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N a úvod …
Vážení čtenáři, po delší odmlce vychází další číslo zpravodaje, kde se dozvíte
mnohé důležité informace ze spolkových činností i z činností místní školy. Mnohé zajímavé
informace poskytne i místní úřad.
Od vydání posledního čísla vznikla dlouhá prodleva a nebylo možné posbírat veškeré
informace o dění ve spolkové činnosti i jiných akcích, které proběhly.
Dělo se mnohé, aktivit v Březně je mnoho a nelze vše stihnout zachytit.
Doufejme, že toto číslo Vám bude alespoň příjemným počtením o májových večerech.
Redakční rada

Slovo starostky
Vážení občané,
opět Vám přinášíme nové informace o dění ve Březně a Dolánkách.
Letošní zima nás dosti potrápila, nejsme v našich zeměpisných šířkách na tak dlouhou
zimu zvyklí a bohužel i letošní jaro si dává načas. Ale věřím, že květnové dny už budou dny
slunečními a stoprocentně jarními. To bych nám všem ze srdce přála.
Chtěla bych se krátce ohlédnout za loňským velmi zásadním projektem „Rekonstrukce pavilonu II. stupně Základní školy Březno“. Učitelé i děti si již v nových prostorách zabydleli a pavilon slouží, tak jak má. Velmi mě potěšil veliký zájem veřejnosti o Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Březno, který jsme uspořádali v sobotu 28.1.2017. Děkuji všem organizátorům
této akce, jak z úřadu Březno, tak základní školy a jídelny. Tato naše společná akce pro veřejnost se opravdu vydařila.
Můj další příspěvek se bude týkat současné situace tlakové kanalizace a ČOV Březno –
Židněves. Již v roce 2016 jsme museli řešit problémy s výsledky amoniakálního dusíku jako
sledované hodnoty. Na základě návrhu odborníka, technologa, bylo rozhodnuto o úpravě
ČOV za účelem zlepšení její účinnosti (obnova aeračního systému). Tyto práce budou prováděny době jara a léta.
Přehodnocením skutečné kapacity ČOV na základě technologického posouzení, je
v současné době stav takový, že nelze další nové objekty RD na současnou ČOV napojit.
Z tohoto důvodu přistoupilo vedení obce za spolupráce obce Židněves k projektové přípravě
investiční akce na II. etapu intenzifikace a rozšíření ČOV Březno – Židněves.
V naší i sousední obci mají občané zájem bydlet a žít. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že
všechny obecní stavební pozemky v lokalitě Vinice jsou již prodané. Vzdálenost 7 km od Mla2

dé Boleslavi, dostupná škola a školka, další občanská vybavenost (obchod, cukrárna, pošta,
lékaři) je určitě velikou výhodou.
Letošní rok je velmi zásadní, jak pro náš spolek Sdružení dobrovolných hasičů Březno,
tak Městys Březno. Díky úspěšné žádosti o dotaci z IROP bude mít výjezdová jednotka JSDHO
Březno od května novou velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody.
V dalším příspěvku ve zpravodaji se dočtete další informace o slavnosti 135. výročí SDH
Březno.
Přeji nám všem, aby už přišlo jen a jen slunečné jaro.

Barbora Adamcová
starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Letošní zima ukázala své drábky a nastávající jaro se ne a ne pořádně probudit,
sluníčko se nechce pořád ukázat ve své kráse. Musíme ale věřit, že již to bude jen lepší a
lepší.
I letos městys Březno připravuje několik větších či menších rekonstrukcí a oprav. Ve
spolupráci s vedením základní školy připravujeme rekonstrukci chodníků jak v zahradě
mateřské školy tak chodník od zastávky autobusu ke vchodu základní školy II. stupně včetně
asfaltového povrchu u školní jídelny. Dále se připravuje rekonstrukce kuchyňky včetně
vybavení a to v nejstarším pavilonu mateřské školy, která slouží jako přípravna a výdejna jídla
pro naše děti.
Letos, brzy na jaře bylo provedeno zateplení rozvodů vzduchotechniky v půdním
prostoru nad sokolovnou. Již by se nemělo stát, aby v mrazivých dnech se teplý vzduch srážel
a kondenzát kapal do sálu sokolovny. Zateplení provedla pražská firma Máška – izolace s.r.o.
Když už jsem zmínil sokolovnu, na srpen je zajištěna firma na broušení a lakování parket.
Nadále pokračuje schvalování dokumentace revitalizace náměstí a s tím spojená
stavba dešťové kanalizace pro odvodnění plochy z náměstí a přilehlé silnice. Paralelně
probíhá též schvalování dokumentace na rekonstrukci silnice č. II/280. Ta se bude opravovat
od odbočky v Židněvsi na konec Března. Tuto stavbu bude realizovat Středočeský kraj, termín
ještě není znám. V době rekonstrukce musí ruku v ruce městys Březno provést všechny
související práce s revitalizací náměstí. Jedná se o autobusové zálivy po obou stranách
vozovky, již zmíněná dešťová kanalizace, „napřímení“ křižovatky u zdravotního střediska,
příprava vjezdů na parkoviště, zřízení vjezdů na soukromé pozemky, nové veřejné osvětlení,
chodníky apod. Po rekonstrukci komunikace bude 10 let na tuto opravu stavební uzávěra.
Za největší úspěch pokládá městys Březno získání dotace z IROPU na nákup
velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku JSDHO. Výběrové řízení
vyhrála firma THT Polička, která se zabývá stavbou speciálních požárních vozů. Jak již bylo
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avizované v minulém zpravodaji celkové výdaje jsou 7 986 000,00 Kč, z toho spoluúčast
městyse 797 390,00 Kč. V současné době probíhají práce na stavbě vozidla, dle konkrétní
specifikace a připomínek naší jednotky. Především se jedná o rozmístění konkrétního
povinného vybavení. Zástupci JSDHO spolu se zástupci městyse se pravidelně zúčastňují
kontrolních dnů ve firmě THT. Přejímka vozidla je stanovena na 19.5.1017. Pevně věřím, že
cisterna bude včas dokončena a v požadované kvalitě. Na druhý den, v sobotu 20.5.2017
chystá SDH oslavu 135 výročí založení, kde Vám hodlají cisternu představit. Myslím, že již
dnes mohu poodhalit fotografii z výroby požadovaného vozidla.

Zbyněk Valenta – místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva ze dne 23.1.2017 – zápis č. 1/2017
ZM 1/01/2017 - Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dana Bělohlávková, p. Václav Horák. Zastupitelstvo schválilo 12 přítomnými hlasy.
ZM 1/02/2017 – Odpisový plán Základní a Mateřské školy na rok 2017. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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ZM 1/03/2017 – Zůstatek investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno ve výši
426.624,53,-Kč odvést do rozpočtu Městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/04/2017 – Kalkulace stočného od 1.1.2017 ve výši 41,50,-Kč pro Březno a Židněves.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/05/2017 – Schvaluje OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného obvodu základní
školy ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/06/2017 – Schvaluje OZV č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy ve Březně u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
ZM 1/07/2017 – Schvaluje uskutečnit záměr prodeje části pozemku par.č. 1039/1 v k.ú.
Březno u Mladé Boleslavi o výměře cca 172 m2. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.
ZM 1/08/2017 – Schvaluje koupi pozemků par.č. 488/15, 488/4, 488/9 v k.ú. Dolánky o celkové výměře 809 m2 za cenu 200,-Kč/m2. Všechny náklady spojené s koupí pozemků hradí
kupující Městys Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/09/2017 – Schvaluje p. Pavlu Javůrkovi a p. Adéle Hásové dar účelově neurčený, ve
smyslu § 2055 Zákona občanský zákoník 89/2012 Sb. a § 85 Zákon o obcích 128/2000 Sb. Dar
ve výši 59.640,-Kč bude využit na kompenzaci daně z převodu nemovitosti par.č. 333/140
v k.,ú. Březno u Mladé Boleslavi. Obdobným způsobem budou projednány i dary dalším kupujícím obecních pozemků, u kterých ještě nebyl vložena kupní smlouva na Katastrální úřad.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/10/2017 – Schvaluje zrušení práva zpětné koupě a jeho výmaz z KN pro paní Martinu
Čížkovou a pana Jana Housera, na pozemku par.č. 333/136 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi.
Formou uzavření Dohody. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 1/11/2017 – Schvaluje plánované záměry v rámci IPRÚ MB nerealizovat (sociální bydlení,
cyklostezka Kolomuty - Březno).
Usnesení zastupitelstva ze dne 29.3.2017 – zápis č. 2/2017
ZM 2/01/2017 - Ověřovatelé zápisu: p. Zdeněk Jonáš, Dipl.um.Dis.Zdeňka Nečesaná. Zastupitelstvo schválilo 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 zastupitelé.
ZM 2/02/2017 Doplnění programu zastupitelstva:
a) Změna bodu 5 – Projednání prodeje části pozemku par.č. 1039/1 v k.ú. Březno u
MB a záměr směny části pozemku par.č. st.30 v k.ú. Březno u MB za část pozemku par.č.
1039/2 v k.ú. Březno u MB.
b) Umístění stavby RD v k.ú. Dolánky na par.č. 488/14 – žadatel p. Zderadičková
c) Záměr II. etapy intenzifikace a rozšíření ČOV Březno-Židněves
d) Upřesnění bodu Další záležitosti – Schválení veřejnoprávních smluv na poskytované
dotace spolkům v rámci rozpočtu 2017 Městyse Březno.
e) Žádost o souhlas vlastníka pozemku akce: II/280 rekonstrukce uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu. Stavebník Středočeský kraj – pozemky par.č.52, 1038, 1053/1 a 97
v k.ú. Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/03/2017 – Střednědobý výhled na období 2017-2019. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
ZM 2/04/2017 – Rozpočet na rok 2017 schválit jako schodkový – odvětvové členění
Příjmy ve výši………………………………23.944.319,-Kč
Výdaje ve výši………………………………27.418.964,-Kč
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Financování…………………………………. 3.474.645,-Kč
Financování je z finančních prostředků minulých let. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné
v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/05/2017 – Schvaluje uskutečnit záměr prodeje části pozemku par.č. 1039/1 o výměře
166 m2 a části par.č. 1039/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/06/2017 – Schvaluje uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu- p.č. 130/5 k.ú.
Březno u MB, Ing. Jan Horák, IV-12- 6020684. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/07/2017 – Schvaluje účetní uzávěrku Městyse Březno bez námitek. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/08/2017 – Schvaluje od ZS Plazy s.r.o. koupi pozemků par.č. 488/11, 488/12, 488/3,
488/8, 486/5, 488/7, 489/4, 525/2 v k.ú. Dolánky o celkové výměře 2027 m2 za cenu 137,Kč/m2. Všechny náklady spojené s koupí pozemků hradí kupující Městys Březno. Celková
kupní cena činí: 277.960,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/09/2017 – Schvaluje přijetí daru – darovací smlouva – inženýrské sítě uložené
v pozemku par.č. 305/9 v k.ú. Březno u MB Jirka Ondřej a Jirková Violetta 63/1171. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/10/2017 – Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací – darování podílu pozemku
par.č. 305/9 v k.ú. Březno u MB Jirka Ondřej a Jirková Violetta 63/1171. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/11/2017 – Schvaluje souhlas s umístěním stavby RD na par.č. 488/14 v k.ú. Dolánky.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/12/2017 – Schvaluje záměr II. etapy intenzifikace a rozšíření ČOV. Projektová příprava
bude v kompetenci Rady městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/13/2017 – Schvaluje 6 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 o dotaci.
Žádosti o dotaci na rok 2017 – Městys Březno poskytovatel
Organizace
návrh na schválení dotace
Sokol Březno z.s. sportovní oddíly
278.500,-Kč
Sokol Březno z.s. hřiště
40.000,-Kč
Obec Baráčnická
4.000,-Kč
SDH Březno
48.000,-Kč
Občanské sdružení Březenské divadlo
17.000,-Kč
Nezisková organizace Mažoretky
14.000,-Kč
Celkem
401.500,-Kč
S těmito spolky budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (neinvestiční
transfer). Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 2/14/2017 – Schvaluje souhlas uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu: II/280, rekonstrukce v k.ú. Březno. Stavebník Středočeský kraj. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy.

Zbyněk Valenta – místostarosta
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Mateřská škola Březno
Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič!
S veselým říkadlem děti z naší školky přivítaly jaro. Paní učitelka Markéta s dětmi ze
třídy Sluníčka 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.
V pátek 28. dubna byl ve školce Rej čarodějnic. Rodiče dětem připravili na tuto akci
převleky a čarodějnice a čarodějové převedli, co všechno dovedou: létat na koštěti, zaklínat
neřesti, tancovat tanec ježibab, vařit lektvary, čarovat kouzelnou hůlkou, využívat pomocníky
čarodějů jako jsou hadi, černé kočky, pavouci, …
Školní rok už se dávno přehoupl do druhé poloviny a nás ještě čeká do prázdnin mnoho akcí. Nejvíce se těšíme na školní výlet. Pojedeme za zvířátky do ZOO Chleby. V měsíci
červnu k nám zavítá mobilní planetárium.
Závěrečná akce Rozloučení s předškoláky bude 8. června 2017 v 16:00 hod. na naší
školní zahradě.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 10. května od
8:00 do 12.00 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.
Bc. Jitka Müllerová – vedoucí učitelka MŠ

Základní škola Březno
Vážení přátelé školy, rodiče, prarodiče, žáci a spoluobčané.
Kalendář sice jednoznačně vypovídá, že jaro je už v plném proudu, ale o jeho síle lze
letos silně pochybovat. Příroda nám v těchto dnech stále ne a ne ukázat svoji pravou jarní
sílu, počasí jakoby si z nás dělalo apríl a doslova se rozhodlo nás hodně potrápit. Nebo že by
příroda oplácela to, jak se k ní v posledních desetiletích člověk chová? Věřme, že se už brzy
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dočkáme konce panování královny zimy, konce topení v našich domovech, větší síly slunečních paprsků, že se počasí umoudří a příroda, která je moudrá, „nastolí“ pořádek jak má být.
Na větší teplo a sluníčko se jako my dospělí těší i děti. S přibývajícím teplem a zvětšující se únavou se hlavně blíží hlavní letní prázdniny, na které se bezpochyby všichni těšíme.
Ve škole proběhl zápis do prvních tříd a přijato bylo opět dost žáčků prvňáčků, abychom naplnili dvě třídy. Výhledově se potýkáme s nedostatkem kvalitních kvalifikovaných pedagogů,
do nového školního roku nám chybí učitelé na I. stupeň, asistenti pedagogů i vychovatelé do
školní družiny. Nevíte náhodou o někom, kdo by se do naší školy na tyto pozice hodil, komu
by v našem kolektivu, příjemném prostředí bylo dobře, kdo by měl chuť a zájem nám pomáhat s výchovně vzdělávací prací? Neznáte ve svém okolí někoho, kdo by nám pomohl naplňovat vizi školy, tj. místa, které by mělo být místem, kde dítě zažívá radost a pochopení, bezpečí i zastání, kde se svou aktivní ohromnou tvořivou energií formuje? Takovým lidem jsou u
nás dveře zcela otevřeny, takové lidičky potřebujeme a ti budou u nás přivítáni s otevřenou
náručí.
Úspěchy, dobré pocity, zdařilost střídají i, jak už to ostatně v životě bývá, neúspěchy,
„prohry“, problémy. Trápí nás např. nepořádek v areálu školy, u autobusové zastávky i
v dalších částech obce. Někteří žáci si neváží pochutin, které dostanou k obědu a chodníky
včetně všech přilehlých travnatých ploch až na náměstí smutně vypovídají všem, co bylo
k obědu. Co myslíte, nešlo by s tím něco udělat? Ve škole se snažíme vysvětlovat, vedeme
děti k pořádku, v úklidu (sběru odpadků) areálu se všechny třídy střídají. Přesto nám často
přijde, že „vedeme zcela marný boj“. Co myslíte, kde se stala chyba, kde je příčina?
S podobnými problémy – nepořádkem v šatně, ve třídě, v lavici, neochotou uklidit po sobě,
ničení společného majetku, většinou nového, krásného, moderního – se trápíme stále více a
častěji. Proč někteří žáci mají dobrý pocit, požitek, radost z poškozování, špinění, počmárání,
ničení, devastace? Nevím, neumím na toto odpovědět. Stala se někde chyba? Prý to nese
doba, spěch, nedostatek času, prý to dokonce k dnešní době patří. Opravdu?! Není to náhodou ironie, alibistické vysvětlení, obhajoba selhávání rodiny jako takové, plody nedůslednosti
a omlouvání v rodinné výchově, hledání příčin všude jinde, jen ne v nás samých? Nestálo by
za to zastavit se, zamyslet, postavit se čelem k výchově vlastních potomků, nalít sami sobě
„čistého vína“, vzít si ponaučení z vlastních chyb i pochybení druhých, být všímavější, důslednější, přímější, sebekritičtější?!
Ne, nechci své „jarní rozjímání a jarní úvahy“ končit pesimisticky a vás, dospělé poučovat. K tomu mě nic neopravňuje! Dávám vám jen a jen malý podnět k zamyšlení, jednoduché náměty z každodenního života, přímo „ze školních lavic“. Přeji vám všem i sobě už konečně příjemné počasí bez mrazivých nocí a studených rán, hodně procházek svěže zelenou
jarní přírodou pod příjemně hřejivými slunečními paprsky. Užívejte si radostí, oddychu, přeji
vám všem báječnou letní dovolenou, vraťte se obtěžkáni zážitky, svěží, šťastní a hlavně zdraví. Přiveďte nám 4. září do školy odpočaté, natěšené, vzorné, hodné, laskavé, slušné, zvídavé
žáky, spolupracujte s námi v jejich dalším vzdělávání a výchově, věřte nám a spokojenost,
úsměv a úspěch bude na obou stranách – před katedrou i za ní.

Dana Bělohlávková, ředitelka ZŠ
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30. dubna na 1. května) patřívala mezi noci, kdy prý
nečisté a zlé síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy
měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před
lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý
mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto
se této noci také říká „noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly
na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci –
„čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti
a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly
si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel
může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a někdy i čarodějů.
Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, že spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se
venkované bránili rozmanitými praktikami:
 Před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice
vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což ji trvalo až do rána, kdy její
moc pominula.
 Stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a
také se střílelo z pušek.
Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
„pálení čarodějnic“ – mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli
čarodějnici létat na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit
k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i
úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště,
osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice.
Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového
svátku.
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Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice
znamenalo „moudrá žena“. Bylinkářky – vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o
působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy
zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará
„přírodní magie“ ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili
jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné „čarodějnice“ to ale neměly lehké. Většinou z nich se ve středověku stala obětí „honu na čarodějnice“. Desetitisíce, možná statisíce
(některé zdroje uvádějí dokonce milióny) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny po celé
Evropě, ale i v Americe.

Zdroj: www stránky
Zbyněk Valenta

Máj – lásky čas
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenována podle bohyně lásky, štěstí,
jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita,
slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal
proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.

A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví
pod rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na prvního
máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy.
Stavění máje - v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby uřízli
co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček,
jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věncem, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout. Kromě těchto
obecních májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky – vyzdobené
břízky – před domy svých dívek.
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1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky.
Pěšinky z písku, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic.
Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno.
Historie stavění májů
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy na postavení máje dostal
choch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. Června 1422 byla slavena
svatba.
Kytka a věneček
V první květnovou neděli obcházeli chlapci s májkou jednotlivá stavení a děvčata jim
dávala dárečky. Pak se všichni sešli na návsi nebo v hostinci a májová veselice, které se kdysi
říkalo Kytka, mohla začít. Organizace taneční zábavy se mohla ujmout i děvčata. Obešla domy s majíčkem – stromečkem na dřevěném talíři - , na který jim sousedé dávali peníze, aby
bylo čím zaplatit muzikantům, za pronájem sálu i za občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček podle zeleného věnce, které daly dívky před hospodou přicházejícím chlapcům. Pak je
požádaly, aby věnec zavěsily nad dveře.
Zdroj: www stránky
Zbyněk Valenta

8. květen – Den vítězství
8. května se v České republice slaví především Den vítězství/ Den osvobození. Každý
ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu.
Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze o tom, kdy by se měl
tento svátek slavit a jak by měl být formulován.
8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto
se tento den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01
hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z
toho jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9.
května.
V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum státního
svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v
roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa
Sovětskou armádou.
Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu,
aby v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé.
11

Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum
svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní,
neboť jde o záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel. 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být psychologický tah
na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Pranostiky pro květen
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.
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Jednotlivé dny
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
1. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
1. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
1. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
1. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
1. Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
1. Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
1. Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
3. Svatý kříž - ovcí stříž.
4. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
4. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
4. Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
8. Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
11. O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není
zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14. Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14. Pan Serboni pálí stromy.
14. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14. Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
15. Déšť svaté Žofie švestky ubije.
15. Žofie vína upije.
15. Svatá Žofie políčka často zalije
16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
25. Urban bývá studený pán.
25. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25. Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
25. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude
míti vína mnoho.
25. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
25. Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
25. Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25. Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27. O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27. Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27. Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
27. Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
27. Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Historické okénko Března
…..Po Rakousko- Prusko- Italské válce, dochází k částečnému vylepšení stavu místního
kostela roku 1867 Tehdy byla opravena klenba i dlažba v presbytáři, v lodi kostela a byl zazděn výklenek vlevo pod kůrem. Okna kvůli zatékání vymazali cementem a venku částečně
poopravili zeď při zemi. Všechny obrazy byly vyčištěny a kazatelna i s hlavním oltářem nově
nalakovány a mramorově obarveny a opraveny. Ozdobných prací se účastnil Josef Ješina.
Vnitřek kostela rozzářil čerstvou bělobou, kdežto presbytář modří.
V roce 1874 bylo, podle kolaudačního protokolu z 16. Listopadu zaplaceno staviteli
Homolkovi 516 zlatých za vykonané stavební práce, jež se týkaly podchycení a zesílení hlavní
zdi z tzv. lažanských kvádrů – vyzdění základu lámavým kamenem na severozápadním a jihozápadním kostelním rohu a v předsíni kostela.
Další zednické práce byly prováděny v předsíni formou stažení přistavěné předsíně
k vchodu do kostela, která se do dnešních dob potýká se statickými problémy. Roku 1881
byly vydávány další finanční položky na celkové restaurování interiéru vnitřku. Jednotlivé
položky uvádějí truhlářské, sklenářské a malířské práce. Truhlář Vincenc Hořejší opravoval
prakticky veškeré dřevěné vybavení kostela, ať umělecké či užitkové předměty. K velkému
obrazu hlavního oltáře zhotovil nový rám, opatřený klínky, na nějž byl přibit ještě jeden rám.
Pro křtitelnici vyrobil křídla a nožičky…..
V této době byl také pořízen nový obraz „ Zavraždění sv. Václava“ pro hlavní oltář za
300 zlatých. Nátěr rámového retáblu měl imitovat tři druhy dřeva a jednotlivé části ornamentu byly pozlaceny. Obraz zde však visel pouze 8 let. Hraběnce Marii Hohenlohe – Waldenburg – Kounicové se nelíbil, prý byl nepodařený a tak bylo původní oltářní plátno vráceno na své původní místo a jeho rám nově pozlacen.
I klenba kostela změnila svou podobu. Do čtyř klenebních polí vymaloval Gurt Kubeš,
malíř z pražské akademie a autor oltářního obrazu sv. Václava, čtyři církevní symboly:
1 pole – Boží oko
2. pole - IHS
3. pole – Desatero
4. pole – Kříž
Gurt Kubeš se pravděpodobně i podílel na restaurování obrazu Nejsvětější Trojice nad
hlavním oltářem a dvou velkých pláten z bočních oltářů.
Z roku 1893 pochází znalecký posudek mladoboleslavského stavitele K. Dlouhého o stavebním stavu tzv. Úředního domu u zámku. Konstatovalo se, že dům orientovaný hlavním průčelím k severu je postaven z kamene na hliněnou maltu a nachází se ve špatném stavu, což je
způsobeno nejen špatným materiálem a stářím budovy, ale i jílovým podložím s bohatými
spodními vodami, takže zdivo budovy je vlhké a k tomu přispívá i vyvýšený dvorek na jižní
straně, který je bez odtoku. V přízemí je vyhašená malta a porušená klenba. Přízemí obsahující byt pokladního, 3 komory, vchod a schodiště do 1 patra, skladiště, malou konírnu, velkou
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konírnu, druhé schodiště do 1. patra a komoru na postroje, je klenuté s patkami na hlavních
nosných zdech, ale ty jsou tlakem klenby sešikmené a popraskané, proto byly následně staženy železnými kleštěmi. Klenba byla přetížena velkým množstvím náspu, příčnými zdmi a
zvláště 48 cm silnou vnitřní zdí po celé délce budovy, v ní také široké vlašské komíny. I tato
zeď nesoucí rovněž strop 1 patra, obsahuje trhliny a vydutiny.
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

pozvánka
Před 135 lety byl ve Březně založen hasičský sbor. Jménem SDH Březno bychom Vás
rádi pozvali na oslavu tohoto výročí a také na předání nové hasičské cisterny, kterou městys
Březno zafinancoval za podpory evropských fondů.
Oslavy se budou konat v sobotu 20. května na březenském náměstí od 13 hodin.
starosta SDH Březno: Josef Duška
velitel SDH Březno: Václav Horák
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