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N a úvod …
Vážení čtenáři opět po delší odmlce dostáváte do rukou další číslo zpravodaje. Po letních prázdninách a dovolených poskytujeme informace z úřadu, zhodnocení pracovních aktivit v městysi a také aktivit některých spolků. Počasí doslova vybízí v chladných podzimních
večerech v klidu posedět a přečíst několik řádků, o tom co se událo a dále, výhledově plánuje.
Doufejme, že některé informace Vás potěší a zaujmou a budete dostatečně informováni o tom, co Vás více či méně zajímá.
Přejeme příjemně prožitý podzim!
Redakční rada

Slovo starostky
Vážení občané,
v dnešním příspěvku Vás chci seznámit s plánovaným pro Březno velmi významným
projektem. Realizaci této rozsáhlejší akce se vlastně zahájí realizace již několik let připravované akce Revitalizace náměstí ve Březně.
Osobně jsem vlastně nepředpokládala, že počátek této akce bude již tak brzy.
Zastupitelstvo městyse mělo záměr připravit vizi - představu nového uspořádání náměstí a
zajistit zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení.
I skutečnost, že se na pokladech pro Revitalizaci náměstí pracuje již od roku 2012, napovídá, že se jedná o velmi náročný, a hlavně komplikovaný projekt. Navrhovaná technická
řešení musí být v souladu s legislativou a všemi podmínkami bezpečnosti provozu a dalších
hledisek.
Tím očekávaným a velmi významným projektem, který Městys Březno čeká na jaře
2018 je Rekonstrukce krajské komunikace II/280. Hlavním investorem této akce je Středočeský kraj, vlastník této krajské komunikace. Městys Březno bude úzce se Středočeským krajem spolupracovat a financovat své s touto akcí realizované stavební objekty (výstavba
chodníků, instalace veřejného osvětlení a vybudování části dešťové kanalizace) na ploše náměstí i mimo něj.
Krajská komunikace se bude rekonstruovat od obce Židněves (křižovatka se státní
komunikací I/16) až ke hřbitovu ve Březně. V některých úsecích bude opraven pouze asfalt
(frézování), v jiných dojde ke kompletní rekonstrukci včetně podloží komunikace. Takovým to
úsekem je část krajské komunikace od parku Podolec až po objekt fary na náměstí.
V této části komunikace se bude ukládat do vozovky dešťová kanalizace, bude zhotoven nový
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chodník a přeloženo veřejné osvětlení do chodníku. Zcela se změní parkování u budovy Úřadu městyse Březno a přilehlé křižovatky u parku Podolec.
V prostoru náměstí bude výraznou změnou vybudování nových autobusových zálivů,
které budou přímo navazovat na rekonstruovanou komunikaci. Autobusové zastávky budou
oproti současnému stavu posunuty. Před budovou pošty autobusová zastávka bude zrušena
úplně.
Křižovatka u budovy zdravotního střediska bude upravena tak, aby byly lepší rozhledové úhly při výjezdu z vedlejší komunikace. V prostoru náměstí budou osvětleny a světelně
zvýrazněny přechody pro chodce.
Samozřejmě, že z popisu vyplývá, že v ploše náměstí se jedná o úpravy pouze ve vazbě na rekonstrukci komunikace. Vlastní Revitalizace náměstí bude navazovat až po ukončení
společné akce Středočeského kraje a Městyse Březno Rekonstrukce komunikace II/280.
V jakém časovém horizontu to bude, vyplyne podle toho, kdy bude Rekonstrukce komunikace II/280 ukončena.
Pro přesnější představu předkládáme navržené technické řešení plochy náměstí ve
Březně – celková Revitalizace náměstí.
Osobně si velmi přeji, aby se nám nová podoba náměstí líbila a hlavně dobře všem
občanům sloužila.

Barbora Adamcová
starostka městyse

Informace z Úřadu městyse Březno
Léto je nenávratně za námi a v plné síle se ohlásil podzim krásným zbarvením stromů.
Předpokládám, že většina z Vás si svou vysněnou dovolenou užila tak jak si představovala. V
městysi se v letním období poměrně dost stavělo a to hlavně době letních prázdnin, kdy se
převážně opravovaly prostory kolem školy a školky. Muselo se využít doby, kdy byly prostory
školy a školky prázdné. Jednalo se o tyto stavby:
Hlavní a největší stavbou byla úprava celého prostoru včetně chodníku před pavilonem II. stupně ZŠ Březno a stavba nového chodníku v areálu MŠ Březno. Současně byl vybudován bezbariérový přístup do II. pavilónu ZŠ, který bezpochyby chyběl. Rozsáhlá akce řešící
komplexně celé okolí školy, prostor mezi budovami ZŠ na jedné straně a budovami MŠ a ŠJ
na straně druhé. Celkové vynaložené náklady na tuto stavbu činily 2.361.930,- Kč.
Výběrovým řízením projekt ze tří nabídek vyhrála firma Stavby Koťátko s.r.o., Sobotka. Projekt byl ukončen k 31.8.2017, takže děti do nového školního roku nastupovaly již po
zcela nových chodnících.
Současně s touto stavbou stejná firma vybudovala novou přípojku splaškové kanalizace včetně čerpací šachty a výměnu lapače tuku s vyšší kapacitou v areálu zahrady MŠ Březno.
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Toto bylo nutné k odlehčení stávající čerpací šachty v zahradě MŠ, do které byly svedeny
všechny pavilóny včetně kuchyně. Tato šachta byla již dlouhodobě přetěžována a vyskytovaly
se časté poruchy. S výměnou lapače se vyskytly problémy, kdy dodavatelská firma dodala
jiný typ lapače, než jsme objednali. Stavba se do konečné fáze a plného provozu kuchyně
protáhla o několik týdnů, kdy byl dodán správný typ lapače s dostatečnou kapacitou. V této
době bohužel musela kuchyň vařit v omezené kapacitě jídel. Firma Stavby Koťátko pak o víkendu provedla výměnu nedostačujícího lapolu za ten správný, čímž nebyl ohrožen další
chod kuchyně a mohlo se vařit v plné kapacitě. Velké poděkování patří paním kuchařkám za
částečné omezení chodu kuchyně.
V době letních prázdnin probíhaly stavební práce též v budově mateřské školky. Výběrovým řízení byla vybrána stavební firma Boleslavská Pojizerská s.r,o., Bakov nad Jizerou.
Jednalo se o rekonstrukci prostoru kuchyňky včetně kanalizace, vody a elektroinstalace.
Vznikla nová sádrokartonová příčka mezi šatnou a kuchyňkou. Z důvodu nevhodně provedené kanalizace byla celá koncová větev provedena nová. Tím bylo nutné provést novou podlahu včetně přístupových šachet. V novém prostoru byla kuchyňka vybavena novou kuchyňskou linkou včetně zařizovacích předmětů a myčkou nádobí. Celková investice činila
263.578,- Kč.

Zbyněk Valenta – místostarosta

Zasedání zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva ze dne 7.6.2017 – zápis č. 3/2017
ZM 3/01/2017 - Ověřovatelé zápisu: p. Valenta, p. Bureš Václav. Zastupitelstvo schválilo 10
přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 zastupitelé.
ZM 3/02/2017 – Doplnění programu zastupitelstva:
a) Schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
b) Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti p.č. 501/1
Dolánky (p. Augustinová)
c) Schválení žádosti z Fondu obnovy venkova – prostor před ZŠ a MŠ Březno
Zrušení bodu 7 – Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti s majetkovou
účastí obce VAK MB a.s. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/03/2017 – Závěrečný účet za rok 2016. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy.
ZM 3/04/2017 – Schvaluje p. Petru Jandovi a Martě Jandové dar účelově neurčený, ve smyslu § 2055 Zákona občanský zákoník 89/2012 Sb. a § 85 Zákon o obcích 128/2000 Sb. Dar ve
výši 60.648,-Kč bude využit na kompenzaci daně z převodu nemovitosti par.č. 333/142 v k.ú.
Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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ZM 3/05/2017 – Schvaluje p. Tomáši Koláčnému a Zuzaně Zbudilové dar účelově neurčený,
ve smyslu § 2055 Zákona občanský zákoník 89/2012 Sb. a § 85 Zákon o obcích 128/2000 Sb.
Dar ve výši 59.696,-Kč bude využit na kompenzaci daně z převodu nemovitosti par.č.
333/141 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/06/2017 – Schvaluje paní Ing. Jarmilu Nováčkovou do funkce přísedící Okresního soudu
na volební období let 2017-2021. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/07/2017 – Schvaluje prodej části pozemků Městyse Březno par.č. 1039/1 o výměře
166 m2 (díl „c“) a prodej části pozemku 1039/2 v k.ú. Březno u MB o výměře 18 m2 (díl „d“)
dle geom. plánu č. 686-52/2017 panu Františku Báčkovi za cenu ve výši 500,-Kč/m2. Celková
kupní cena činí: 92.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/08/2017 – Schvaluje od pana Františka Báčka koupi části pozemku par.č. st.30 o výměře 2 m2 (díl „a“) dle geom. plánu 686-52/2017 za cenu ve výši 500,-Kč/m2. Celková kupní
cena činí: 1.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/09/2017 – Schvaluje souhlas s umístěním stavby Ing. Janu Horákovi na par.č. 130/5 a
130/14 v k.ú. Březno u MB. Podmínka zastupitelstva městyse: nelze připojit k ČOV Březno –
Židněves z důvodu nedostatečné kapacity. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/10/2017 – Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
„Březno – revitalizace náměstí vč. příjezdových komunikací a odvodnění“ se Středočeským
krajem. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/11/2017 – Schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Březno
s Obcí Dlouhá Lhota. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
ZM 3/12/2017 – Schvaluje OZV č.3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/13/2017 – Schvaluje Smlouvu s ČEZ Distibucí a.s. o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. Březno, p.č. 452/5, 463/115, Aleš Vondra IV12- 6021150/VB/1. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/14/2017 – Schvaluje uskutečnění záměru na pronájem zemědělského pozemku (pachtovné) par. č.229/1 k.ú. Nová Telib o výměře 15.000 m2. Výše pachtovného nejméně 3%
z ceny zemědělské půdy dle Vyhlášky 441/13 Sb. Uzávěrka přihlášek do 31.8.2017. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/15/2017 – Schvaluje uskutečnění záměru na pronájem části pozemku par.č. 1090/1 o
výměře 362 m2 a části pozemku par.č. 1084/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Březno (Matrovice). Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/16/2017 – Schvaluje Smlouvu o spolupráci s Obcí Židněves na TK a ČOV, na zpracování
PD a následné výstavbě projektu Intenzifikace a rozšíření kapacity TK a ČOV Březno - Židněves na 2250 FO. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/17/2017 – Schvaluje Plán financování obnovy (PFO)vodovodu a kanalizace Městyse
Březno aktualizaci č.3 na rok 2017 a vytvoření fondu pro Plán financování obnovy
(PFO)vodovodu a kanalizace Městyse Březno. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/18/2017 – Schvaluje Smlouvu s ČEZ o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-126009751/VB/3, Dolánky u Března u MB, p.č. 501/1, J. Augustinová. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy.
ZM 3/19/2017 – Schvaluje prodej požární cisterny TATRY CAS 32 815 za kupní cenu ve výši
890.000,- Kč, možno i po splátkách. Inzerce na prodeje TATRY CAS 32 815 bude zveřejněna
po úpravě znění inzerátu radou městyse. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
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ZM 3/20/2017 – Schvaluje záměr umístění podzemních kontejnerů na obecním pozemku
par.č.1137 v k.ú. Březno u MB. Pověřuje radu, rozhodnout o ekonomické náročnosti projektu
umístění podzemních kontejnerů a případně zrušení VŘ. Zastupitelstvo schválilo 10 přítomnými hlasy. 1 člen se zdržel hlasování.
ZM 3/21/2017 – Schvaluje žádost o uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků se
Statutárním městem Mladá Boleslav. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
ZM 3/22/2017 – Schvaluje Záměr na „Úpravu chodníků, komunikací a dalších ploch před budovou pavilonu II. st. ZŠ a vybudování nového chodníku v zahradě MŠ Březno“. Zastupitelstvo schválilo 9 přítomnými hlasy. 2 členové zdrželi hlasování.
ZM 3/23/2017 – Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti mezi Městyse Březno a Ing. Janem Horákem na stavbu „Březno - vodovodní a
kanalizační přípojka na par.č. 130/5 v k.ú. Březno u MB. Jednorázová náhrada Městysi Březno
ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
Usnesení zastupitelstva ze dne 26.6.2017 – zápis č. 4/2017
ZM 4/01/2017 - Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Stránský, Ing. Pavel Horák. Zastupitelstvo
schválilo 11 přítomnými hlasy.
ZM 4/02/2017 – Městys Březno částečně revokuje usnesení ze dne 29.3.2017 č. ZM
2/13/2017 – Schválení Veřejnoprávní smlouvy 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. Organizace Sokol Březno z.s.- dotace na
sportovní oddíly…………278.500,-Kč nebude poskytnuta. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
ZM 4/03/2017 – Městys Březno schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (neinvestiční transfer) podle § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro organizaci Sokol Březno z.s.- účel dotacevýměna oken a dveří v kabinách sportovního areálu v Židněvsi - výše dotace 278.500,-Kč. Se
Sokolem Březno z.s. bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (neinvestiční
transfer) a bude dle zákona zveřejněna. Vyúčtování proběhne do 28.12.2017. Zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zbyněk Valenta – místostarosta

Mateřská škola Březno
Vážení rodiče a všichni spoluobčané!
…a máme tu nový školní rok.
O prázdninách byla mateřská škola uzavřena celý měsíc červenec. V měsíci srpnu byl provoz
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mateřské školy v jedné třídě a to ještě velice omezen. Ve školce probíhala rekonstrukce
chodníků na naší školní zahradě i v okolí školy, rekonstrukce pískoviště, rekonstrukce
kuchyňky ve třídě Berušky, kde je výdejna jídla pro třídy Žabičky a Berušky a rekonstrukce
kanalizace s výměnou lapolu pro školní jídelnu. Dále ve třídě Berušky byla vyměněna všechna
akumulační kamna.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, že stávající situaci pochopili a pro své děti si ve
dnech, kdy byl ve školce omezen provoz, našli náhradní program i hlídaní a děti si ponechali
doma. O pěkně připravenou školku pro nový školní rok se zasloužily nejenom firmy, ale
především také naše paní uklízečky Miluška Drahotová, Maruška Grmolínská a také paní
kuchařky ze školní jídelny, které při úklidu také pomáhaly. Vzhledem k bourání a stavebním
úpravám musely po té opravdu vynaložit mnohem více úsilí a energie než obvykle, abychom
my všichni našli školku opět čistou, upravenou a krásnou.
Poděkování též patří zřizovateli ZŠ a MŠ Březno – městysu Březno, jmenovitě paní
starostce B. Adamcové a panu místostarostovi Z. Valentovi a ostatním členům rady za
schválení a provedení mimořádné akce, jakou byly náročné rekonstrukce v naší školce a
v jejím okolí.
V tomto školním roce nastoupilo do naší mateřské školky 28 nových dětí, a tak je
kapacita mateřské školy naplněná na 88 dětí, které se vzdělávají ve třídě Sluníček, Žabiček,
Berušek a na odloučeném pracovišti ve středisku a to ve třídě Slůňat.
Naše děti již vědí, že ve školce se bude hodně zpívat, tancovat, výtvarničit a vyrábět,
budeme si hrát a budeme si povídat, cvičit a běhat venku, chodit na procházky a výlety, ale
také připravovat předškoláky na zápis do základní školy a nebudou chybět ani úkoly, aby děti i
rodiče věděli, že je se vstupem do základní školy budou čekat povinnosti. Od nového školního
roku 2017-2018 nastala také změna pro předškoláky, kteří mají předškolní docházku do
mateřské školy povinnou. V naší školce je v letošním školním rok 39 předškolních dětí.
Již v září naší školku navštívila divadelní společnost s pohádkou O princezně Kolobejdě
a ve společné akci se základní školou se děti seznámily se zdravovědou se Zdravotníky. Tak
jako loni, tak i během letošního školního roku se chystáme na výlety do Muzea Dobrovice,
které pořádá vzdělávací akce pro děti, do Mladé Boleslavi a DDM, navštívíme Hasičský
záchranný sbor s přednáškou, nebo Štěpánku s pohádkovým lesem. Na vánoční výlet se
chystáme do Skanzenu Přerov nad Labem.
Celý kolektiv učitelek se těší na společné akce s rodiči. Již ve třídách proběhly třídní
schůzky s rodiči. V měsíci prosinci bude vánoční besídka, kde se s rodiči naladíme na
nejkrásnější svátek dětí – Vánoce a třeba si i nějaký ten symbol Vánoc vyrobíme, zazpíváme si
koledy a zastavíme se v tom vánočním shonu.
Všem zaměstnancům naší mateřské školy přeji úspěšný školní rok 2017/2018 a hlavně pevné
nervy a radost z práce s dětmi.

Bc. Jitka Müllerová – vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola Březno
Vážení rodiče a prarodiče, všichni spoluobčané, milí žáci.
Je počátek října a dalo by se říci, že stále ještě stojíme na prahu nového školního roku. Pravda, máme už jeden měsíc za sebou, ale přesto se ještě cítíme jako na startovní čáře.
V opravdu krátkém aktuálním zamyšlení chci touto cestou sdělit širší veřejnosti první
viditelné i „neviditelné“ úspěchy, kterými jsme začaly nový školní rok 2017/2018.
1. Nikdo z vás si nemohl nevšimnout úplně nového, troufám si říci krásného okolí
školy. Odstraněním starého přerostlého živého plotu se naše nově opravená škola
doslova rozsvítila, v celé své kráse lemovaná barevnými novými chodníky, vyasfaltovanými příjezdovými cestami, obrubníky, vyznačenými parkovišti pro auta, novou zídkou místo starého plůtku s rozbitou podezdívkou se náš školní areál otevřel veřejnosti a především žákům, dětem, rodičům. Jsem za to opravdu moc, moc
ráda a za realizaci vděčíme pochopení zřizovatele – přesněji radě a zastupitelům
městyse Března.
2. Výměnou lapače tuku u školní jídelny v zahradě mateřské školy. Stávající objemově nevyhovující lapač jsme nechali vyměnit za větší, vyhovující a odpovídající stále
narůstajícímu počtu dětí a žáků v mateřské i základní škole.
3. Došlo ke komplexní rekonstrukci kuchyňky v nejstarší budově mateřské školy.
Nejde jen o novou kuchyňskou linku včetně kuchyňské myčky, ale o nové rozvody
elektřiny, vody, odpadu, nové příčky, podlahy, obklady, osvětlení.
4. V jednom oddělení mateřské školy byla vyměněna akumulační kamna. V začátku
nového roku 2018 dojde k výměně i v dalším oddělení.
5. Škola byla úspěšná v získání nové dotace. Týká se školních dětí a jejich povinného
plaveckého výcviku. Plavání u žáků 2. a 3. tříd je u nás dle školního vzdělávacího
plánu povinné minimálně od roku 2003, ale letos poprvé byla možnost žádat o
státní příspěvek na dopravu dětí do bazénu a zpět. Díky získané dotaci ve výši
28.000 Kč rodiče žáků nebudou muset dopravu hradit vůbec nebo jen minimálně.
Tolik k prázdninovému dění a k prvnímu měsíci nového školního roku
2017/2018. Vím, že to opravdu není málo a přeji si do blízké i vzdálené budoucnosti
jedno jediné: aby si nových hodnot všichni vážili, aby si jich užívali a ke všemu se chovali jako k vlastním věcem. Věřte mi, je čím dál těžší a složitější vštěpovat žákům ohleduplnost, toleranci a úctu k materiálním hodnotám. Není vůbec jednoduché některé z nich přesvědčit, že by si měli nového krásného prostředí považovat, že by si měli
vážit hodnot, které vymysleli chytří a vzdělaní odborníci, vytvořily ruce šikovných řemeslníků, že vše, co tu mají k dispozici, musí sloužit jim, ale i dalším žákům, kteří přijdou a zasednou do školních lavic po nich. Bohužel se ve škole neustále setkáváme
s tím, že si někteří žáci nejenom neváží toho, v jakém krásném prostředí výuka probíhá, ale jsou i jedinci, kteří úmyslně poškozují to, co bylo s obrovskými prostředky vy8

budováno. Byli bychom proto rádi, kdyby to byli i rodiče, kteří budou našim žákům
vysvětlovat, jak se mají ke společnému majetku chovat.

Dana Bělohlávková, ředitelka ZŠ

Říjen na zahradě
Říjen je obdobím, kdy zahrada začíná hýřit teplými odstíny žluté, oranžové, červené
a hnědé. Velkou parádu udělají listy, které se zbarví do podzimních barev a zahradu celou
rozzáří. Tuto podivuhodnou podívanou nám dopřejí, snad abychom jim odpustili předtím,
než začnou opadávat a nám začnou starosti s jejich odklízením. Říjen je především obdobím
sklizně a výsadby. Zatímco v okrasné zahradě vysazujeme okrasné dřeviny, v ovocné zahradě
zase ovocné stromy a keře. Inu i v říjnu je v zahradě stále co dělat.

Vysazujeme opadavé listnáče a růže
V říjnu zahrada září především teplými barvami od žluté, oranžové, červené, až
po hnědou. Od října se začínají zbarvovat okrasné dřeviny, které ještě než shodí listy,
zahradě propůjčí pestrobarevný závoj podzimu. Z květin zdobí záhony a okrasné nádoby
chryzantémy, které kvetou skutečně bohatě a vytrvale. Říjen je vhodným obdobím pro
výsadbu listnatých i jehličnatých rostlin, které je však třeba důkladně zalévat. Pokud máte
chuť pustit se do výsadby živého plotu a nechcete čekat až na jaro, říjen je ideálním
měsícem. V tomto období se zakládají živé ploty z listnatých dřevin, s výsadbou jehličnatých
živých plotů je však třeba počkat na jaro. V říjnu bychom neměli zapomenout na vyrytí
choulostivých hlíznatých a cibulnatých rostlin. Vysazujeme ovocné dřeviny
V říjnu v ovocné zahradě sklízíme zimní druhy jádrovin (jablka a hrušky)
a připravujeme je ke skladování. Ovoce určené ke skladování důkladně přebereme. Pro skladování se hodí pouze zdravé a neporušené plody, které uložíme na chladné, tmavé místo bez
mrazu. Mírně poškozené plody ihned zpracujeme do kompotů, moštům, popř. destilátů. Nahnilé plody likvidujeme v asanační jámě. Skladovací prostor nezapomeneme pravidelně větrat. Tento měsíc je však převážně obdobím výsadby ovocných stromů a keřů. S touto prací
začínáme v druhé polovině měsíce. Platí obecné pravidlo, že podzimní výsadba je vhodnější
nežli jarní u všech ovocných druhů vyjma broskvoní, meruněk, mandloní a ořešáků.
Z ovocných keřů vysazujeme maliníky, ostružiníky, rybíz a angrešt. Před výsadbou vždy necháme kořenový bal ponořený na několik hodin ve vodě, aby kořeny nasály dostatek vody.
Pokud vysazujeme dřeviny na neoplocené stanoviště, je třeba kmen opatřit pletivem, které
zabrání okusování zvěře.
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Sklízíme zeleninu pro uskladnění
I v zeleninové zahradě je říjen obdobím sklizně. Sklízíme košťálovou, kořenovou,
tykvovitou a luskovou zeleninu. Uskladňujeme kořenovou zeleninu a košťáloviny. Máme tak
po celou část roku po ruce vitamíny z vlastní zahrady. Ke skladování se výborně hodí mrkev,
kořenová petržel, pastinák, červená salátová řepa, ředkev, kedluben, hlávkové zelí
a hlávková kapusta. Před jejím uschováním ji však necháme důkladně oschnout. Zeleninu
skladujeme v dřevěných bedničkách v písku při teplotě okolo 0 ° C. Košťáloviny skladujeme
v dřevěných bedýnkách při teplotě okolo 0 ° C. Ve skladované místnosti je třeba zajistit stálou cirkulaci vzduchu. Po sklizni záhony čistíme a odplevelujeme. Kromě sklizně je však ještě
dostatek času vysadit některé druhy zimní zeleniny. Začátkem října je nejvyšší čas vysadit
zimní salát a v polovině měsíce dokončujeme podzimní sadbu česneku. Je také možné vysadit kořenovou petržel, která vzejde časně zjara. Na záhoně můžeme ponechat otužilé druhy
zeleniny jako např. špenát, zimní pór, růžičkovou a kadeřavou kapustu, černý kořen
a polníček. Sklízet je můžeme až během zimy. Dále je množné na záhoně také ponechat nevyvinuté pekingské zelí, hlávkový salát a kapustu. Proti ranním mrazíkům je však chráníme
bílou netkanou textilií.

Trávník sečeme a přihnojujeme
Trávník pravidelně sečeme a přihnojujeme zhruba 15% roční dávky hnojiva. Pro hnojení vybíráme podzimní směsi. Ty jsou bohaté na dusík, který přispívá k tomu, že je trávník
zdravější, navíc bude lépe hospodařit s vodou a nebude vymrzat. Za suchého počasí jej pravidelně zaléváme a vyhrabáváme z něj spadané listy. Řídká místa můžeme osít travní směsí.
Pokud necháváme založení trávníku na jaro, můžeme již na podzim starý podrost zlikvidovat.

Jezírko čistíme od spadaného listí
Jezírko čistíme od spadaných nečistot. Pokud si chceme tuto práci ušetřit, natáhneme
přes vodní plochu síť, která ji ochrání před padajícím, ve vodě rychle hnijícím listím. To by
mohlo způsobit problémy – během procesu rozkládání by mohlo výrazně snížit obsah kyslíku
ve vodě. Vzniklé kyseliny, uvolňující se při rozkladu, mohou změnit hodnotu pH a ovlivnit
kvalitu vody. To není zrovna žádoucí, obzvlášť pokud v jezírku chováme ryby. Lekníny
z mělkých jezírek umisťujeme do nádoby a přezimujeme je mírně vlhké. Pobřežní rostliny
a trávy seřezáváme, nikoliv však dutostéblé trávy, které se ponechávají před zimou bez řezu.
Po proniknutí vody do dutých částí stébla by rostlina začala uhnívat a následně odumírat.

Chráníme rostliny před ranními mrazíky
Balkónové rostliny, citlivé na mráz, chráníme před prvními ranními mrazíky bílou netkanou textilií. Pokud jsou však ranní mrazíky na denním pořádku, přemisťujeme je na světlé,
chladné stanoviště bez mrazu. Za příznivého počasí mohou okna zdobit pelargónie až
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do konce října. Pokud je však chceme uchovat pro příští rok, je třeba je včas chránit před
prvními mrazíky. Ideální je od srpna odebírat řízky, které necháme zakořenit v květináči. Do
podzimu bez problémů zakoření. Na zimu je přemístíme do chladné světlé místnosti. Tímto
způsobem uchování ušetříme spoustu místa. Pokud jsme však v srpnu řízky nestihli připravit,
přemisťujeme je na bezmrazé stanoviště. Mohou také přezimovat ve sklepě a to zcela bez
substrátu, pokud kořeny zabalíme do novin a zavěsíme je směrem dolů. Tento způsob přezimování je však možný pouze ve vlhkém sklepě. Dále ze zahrady sklízíme nemrazuvzdornou
keramiku, která by mrazem mohla popraskat. Pokud jsme tak neučili v září obměňujeme
podzimní výzdobu v truhlíkách a okrasných nádobách. Domovní vstupy zdobí oranžové nebo
žluté dýně, barevné chryzantémy, vřesy nebo okrasné zelí.
Pokojové rostliny
Nekvetoucím rostlinám pomalu snižujeme zálivku a přestáváme s hnojením.
Převzato z www.ceskestavby.cz
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

sv. Václav
Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie
panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. Je jedním
z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou
úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy.
První akt, který posmrtně zdůraznil Václavův význam, provedl zřejmě v pokání sám
vrah Boleslav, který tři roky po bratrově smrti nechal jeho ostatky převézt na Pražský hrad.
Další kult byl pěstován v církevním prostředí, ze kterého pochází o několik desítek let mladší
první dochované legendy. Již od 10. století se tedy projevuje dvojí význam Václava: jako světce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi a jako symbolu vládce, přemyslovské dynastie a
českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách objevuje po
celou následující historii až do současnosti.
Po přenesení (translaci) jeho těla biskupem, které se v té době rovnalo dnešní papežské kanonizaci, vznikla první, nedochovaná legenda. Slavisté za ni považují První staroslověnskou legendu a translaci ve shodě s pozdější pražskou tradicí spojují se třetím rokem po Václavově smrti (4. března 932 event. 938). Někteří mladší badatelé (Dušan Třeštík) pak naopak
uvažují o latinské legendě a o úzké souvislosti mezi snahou o založení pražského biskupství
v půli 60. let a tímto aktem. Biskupství na Pražském hradě bylo založeno v souvislosti s hroby
sv. Václava v rotundě sv. Víta a sv. Ludmily, babičky Václavovy, v předrománském chrámu
(bazilice) sv. Jiří až v roce 973.
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Před rokem 976 byla jistě v řezenském prostředí sepsána jiná legenda, latinská
Crescente fide christiana ("Když vzrůstala víra křesťanská") a o něco později, koncem 10. století, zřejmě vznikla Legenda tak řečeného Kristiána (dříve byla některými badateli pokládána
za falzum z 12.–14. století), což znamená, že úcta ke sv. Václavu byla velmi rozšířená už v 10.
století. Díky staroslověnským legendám se pak jeho kult rozšířil i na Rus, jak dokládají tamní
rukopisy tzv. První staroslověnské legendy. Svatý Václav je však také zmiňován v raných legendách svatoludmilských (Fuit in Provincia Bohemorum).
Úctu v říši zase dokumentuje jak Gumpoldova legenda, sepsaná kolem roku 980
z příkazu císaře Oty II., tak vůbec rozšíření rukopisů legend, přítomnost ostatků v říšských
kostelech a různé zmínky o svaté Praze v tehdejších historiích.
Svatý Václav je jediným českým světcem,
jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře
římskokatolické církve.
Svatováclavské milénium bylo slaveno za
První republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v roce
1929 za účasti prezidenta Masaryka a pražského
arcibiskupa Františka Kordače. Již v červenci bylo
uspořádáno na stadionech v Praze na Strahově
veřejné miléniové cvičení orelských jednot, kterého se 5. července 1929 prezident republiky
osobně zúčastnil. Jubilejní výstavu v chrámu sv.
Víta na Pražském hradě ke svatováclavskému
miléniu v katedrále si Masaryk prohlédl soukromě
den předem, zrána 27. září 1929. Slavilo se i na
Václavském náměstí v Praze, kde prezident Masaryk předal osobně jubilejní standartu Jezdeckému
pluku 8 „Knížete Václava Svatého“ a ve Staré Boleslavi s účastí arcibiskupa A. G. Roncalliho, pozdějšího papeže Jana XXIII. Na počest knížete Václava dostalo tehdy jeho jméno i náměstí před
Dómem sv. Václava v Olomouci.
Vyzdvihovanými přednostmi jsou: zbožný
a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží,
péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě,
stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou babičku,
pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný
jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v období mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem
života až do jeho smrti.
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Socha svatého Václava na Karlově mostě je součástí sousoší Svatého Norberta, Václava a
Zikmunda

Pranostiky pro říjen
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Teplý říjen - studený únor.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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Historické okénko Března
Dnes se opět vrátíme k zámeckým majitelům v době, kdy hospodářské budovy areálu
již začaly chátrat a dosavadní majitelé nebyli schopni rozsáhlé budovy dále opravovat.
……Z roku 1893 pochází znalecký posudek mladoboleslavského stavitele K. Dlouhého
o stavebním stavu tzv. Úředního domu, spojujícího zámeckou budovu s kostelem. Konstatovalo se v něm:
„ Dům orientovaný hlavním průčelím k severu je postaven z kamene na hliněnou
maltu a nachází se ve velmi špatném stavu, což je způsobeno nejen špatným materiálem a
stářím budovy, ale i jílovým podložím s bohatými spodními vodami, takže zdivo budovy je
vlhké, k vlhku přispívá i vyvýšený dvorek na jižní straně, který je bez odtoku. V přízemí je vyhašená malta a porušená vazba, v přízemí, obsahující čtyři komory, vchod a schodiště do
prvního patra, skladiště, malou a velkou konírnu druhé schodiště do prvního patra a komoru
na postroje, je klenuté s patkami na hlavních nosných zdech, ale ty jsou tlakem klenby zešikmené a popraskané, proto byly staženy železnými kleštinami. Klenba 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.“
1. patro obsahovalo:
Byt ředitele
- důchodního
-hospodářského příručího
a kancelářské místnosti.
Vše se nacházelo ve velmi špatném stavu. Nevyhovující bylo i členění stavby, nedostačující schodiště v budově a nevhodné severní osvětlení z venku. Zdi byly mokré a hnilobou
již napadené.
Těžká tašková střecha měla četné shnilé trámy.
Stav budovy nebylo již možné změnit opravou či přestavbou.
Proto byla doporučena demolice a postavení nového objektu. K demolici opravdu došlo v roce 1899, podle vyúčtování z 28. července na 1689zl. Starý tzv. „Amthaus“ – Úřední
dům, 110 m dlouhý a 9m široký, byl zbourán.
Nová budova pro úředníky a správce velkostatku byla pak vystavěna víc vzadu za březenským dvorem. Rozpočtována byla konkurzem z roku 1899 a dostavěna v roce 1901.
Postavení nového stálo 15 334 korun a výstavba knechtských obydlí 7 677 korun.
V roce 1903 byly stavitelem A. Křížkem z Kosmonos rozpočtovány opravy na budovách březenského velkostatku v celkové výši 13 570 korun, přičemž na zámek bylo pamatováno přeložení taškové krytiny a okapů na střeše zámecké budovy a vrátnice o celkové ploše
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146 a 48m2 , dále čištění a natírání okapů, oprava a nabarvení hlavní římsy, dále oprava plotové podezdívky, včetně vyhotovení nového plotu od kostela až po mlýn.
To již byla majitelem celého kounicovského panství a březenského velkostatku, již po
smrti hraběte Albrechta v roce 1897, jeho starší sestra Marie (1855 – 1918), provdaná od r.
1877 za prince Egona Hohenlohe – Waldenburg (+1896).
Kníže Hohenlohe byl C.K. komořím a předsedou správní rady v Rakousku, byl velmi
vážený ekonom a finančník.
V roce 1888 zemřel jediný syn po Albrechtu z Kounic- Karel – Vilém.
Albrechtova smrt znamenala zánik rodu Kouniců po meči.
Za vlády kněžny Marie byly v roce 1904 kolaudovány Křížkovy opravy zámecké budovy a plotů kolem zámecké zahrady, přeložení střešní krytiny a okapů, oprava hlavní římsy.
Téhož roku Křížek rozpočtoval další opravy v částku 5 975, z čehož se zámku měly týkat
opravy či dokonce nahražení oken, rámů, žaluzií a dveří v přízemí, 1. patře a 2. patře, vše
v ceně 2 829 korun. Vše mělo být provedeno během jara 1905. Kolaudace proběhla v září.

Pokračování příště……….
Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS
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