lán. Od toho dne zájem o zdravotní stav presidenta – osvoboditele
neutuchal nejen po celé naší republice, ale i v zahraničí. Jeho nemoc se střídavě lepšila a horšila. Lékařská zpráva z 10. září prohlásila, že stav nemocného presidenta se do té míry zlepšil.
Čtyři lékaři pečovali o nemocného, ale jeho zdravotní stav se horšil, tělesných sil ubývalo, až
dne 14. září 1937 o 3 hodině 29 minutách skonal, dovršiv 87 let, 6 měsíců a 7 dní svého života. Ranní rozhlas tlumočil všem občanům republiky truchlivou zprávu o smrti prvního presidenta republiky, jenž byl nazýván tatíčkem celého národa. Ve všech městech i vesnicích republiky ihned zahájeny přípravy k smutečním tryznám za velikého zemřelého a nesčetné zástupy lidí mířily do Lán, aby se poklonily mrtvému. Presidentovo tělo bylo balzamováno
a uloženo do rakve, jež byla s jeho ostatky bez zvláštních okázalostí převezena v pátek 17.
září večer z Lán do Prahy na Hrad. Smutný příjezd ostatků Masarykových očekával na Hradě
president republiky Dr. Beneš, zástupci vlády, Národního shromáždění, města Prahy a země
České. Od druhého dne po tři dny byl otevřen přístup obecenstvu do Hradu, aby se mohlo
pokloniti památce prvního presidenta. Za tři dny přišlo k rakvi presidenta – osvoboditele skoro 3,5 milionu lidí. Dne 21. září v úterý v 9:30 hod. rozezvučely se všecky zvony svatovítské
katedrály a začaly pohřební obřady. Rakev byla přenesena na první hradní nádvoří, kde u ní
promluvil president republiky Dr. Edvard Beneš. Na dělové lafetě, kam byla připevněna rakev, opustil první president Československé republiky své sídlo. Na lafetě tažené šestispřežím
spočívala rakev s ostatky presidenta – osvoboditele a doprovázelo ji ze stran šest prostých
vojínů se skloněnými puškami. Byli vybráni tak, aby zastupovali všechny národnosti naší republice. Snad nebyla smutnější chvíle v naší republice, než když občanstvo se dozvědělo, že
zemřel první president – osvoboditel. Všem se při ní zatajil dech. A všichni lidé si také uvědomili, koho náš národ ztrácí. Masaryk nebyl jen profesorem, politikem, hlavou odboje, vůdcem národa, presidentem, ale Masaryk byl vždycky a za všech okolností nejdříve člověkem –
ryzím, ušlechtilým, laskavým a krásným. Zemřel veliký člověk, jaký se rodí jednou za několik
století……
Ve Březně svolal předseda místní osvětové komise učitel Jan Boudyš společnou schůzi
za účelem uspořádání smuteční tryzny druhého dne po úmrtí presidenta – osvoboditele
T. G. Masaryka. Do této schůze pozvány byly všecky místní spolky. Jejich zástupci se vyslovili
v ten smysl, aby smuteční tryzna se pořádala až po pohřbu presidenta – Osvoboditele a stanoveno bylo datum 3. října 1937. Také bylo usneso, aby v den pohřbu bylo občanstvo vybídnuto vybubnováním, že průběh pohřebních obřadů bude tlumočen rozhlasem s balkonu sokolovny. V den pohřbu dne 21. září 1937 obecní úřad dal rozsvítit všecka pouliční světla elektrického vedení a laskavostí firmy Dufek zapůjčen byl radiový aparát, jenž umístěn byl na
balkonu sokolovny. Dne 3. října 1937 konala se v sokolovně smuteční tryzna na pamět presidenta – Osvoboditele, jíž se zúčastnilo mnoho občanstva ze Března i z okolí. Jeviště
v sokolovně bylo dekorováno a u busty presidenta – Osvoboditele stála sokolská stráž. Učitel
Jan Boudyš ve svém smutečním projevu vzpomněl celého života Masarykova i jeho spolupra22

covníků, kteří mu pomáhali za světové války v osvobozovacím boji, a zhodnotil i Masarykovo
poslání mravní a kulturní. Městys Březno má několik upomínek na presidenta T.G.Masaryka.
Na paměť desátého výročí trvání naší republiky zakoupilo žactvo spolu s učitelským sborem
bustu prvního presidenta T.G.Masaryka a umístilos na průčelní straně schodiště obecné školy
– rok 1928. Na pamět 80 narozenin presidenta zasazena byla před sokolovnou Pamětní lípa –
rok 1930. Při jeho 85 narozeninách pojmenováno bylo zdejší náměstí „Masarykovo náměstí“rok 1935.Toho roku také zasazena byla do kamene před zdejší školní budovou pamětní deska
s nápisem: T.G.Masaryk: Pravda vítězí! 1850 – 1935.
S úspěchem se prováděly regulační práce na Klenici.Již druhý rok se v tomto směru
pracuje a sice v místech od Mladé Boleslavi až k Sobotce. Při tom se budují hospodářské nádrže a upravují se přejezdy v Řepově, Židněvsi a v Sukoradech. Na regulaci bylo dosud vyplaceno 1 milion Kč a zaměstnává se 180 lidí.
Poslední strana prvního dílu obecní kroniky Městyse března je opět psána ručně a datována je rokem 1947.
Tato obecní kronika městyse Března byla v době okupace v II světové válce v roce
1940 uschována, aby se nedostala do rukou Němců, kteří by ji mohli zničiti. Obecní kronika
byla za přítomnosti obecního starosty Štěpána Vernera a obecního kronikáře Jana Baudyše
dána do plechové krabice a zapečetěna. Nebylo možno ji zaletovati, aby o úschově se nedověděla osoba třetí. Potom obecní starosta Štěpán Verner ji zakopal na suchém místě ve stodole své chalupy a zakryl ji dehtovým papírem. Poněvadž byla takto uložena plných pět let,
až do roku 1945, kdy Německo válku prohrálo a naše Československá republika byla znovu
obnovena, přeci jen vlhkem pečeť oprýskala a kronika je poněkud poškozena žlutými skvrnami, jak nalepovány byly fotografie a výstřižky z novin. Nechť je však i tato okolnost dokladem útisku z let 1939 – 1945 a budiž připomínkou všem budoucím generacím, že svoboda je
nejcennějším statkem na světě. V Březně dne 1. září 1947.
Úplně na poslední straně je zápis „Kroniku viděl 23.3.1948 Václav Kunán okresní kronikářský inspektor“.
Zbyněk Valenta - místostarosta

Cyklovýlet
12. podzimní cyklistický výlet s TJ Sokolem Březno.
V neděli 9. října odstartoval z místní sokolovny 12. podzimní cyklistický výlet, který
byl zahájen v 9 hodin zápisem zúčastněných cyklistů a seznámením s vlastní trasou.
Cyklisté byli celou cestu doprovázeni dvěma doprovodnými vozy, které pro případ defektu vozily náhradní díly pro kola. První vůz se přizpůsobil tempu zdatných cyklistů „sportovců“ a vůz, který provázel cyklisty, kteří jeli vlastním pohodovým, výletním tempem na
samém konci, byl také připraven na případné defekty.
Trasa byla velmi šetrně vybrána s pěkným hladkým terénem, i pro náročnější cyklisty.
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I přes počasí, které při zahájení ve Březně nenasvědčovalo, že by bylo pro cyklisty
zrovna příznivé se sešlo celkem 14 zúčastněných.
Trasa měřila necelých 50 km a vedla ze Března, přes Domousnice a Dolní Bousov do
Sobotky, kde byla na hotelu Pošta možnost dobrého oběda a pití a pak přes Střehom, méně
známou a pěkně upravenou trasou k silnici, která vedla na Dobšín a v Kamenici jsme pak odbočili klidnou silničkou směrem na Čížovku, kde stojí známá a velmi pěkná rozhledna, která
již očekává konečnou kolaudaci a snad i první návštěvníky. Dále jsme pokračovali až k velmi
pěkně upraveným rybníkům v Suhrovicích, na Kněžmost, přes Koprník na Násedlnice a přes
Husí Lhotu a Sukorady zpět do Března k sokolovně, kde na nás již čekaly velmi dobré párky a
neméně dobré pití, jakožto výborné pohoštění pro účastníky, které bylo dokonce v ceně zápisného, které činilo 50 kč. Výborná atmosféra z výletu byla patřičně zdokumentována několika společnými fotkami.
Nakonec se výlet i s počasím velmi vydařil, poněvadž bylo bez deště a sucho celou
cestu, v podstatě i bez větru a příznivost jízdy byla v podstatě dokonalá.
Výlet zvládli opravdu všichni zúčastnění, protože nejde o žádný sportovní výkon, jen
si udělat radost z vlastního pohybu a věřte, že všem cyklistů jejich 50 km výkon udělal velkou
radost.
Během trasy nedošlo k žádnému defektu, či nezvládnutí čehokoliv. Myslím, že byli
všichni nadšeni a hlavně spokojeni.
Věřte, že podobný výlet na jaře, bude TJ Sokol opět pořádat v prvních dnech měsíce
května a jistě by bylo dobré sportovce podpořit vlastní účastí, protože to za to opravdu stojí
a užijí si to právě i ti méně zdatní, poněvadž zde vládne jen dobrá nálada a legrace.
Za všechny účastněné moc děkuji panu Bejrovi, který se věrně stále stará o veškerou
organizaci, která není vůbec jednoduchá a určitě si zaslouží velkou podporu v dalších akcích a
určitě se nebojte zapojit i jako třeba Ti méně zdatní, rozhodně to za to stojí.
Není přece jen Masopust o dobrém jídle, ale také pohyb, který pomáhá dobře prokrvit mozek a určitě i přijdete jen na dobré myšlenky. Toť z mé osobní zkušenosti!!

Zdenka Nečesaná, účastnice výletu.

Ohlédnutí za akcemi v kostele sv. Václava
V uplynulém roce se v našem chrámu konalo hned několik akcí, které byly obohaceny o několik hudebních zážitků. Určitě stojí za zmínku velikonoční mše, která se konala
v neděli 27. března 2016 od 15 hodin. Bohoslužbu doprovázel zpěv sopránu Ver. Vildmanové z Jičína, která je velkou osobností v hudebním životě nejen na jičínsku, ale i
v širokém okolí hradeckého kraje.
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Jistě je krásné spojení hudby a duchovní promluvy pro veřejnost, než jen bohoslužba bez doprovodu a případného i kulturního zážitku. Věřím, že takových bohoslužeb bude
v pravidelných intervalech a velmi dobré úrovně stále ve stejné intenzitě a lidé budou
docházet do kostela skutečně rádi. Během bohoslužby byla ve sbírce celková částka 1639
Kč, která bude opět součástí sbírky pro Římskokatolickou farnost Březno a bude sloužit
jako další finanční součást na opravu kostela.
V pátek 10. června se konal na tomto posvěceném místě chrámového kůru, koncert
v podání trumpety a varhan, kde řada z přítomných posluchačů byla poctěna zážitkem ze
souznění těchto dnou zvukově vyrovnaných nástrojů. Na trubku hrál František Šuba, náš
také stálý host, kterému situace místního chámu taktéž není lhostejná a svým uměním
zpestřil řadě přítomným příjemný páteční večer. Slyšet jste zde mohli řadu skladeb pro
trubku a varhany, či i skladeb sólových pro varhany. Akce proběhla v rámci „Noci kostelů“, která byla také hojně navštívena a výtěžek z tohoto večera činil 1748Kč.
S platností od 1. srpna 2016 konečně započaly práce na fasádě jižního průčelí kostela a celé záležitosti se po výběrovém řízení ujala firma LEGATO z Mělníka, která vystřídala
nevyhovující firmu DURANGO z Liberce. Tato firma má za důležitý úkol dokončit práce na
střeše kostela a zajistit kamenické práce nad okny, které provozuje restaurátorská dílna
ak. sochaře M. Pokorného a po stavebních úkolech, čištění a sanacích budou nad okny
zakryty kamenné prvky po scházejících bustách a důkladně zaštukovány. Scházející sochy
se vracet do svých původních míst v této době nebudou, ani repliky zatím neexistují, neboť se jedná o velkou finanční investici, kterou nelze v současné době realizovat.
V letošním roce probíhá pouze oprava jižní části pláště kostela, která musí být dokončena
nejpozději do konce kalendářního roku 2016. Celková částka dotace k tomuto roku činila
1 milion korun.
Ke cti a svátku sv. Václava se konala bohoslužba ve středu 28. září od dopoledních
10 hodin, kde opět poctila svojí návštěvou a zpěvem paní Veronika Vildmanová, která i
svým zpěvem vedla místní zpěváky v lavicích, kterých bylo velmi mnoho a potěšila i
skladbami, které zde ještě nezazněly. Zpěv z řad laiků byl velmi pěkný a i závěrečný mocně zazpívaný chorál svatováclavský dával tušit, že lidé zpívají opravdu rádi. I tato akce byla velmi bohatě obdařená při sbírce a výtěžek činil 1938 Kč.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným za jejich osobní přítomnost,
za finanční dary a jistě i za budoucí navštívené akce, neboť svojí přítomností dáváte najevo svojí přízeň, která je velmi důležitá i pro úřady, které poskytují dotace, protože právě
pro Vás občany, se kostely opravují, budou zase sloužit jen a jen vám!
Děkuji také velice za účast, podporu a hudební produkci muzikantům, Fr. Šubovi a
Veronice Vildmanové, kteří velmi ochotně a bez nároku na honorář vypomohli svým
uměním a osobní náklonností k tomuto posvátnému místu!
Velice děkuji Arciděkanskému úřadu za ochotu a čas, který s námi zde pravidelně a
ochotně sdílí. Všem děkuji za pomoc!
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Vánoční bohoslužba v kostele sv. Václava se bude konat v
neděli 25. 12. 2016 od 10:30 hodin.
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Adventní čas
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.
Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly
symbolický význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále má
ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.
Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince, se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček
jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných
ovocných stromů, kaštanu, dřínu apod. "Barborka", která rozkvetla o vánocích, přinášela do
domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu. I svatá Barbora přinášela v předvečer svého svátku dárky, podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé děti.
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo
zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky,
zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ dárku "od čerta".
V některých rodinách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno apod. Tento
svátek má původ jednak v osobnosti sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným,
jednak v různých legendách, zejména O šlechtici a jeho třech dcerách, ve které anonymní
finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl zachránit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ.
V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má
zajistit vzájemnou lásku až do příštích vánoc. V zemích s Keltskou tradicí se k adventní a vánoční výzdobě používá také cesmína a břečťan, které mají chránit domov před čarodějnicemi
a zlými duchy.
Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují tradiční
medové perníčky ke změknutí. Jejich pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od
12. století. Kromě jejich přímé konzumace a použití k ozdobení vánočního stromku je také
možné připravit perníkový adventní věnec, perníkový betlém nebo perníkovou chaloupku,
která dělá radost hlavně dětem.
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V této době se připravuje také vánoční cukroví, které má svůj původ v pohanské tradici oslav slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. To se postupně přeměnilo v cukroví slavnostní. Pečení cukroví je významné pro rodinný život, umožňuje rodině strávit čas
spolu v pohodlí a klidu domova, navozuje příjemnou atmosféru díky aromatickým kořením a
dodává domovu nádech blížících se vánoc. V mnoha rodinách se během pečení cukroví zpívají nebo poslouchají vánoční koledy.
V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který
jim připomíná, že Vánoce se blíží a i ony musí svým způsobem dodržovat půst - být „hodné“,
aby jim Ježíšek přinesl dárky.
Další moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční hvězdou.
Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka z Assisi, pečou vánočky, zdobí vánoční stromky a upravují mísy s ovocem. Jesličky mají větší význam v některých evropských zemích, např. v Itálii, kde se nezdobí vánoční stromek a jesličky
jsou tedy jediným symbolem vánoc. V České republice se staví především v rodinách věřících,
v upomínku významu a původu vánoc.
Vánočky dříve pekli mistři pekaři. Do nich se zapékala mince, která předpovídala svému nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala neštěstí.
Mísa s ovocem je hlubokým symbolem, který je nevědomky dodržován dodnes. Má
symbolizovat tichou modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadcházející rok přinese stejný blahobyt jako ten minulý. Kromě čerstvého ovoce (tradičních českých jablek a hrušek) obsahovala často i sušené ovoce a ořechy. Ve druhé polovině dvacátého století se pozornost soustředila na citrusové plody a banány. Jejich nedostatek, v době plánovaného hospodářství
zcela běžný, byl vnímán velice negativně. V dnešní době se lidé rádi vracejí k tradiční podobě
mísy s ovocem, která je zároveň velmi dekorativní, vzhledem k dnešním možnostem lze ale
naklást na misku téměř jakékoli tropické plody a neobvyklé pochutiny k vyjádření vánoc jako
svátků hojnosti.
Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před
vším zlým. Ještě počátkem 16. století bylo zdobení stromků pronásledováno katolickou církví
jako pohanský zvyk, později však bylo akceptováno. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. První stromky byly údajně zavěšovány za špičku ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později stuhy, kraslice, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení údajně používají od roku 1860. Tato
tradice se považuje hlavně za křesťanský zvyk.
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je
pak skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo.
Převzato z www. Wikipedie.cz
Zbyněk Valenta
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Historické okénko Března
V dnešní kapitole budeme psát o březenské škole. Starobylý opis pochází z farní kroniky-„Liber Memorabiliím parochie Bržezensis ab anno 1762 inchoatus I 1762 – 1834, II 1806 – 1956 „(OA) a z knihy „ Dějiny mladoboleslavského školství“.
Z počátku 18. století máme první určitější informace o škole. Ve své zprávě o stavu
březenského kostela z roku 1713 ji zmiňuje tehdejší správce kostela, františkán Bartoloměj
Kamenický ……“škola ve Březně jest zaopatřena kantorem, má roční služby 24 kr deputátu, 10
strychů obilí, též omastek…“….
Škola byla až do konce 18. století jednotřídní a mimo dětí z Března do ní docházely i
děti ze Židněvsi, Sukorad, Lhoty, Telibi a Řitonic. K roku 1790 známe i počty dětí – 122 chlapců a 90 dívek. Roku 1763 se dostal „za kantora“ do Března Antonín Šilha, který zde začal r.
1777 vyučovat. Své služebné udává roku 1789 takto : „Dostávám výhodně od poznání písmen
4 ½ denáru, od slabikování 1 kr., od čtení, psaní a počtův 2, kr. Ve věcech potravních něco
málo. Na místě koledy dostávám dar „nového roku“, jen z těch míst, která k chrámu páně
březenskému náležejí. Však musím si pro takový dar, obnášející 3 kr. do každého numera jíti.
Z ostatních pak vesnic, které k filiálnímu kostelu sv. Štěpána v Řitonicích náležejí , již na třetí
rok ničehož dostati nemohu. Kdyby nebylo deputátu od milostivé vrchnosti, živ bych býti nemohl. Zasloužil bych nějakého milostivého přídavku na pomocníka, protože už starý jsem.
(Bylo mu 55 let). Míval jsem ke své službičce 20 zlatých z kontribuční kasy, ale již od roku
1777 jsou mi odňaty, na mou stížnost při sl. Sl. Gubernium obdržel jsem milostivého přídavku
12 zl., ostatních 8. zl. tratím.“
Pomocníkem u něho byl jeho vlastní syn, Vincenc Šilha, který byl 21 let starý, svobodný …“a od své maličkosti při škole jakožto u otce vychovaný, celou povědomost k učení dítek
má, zná česky a také něco německy. Až dosavad vysvědčení z normální školy nemá, ale co
nejdříve si to odbude. Mzdy nemá žádné, toliko vyživení u otce…“.
Farář, Joachým Wolfram byl horlivým podporovatelem školy a upřímným přítelem
učitele, jehož často k sobě ke stolu zval, přátelsky jej poučoval a ve škole mu prakticky ukazoval, jak se dle nového předepsaného způsobu učit.
Učitel o něm vyprávěl: “ Náš duchovní správce tak se vynasnažuje, že nejenom dvakráte týdně, ale každodenně děti ve škole katechizuje a evangelium vysvětluje“…
Roku 1806 byl učitelem ve Březně František Martiček a farářem Jan Seifert. Dne 24.
listopadu byla ve Březně kontrola a vikář Ant. Preitenberger shledal, že ze 257 žáků chodí
pouze 157 do školy. 100 žáků zůstává bez výuky. Opakovací škola byla na čas zastavena a
vyučování industriální, které se mělo do této školy zavést nakonec nevešlo v platnost, děti
totiž musely místo školy pást dobytek a obstarávat jiné práce při domě. Při této kontrole zapověděl vikář učitelům „všeho musicírování po hospodách“. Avšak ještě roku 1807 si stěžoval
farář Jan Seifert , „že učitélé březenští se i přes zákaz každou neděli po hospodách toulají. Též
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prosil vikáře,“ aby učitelům nařídil, aby vyučovali žáky společně a ne jednoho po druhém u
stolu.“ Druhého dne ihned dostali učitelé přísné napomenutí.
Na podzim roku 1807 chodilo do březenské školy ze 257 žáků pouze 15, farář opět
žádal o pomoc vikáře a vikář posléze požádal vrchnostenský úřad, což mělo pak pozitivní vliv
na docházku dětí do školy. Roku 1810 byla již nová škola, ale prý nepřiměřeně veliká, učitelem byl Vincenc Šilha, 43 let starý. Pomocníkem ve škole byl Josef Čech.
Služné měl učitel následující: 2 korce polí,
od vrchnosti deputát: 2 korce pšenice, 8 kor. Žita, 2 kor. Ječmene, 1 kor. Hrachu. 5
sáhů dříví, 5 kop otýpek, 2 sudy, 2 vědra piva a 20 zl. v penězích.
Od obcí: 2 kor., a 3 věrtele obilí,
Od záduší: 12 zl. 40 krejcarů.
Ze školního fondu: : 12 zlatých.
Za koledu: 15 zlatých.
Roku 1813 odešel učiteli V. Šilhovi pomocník Augustin Bartoš z té příčiny, jak u vikáře
udával, …“že prý se u učitele nikdy nemají“…
Učitel si vzal jiného pomocníka a poslal ho na examen s následujícím přípisem:
…“Vysoce učený, dvojctihodný jemnostpane!
V nejhlubší poníženosti ruku líbám a toho mého pomocníka k Jejich Milosti na examen
odesílám a co nejponíženěji žádám a prosím, aby jej pod svou ochranu jakožto chudého člověka přijmout a mně jej ku pomoci zanechati milostivě a dobrotivě sobě oblíbiti ráčili, kterýchžto člověk dobrého ducha nábožný, mírný, k dětem přívětivý a pilný jest. Též v chrámu
Páně v muzikálních instrumentech potřebovati se dá a takového člověka nejvíce potřebuji!...“
Vincenc Šilha, učitel.

Kolem roku 1822 se stal učitelem Antonín Velvarský a roku 1846 řídícím učitelem
František Červa. Služné jeho před rokem 1850 činilo: 561 zl školného a naturální dávky
v mírné ceně počítány 228 zl., v celku 789 zl., v roce 1878, 500 zlatých.
Budova školy byla vystavěna zásluhou peněz z pokladny rodiny Kouniců a pracovního
silí poddaných rolníků v r. 1810.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Plesová sezóna 2017
14. 1. 2017
28. 1. 2017
11. 2. 2017
18. 2. 2017
11. 3. 2017

ples myslivecký
ples SDH Březno
ples Sokol Březno
ples Baráčníci
ples SK Židněves

Vánoční provozní doba
pátek: 23.12.2016
pondělí: 26.12.2016
úterý: 27.12.2016
středa: 28.12.2016
čtvrtek: 29.12.2016
pátek: 30.12.2016

Úřad městyse Březno:

Stavební úřad:

dovolená

6:00 – 13:30
státní svátek

8:00 – 14:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:00
dovolená

dovolená
dovolená
6:00 – 13:45
6:00 – 13:30

První adventní neděle s rozsvěcením vánočního stromku v Březně.
Všem, kteří se podíleli na již tradiční akci rozsvěcení vánočního stromu na první adventní
neděli v Březně velice děkujeme, vážíme si toho.

Březenský zpravodaj: periodický tisk vydávaný 4x ročně v počtu 80 výtisků, cena: 18 Kč
číslo výtisku 2, ročník 15, datum vydání 7. 12. 2016, 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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