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OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v tom všem pracovním kvaltu jsem si skoro ani neuvědomil, že je
další rok za námi. Je čas na lehkou bilanci. Ale ještě předtím, něž
Vás zavalím informacemi ze stavby a o rozpočtu obce, bych Vám
všem Březničákům, i těm ostatním, co čtou náš čtvrtletník, chtěl
popřát radostné období adventu, krásné vánoční svátky a zdravý,
a hlavně klidný, Nový rok 2021, který nám klepe na dveře. My na
úřadě jej také už vyhlížíme a přiznám se, že s obavami, hned napíšu proč. Ale teď ještě z jiného soudku, který nás všechny pořád
zajímá. Tím je stavba kanalizace v naší obci: byť se sice ještě na
některých místech pracuje, můžeme říci, že máme kanalizaci hotovou, stavba postupně odstraňuje vytknuté vady a nedodělky. To,
co se řeší u bytovek, je vynucená oprava dešťové kanalizace, která
byla na mnoha místech poškozena, protože kontrolní šachty byly
zaasfaltovány, a tak po zvážení varianty překrýt asfaltem stávající
stav anebo opravit, jsme dospěli k názoru, že je třeba je opravit.
Po dokončení opravy kanalizace bude i tato vozovka celoplošně
opravena. Snad nám bude počasí přát a opravy půjdou hladce.
Teď už známe i celkový dopad stavby na náš obecní rozpočet. Postupně jsme nashromáždili několik dodatků ke smlouvě se společ-

ností Vodovody a kanalizace, a.s., která je toho všeho investorem:
Nejen na vlastní stavbě, zejména na výkopových pracích, ale také
výměnou nevhodného podloží, dále nepředpokládaným křížením
a opravami místní dešťové kanalizace, i vyhověním dodatečným
požadavkům na přípojky „navíc“. Peníze navíc nás stál také značný nárůst v manipulaci se skládkou a převozem zeminy. Dále pak
také nárůst cen na celoplošných opravách krajských, a hlavně
místních komunikacích (toto stálo asi 6 mil. Kč). Celková cena
stavby kanalizace a čistírny odpadních vod se vyšplhala (včetně
projektů a inženýrské činnosti) na asi 57 mil. Kč, z čehož podíl
obce činí 21.912.217, - Kč, zbytek sumy se skládá z dotace a podíl
Svazku, ten činí 10 %). Z tohoto jsme již loni uhradili 2,5 milionu
Kč z obecního rozpočtu. S tím jsme nějakým způsobem v rozpočtovém výhledu počítali a předpokládali jsme tento výdaj krýt jednak z rozpočtu obce (máme teď na obecních účtech asi 11 mil.)
a půjčkou. Předpokládám, že obec bude nucena si vzít půjčku ve
výši 20 – 21 mil. Kč.
Vše je relativně zvládnutelné, ovšem až do doby, co vláda, resp.
poslanci, sáhli do daní a vytvořili nepředstavitelnou díru v obecních rozpočtech. Nad tím pláčou všichni starostové. Byť není ještě,
v době, kdy to píši, vše uzavřeno, je již jisté, že výpadek díky „daňovému balíčku“ bude! Musíme se na to tedy jako obec nějak připravit
a vedle půjčky mobilizovat i vlastní zdroje.
Obec je především odkázána na příjmy z rozpočtového určení daní,
místní poplatky a obecní daně. Dopad daňového balíčku a důsledky
koronavirové krize do našeho rozpočtu jsou docela citelné.
Posuďte sami: Pro rok 2020 jsme předpokládali daňové příjmy cca
12,3 mil. Kč, predikce skutečnosti je 11,4 mil. Kč (to už je -1 mil. Kč).
Po započtení všech negativních vlivů na příjmy obcí (pokud zůstane daňový balíček nezměněn!) je pro rok 2021 přiznáno naší obci
pouhých 8,2 mil. Kč. Toto je tedy proti rozpočtu 2020 rozdíl 4 mil.!!!
Zdrojem informací je SMOČR: https://www.smscr.cz/kalkulacka/
rud/index.html.
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Toto budou stát obce volební sliby našich poslanců a veškeré
úpravy „dorovnání“ formou milodarů poskytovaných formou dotací budou jen záplatou na nabouranou samostatnost obcí. Protože se musíme na tuto situaci připravit, budeme nuceni mobilizovat, jak už jsem výše psal, vlastní zdroje. Není to naše politika
a nechtěli jsme k tomu vůbec přistupovat. Bohužel jsme nuceni
něco podniknout.
Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu v obci ze strany firem a skládek, které odpad
zpracovávají a ukládají, jsme nuceni upravit pro rok 2021 i výši
místního poplatku za svoz odpadu. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2020 bylo schváleno navýšení poplatku
za svoz na 800 Kč pro dospělou osobu a rok. Co se týká obecních
daní, tak ty v roce 2021 zůstanou stejné. Pokud se situace v rozpočtovém určení daní nezmění, tak pro rok 2022 bude muset zastupitelstvo zvážit i variantu zvýšení domovní daně. Vedle toho
budeme muset přiměřeně snížit výdaje.
Protože však není možné sestavit rozpočet na základě stávajících
informací (projednávaný státní rozpočet je zatím nepoužitelný),
obec přistoupí k tomu, že přijme rozpočet na rok 2021 a ten sestavíme na základě čísel, která nám vyjdou po případných korekcích
daňového balíčku.
Omlouvám se všem, že tento předvánoční čas maluji takový černý
scénář, ale potřebuji se se svojí starostí svěřit, vysvětlit ji v pohledu dopadu na obec samotnou, a tak zmírnit její dopad.
Další informace se týká Komplexních pozemkových úprav. V obci
se podařilo shromáždit žádosti „nadpoloviční“ většiny vlastníků
orné půdy a podat společně s obcí a družstvem žádost o přípravu
tohoto projektu. Jakmile bude připraven nějaký materiál, který
se týká procesu těchto úprav a sestavení potřebných organizačních struktur, budete včas a plně informování. Děkuji, všem
vlastníkům, kteří se tak rozhodli a věřím, že se podaří díky těmto
úpravám, přijatým kompromisům a dohodám uspořádat krajinu
tak, aby vyhovovala těm, co na ní hospodaří, ale zároveň se také
podaří zachovat i její ekologickou úlohu v našem životě, tak aby
hospodaření bylo ohleduplné vůči přírodě a těm co v ní žijí.
Další projekt, který se postupně rozběhne, je aktualizace, resp.
zpracování, nového Územního plánu obce. V zásadě budeme vycházet ze stávajícího územního plánu (a ten je platný a závazný
do doby, než bude přijat nový) a nových požadavků, které za tuto
dobu platnosti vyvstaly. Nyní máte možnost, určitě ještě v průběhu ledna a února, vznést svoje požadavky na to co byste chtěli
v novém plánu řešit - např. z pohledu rozvoje podnikání, ochrany
přírody apod. Vaše požadavky budou stanoveným způsobem posouzeny a případně zapracovány do nového zadání. Zastupitelé se
tímto již zabývají, a pokud budete potřebovat, můžete se na ně
s důvěrou obrátit, oni Vám poradí.
V obou případech, v obou projektech, se víceméně mluví a jedná
o pozemcích. Je jisté, že jak pozemkové úpravy, tak i územní plán
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bude v mnoha případech závislý na tom, jak budou vlastníci půdy
ochotni na těchto záměrech spolupracovat a svým přístupem,
a nebojím se říct i ústupky, dovolí vytvořit takové prostředí, kde
jednou naše děti budou rády bydlet. V této souvislosti bych Vás
chtěl požádat, abyste při prodeji orné půdy, zvažovali také tento
pohled a svoje nabídky směřovali i na obec jako takovou. Obec
bude potřebovat také kvalitní náhradní pozemky, které pak bude
moci využít v zájmu rozvoje obce. Pokud má obec pro své občany
něco poskytovat, musí na to mít, a to nejen finančně. Viz. také
informace paní místostarostky.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám děkuji za spolupráci
a mnohé konstruktivní nápady při řešení problémů, za trpělivost
a přeji Vám mnoho zdraví a pracovních a osobních úspěchů.
Bohužel ještě pořád s potřebným pozdravem Koronaviru zmar!
Tak ještě jednou pěkné svátky a zdravý Nový rok!
Ladislav Malach, starosta

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení občané – vlastníci zemědělské půdy,
V poslední době byly opětovně vlastníkům zemědělských i lesních
pozemků v katastrálním území Březník doručovány dopisy s nabídkou odkupu půdy. Jedná se o soukromé společnosti, jejíž důvěryhodnost pochopitelně nelze ověřit. Mnohdy už byla v nabídce uvedena kupní cena a postup prodeje na dálku bez nutnosti osobního
setkání.
Jako místostarostka obce ctím vlastnické právo i svobodu vlastního
rozhodnutí jednotlivých vlastníků nemovitostí.
S dovolením ale apeluji na všechny vlastníky, kteří se snad rozhodli
nabídku využít, aby se neunáhlili. Pokud uvažujete o prodeji jakýchkoli pozemků ve svém vlastnictví v katastrálním území obce Březník, prosím kontaktujte mě nebo starosty obce osobně, telefonicky
nebo emailem na adrese obec@obecbreznik.cz.
Pro rozvoj naší obce je naprosto důležité, aby pozemky zůstaly ve
vlastnictví našich občanů, podnikatelů, případně obce. Z tohoto
důvodu při zvažovaném prodeji pozemků, prosím, oslovte obecní úřad. Při prodeji Vám zaručíme férový postup bez spekulačních
úmyslů, což nelze u výše popsaných nabídek vyloučit, a také zaručujeme odpovídající kupní cenu.
S přáním pevného zdraví a krásných svátků Vánočních
Mgr. Simona Nabytá, místostarostka obce

www.obecbreznik.cz
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AKCE V BŘEZNÍKU
PŘEDBĚŽNÝ přehled termínů kulturních a společenských akcí:
(Všechny uvedené akce se uskuteční jen pokud to dovolí nařízení vlády.
V současné chvíli jsou povoleny vnitřní akce s účastí pouze do 6 osob).
24. 12. 2020 - od 16 hodin - Vyhrávání koled na kostelních schodech na hřbitově
2. 1. 2021 - Tříkrálová sbírka
16. 1. 2021 - Hasičský ples
23. 1. 2021 - Školní ples
13. 2. 2021 - Ostatky
Velikonoce 2021 - Setkání starobních důchodců.
Tradiční setkání starobních důchodců pro tento rok v krásném předvánočním čase uspořádat bohužel nemůžeme, což nás všechny velice mrzí.
V současné chvíli je na vnitřních akcích povoleno max. 10 osob, proto
řešíme nejvhodnější náhradní termín. Pokud bude situace přívětivá, slibujeme všem březnickým seniorům, že se akce uskuteční o Velikonocích.

VÍTE, ŽE…
- Rok se s rokem sešel, a tak i letos vyhlašuje místostarostka obce
Březník sbírku pro psy a kočky v Městském útulku v Třebíči. Ten je naším spádovým a v případě potřeby v něm umisťujeme nalezená zvířata.
Pro tento útulek se vybírají dary ode dneška do pátku 21.12.2020 na
adrese Březník č.p. 48 – to je Bohuslavovo u pošty napravo.
Do sbírky vybíráme tyto věci:
• deky, ručníky, lůžkoviny
• granulky a konzervy pro kočky i psy (útulek používá značku Calibra pro psy a Felix pro kočky, ale vítány jsou jakékoliv značky podle
Vašich možností) a také piškoty
• dále odčervovací tablety, odblešovací pipety, obojky, vodítka
(klidně i použité)
• větší kosti z buvolí kůže pro pejsky
Pokud by se sešlo více věcí, rozdělíme je ještě do útulků na Vysočině
- například do Spolku na ochranu zvířat Polná, kde v listopadu přijali
jednorázově 18 pejsků ve věku od 1-15 let.
Výsledky sbírky budou zveřejněny a paní místostarostka věci před Vánoci předá do útulku. Všichni teď žijeme v těžké době, ale nesmíme
zapomínat na ty, kteří to štěstí nemají třeba i celý život. Pojďme jim
společně udělat i letošní Vánoce zase o kousek hezčí...
Za veškeré darované věci Vám předem mnohokrát děkujeme!
- Prosíme občany ulice Za Branou ze strany od Pelánových,
aby si svá auta teď v zimě (v době, kdy očekáváme sněžení)
parkovali alespoň 20 cm od chodníku. Chodník je úzký a zametač
nemůže při odklízení sněhu na chodník najet, pokud jsou auta parkována „naknop“.
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- Místní prodejna COOP hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto
otevírací dobu:
29.12.2020 – 7:00 – 16:00
20.12.2020 – zavřeno
30.12.2020 – 7:00 – 12:00
23.12.2020 – 7:00 – 16:00
31.12.2020 – 7:00 – 10:00
24.12.2020 – 7:00 – 10:00
01.01.2021 – zavřeno
25.12.2020 – zavřeno
02.01.2021 – 6:30 – 11:30
26.12.2020 – zavřeno
03.01.2021 – zavřeno
27.12.2020 – 7:00 – 10:00
28.12.2020 – 7:00 – 12:00
V ostatní neuvedené dny zůstává prodejní doba nezměněna.
Personál březnické prodejny COOP, v čele s paní Olgou Buchetkovou,
přeje svým zákazníkům krásné vánoční svátky a jen to dobré do nového roku a děkuje za přízeň.
- Karty na sběrný dvůr do Náměště jsou k zapůjčení pro občany
naší obce na obecním úřadě. Sběrný dvůr v Náměšti, na adrese Ocmanická 200, má otevřeno v pondělí od 14 do 17, ve středu v době od
8 – 17 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Ukládat se zde dá v podstatě
všechno, vyjma stavební suti (množství větší než pár kbelíků nevezmou),
kterou je třeba na vlastní náklady uložit na skládku v Petrůvkách. Pneumatiky je v naší obci možné zdarma ukládat u pana Josefa Chadima na č.p. 56
- Znovu upozorňujeme občany na zákaz vyvážení stavební suti a jiného odpadu na soukromý pozemek Družstva LUH u hnojníka za
velkým hřištěm. Obec po dohodě tento pozemek využívá sezónně jako
mezisklad odpadu. Není ale možné, aby tam občané vyváželi odpad svůj.
Dále prosíme občany, aby neodkládali pneumatiky a jiný odpad
u Havelkova. Po domluvě s obecními pracovníky bude zájemcům
o uložení odpadu dvůr otevřen. Obec ale pochopitelně stále upřednostňuje navážení odpadu od obyvatel na sběrný dvůr do Náměště.
- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2021 lze hradit od
4. 1. 2021 na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce
3220711/0100 (více na www.obecbreznik.cz/poplatky).
Výše poplatku bude nově za dospělou osobu bez slev 800 Kč, děti
a občané uplatňující slevu platí 400 Kč. Za 1 psa zaplatíme stále
100 Kč a za každého dalšího 200 Kč. Pokud potřebujete novou psí
známku, přijďte si ji zakoupit na obecní úřad za 15 Kč.
Upozorňujeme také na skutečnost, že každý poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku (obecnímu úřadu) vznik a zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost vznikla (zanikla), případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku. V praxi to znamená například oznámení úhynu psa obecnímu úřadu, či pořízení štěňátka, za které je povinnost
platit od 3 měsíců věku. Odstěhování či jiné podobné skutečnosti se
oznamovat nemusí, obec se informaci dozví z registrů.
Všechny obecní vyhlášky, podle kterých se poplatky vybírají (schvaluje je zastupitelstvo obce), jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a také
na webu obce.

www.obecbreznik.cz
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- Ordinace praktických lékařů MEDKRAMO v Kralicích a v Mohelně bude na konci roku ordinovat takto:

- Obecní knihovna bude mezi svátky uzavřena pouze v úterý
29. 12. 2020. Po novém roce bude opět otevřeno od 5. 1. 2021 v obvyklou otevírací dobu, tj. každé ÚTERÝ 18:00 - 19:00. K dispozici je
široký výběr literatury pro děti i dospělé. Půjčování knih je v březnické
knihovně zdarma a všichni jste vítáni.

INFORMACE
Z VODÁRENSKÉ
Vážení občané,
uvedením nové splaškové kanalizace do provozu vzniká majitelům
nemovitostí povinnost tyto nemovitosti na kanalizaci napojit a následně uzavřít s provozovatelem smlouvu na odvádění odpadních
vod. Jedním z prvních kroků, které bude třeba v této věci učinit, je nahlášení stavu vodoměru k 31. 12. 2020. Toto můžete provést formou
SMS na číslo 734 684 144 nebo prostřednictvím e-mailových adres:
patocka@vastr.cz, odecty@vastr.cz. O dalším postupu vás budeme
v nejbližších dnech písemně informovat.
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Vodárenská akciová společnost, a. s.,
divize Třebíč
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Vážení spoluobčané,
v naší obci podle platné vyhlášky platí každý občan s trvalým pobytem i vlastník nemovitosti místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (tak se přesně jmenuje zastupitelstvem přijetá vyhláška).
V příštím roce nás čeká vynucené zdražení tohoto místního poplatku. Vše se zdražuje, všichni to v běžném životě vidíme. Zdražují
se i služby související s odpadovým hospodářstvím. Svazek obcí pro
komunální služby nám před časem poslal tento dopis (text z důvodu
velkého rozsahu zkracujeme):
Vážená paní starostko, pane starosto,
pomalu se blíží rok 2021. Členové představenstva Svazku obcí pro komunální služby a vedení společnosti ESKO-T se proto 8. října setkali,

www.obecbreznik.cz
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aby diskutovali nad finanční náročností nejbližších měsíců v oblasti
odpadového hospodářství našeho regionu, která souvisí zejména
s růstem inflace, modernizací dotřiďovací linky, údržbou a čištěním
odpadových nádob a připravovanými legislativními změnami.
Představitelé Svazku a společnosti ESKO-T se dohodli na minimálním
navýšení cen za svoz a za manipulaci s nádobami na komunální odpad
a tříděné odpady, a to o 3 procenta oproti stávajícím jednotkovým cenám. Tato úprava cen kopíruje meziroční inflaci.
Další změny, se kterými musí zastupitelé obcí od roku 2021 počítat,
přinese nový zákon o odpadech. Legislativní proces ještě neskončil
a těžko předpovídat, zda bude zákon schválen od 1. 1. 2021, tak jak
avizuje MŽP. V současné době se zapracovávají poslanecké návrhy
schválené ve třetím čtení zákona. Poté bude zákon zaslán do senátu
k projednání. Musíme se ale připravit na předložený návrh zákona,
který může vstoupit v účinnost začátkem roku 2021.
Největší změnou v novém zákonu by mělo být navýšení základního poplatku za uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu
z 500 Kč na 800 Kč.
Nedávno jsme Vás informovali o započatém projektu „Rozšíření a modernizace dotřiďovací linky Třebíč“. Zatímco do konce roku 2020 bude
stávající třídicí linka fungovat tak jako doposud, od začátku nového
roku dojde k zásadní změně. Třídící linka se zastaví na pět měsíců.
Po vystěhování starého lisu a pásových dopravníků na plasty a papír bude linka zcela mimo provoz. Odpad z obcí bude směřovat do
třídíren ve Znojmě, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Brně. To bude
znamenat nejen složitou logistiku, ale také vícenáklady na přepravu.
Zástupci Svazku obcí a firmy ESKO-T proto přistoupili, pouze pro toto
období, k mimořádnému poplatku za odvoz a využití odpadu z barevných nádob. Připomínáme jenom, že samotná investice do rozšíření
a modernizace dotřiďovací linky nestojí obce ani korunu, ale na zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce nemá Svazek ani dceřiná
firma ESKO-T žádné rezervy.
Svoz odpadů by měl v prvním pololetí příštího roku probíhat v obdobném režimu jako doposud. Případné komplikace však nikdy nelze vyloučit. Uděláme všechno pro to, aby to na obce ani občany, kteří odpady pečlivě třídí, žádný vliv nemělo. Je ale třeba si uvědomit, že okolní
třídírny odpadu mají také své vlastní limity. Při přepravě a jejím plánování může dojít k neočekávaným komplikacím. Proto Vás prosíme
o shovívavost, pokud by k nějakým problémům došlo. Budeme rádi
za zpětnou vazbu ze strany obcí, zda vše funguje, nebo naopak, co se
nedaří. Žádáme Vás také o předání těchto informací Vašim občanům.
Výsledkem tohoto nelehkého období bude moderní třídírna odpadu,
která bude našemu regionu bez problémů sloužit další desítky let.
Děkujeme za pochopení.
Za předsednictvo Svazku obcí pro komunální služby
Tolik ze Svazku.
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Teď se podívejme na reálné náklady naší obce, které ovlivňují výši
místního poplatku za svoz odpadu.
Takto vypadá přehled základních výdajů za rok 2020 (přesně do
31.10.2020) na svoz komunálního (sem jsou započítány i svozy papíru, plastu a kovu), dále svozy BIO odpadu v režii obce (+ náklady
na naftu) a firmy ESKO -T a také svoz nebezpečného odpadu, který
pořádáme 2x ročně:
Výdaje z rozpočtu obce (zaokrouhleno):
Komunál – 528 313 Kč
BIO + PHM obce – 280 559 Kč
Nebezpečný odpadu – 33 663 Kč
________________________________________
Celkem 842 535 Kč
Počet poplatníků (včetně chalupářů) 738
842 535 Kč :738= 1141,65 Kč
1141,65 Kč je reálná částka, kterou obec zaplatila za poplatníka zatím
v roce 2020 za svoz veškerého odpadu. Poplatník zaplatil částku 600
Kč, obec doplatila částku 541,65 Kč. Záměrně zde nemluvíme o slevách vyplývajících z vyhlášky, ale mluvíme o ceně plošné. A to jsme
zde s čísly teprve v měsíci říjnu.
A aby byly informace úplné – na poplatku od občanů za svoz komunálního odpadu obec v roce 2020 vybrala částku 372 328 Kč. Poplatek
byl vybrán od všech poplatníků.
Zastupitelstvo obce z výše popsaných důvodů schválilo navýšení poplatku za svoz odpadu od 1.1.2021 na 800 Kč.
V článku 6. obecní vyhlášky se mluví o těchto slevách na poplatku:
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba podle článku 2 odst. 1
písm. a) vyhlášky, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
nebo nezletilého
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
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(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) fyzické osoby, jejichž místem pobytu je sídlo ohlašovny Obecního
úřadu Březník č. p. 247, Březník a na území obce se nezdržují,
b) fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
c) fyzické osoby žijící dlouhodobě (po dobu delší než 6 měsíců) v zahraničí, a to po celou dobu svého pobytu mimo území ČR, uvedenou skutečnost je nutno prokázat v souladu s daňovým řádem
d) fyzické osoby, které mají pobyt v obci, v místech, kam nezajíždí
svozová firma pro komunální odpad,
e) fyzické osoby, které mají pobyt v obci Březník a současně vlastní
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, se osvobozují
od poplatku za tuto nemovitost.
(3) Nárok na úlevu ve výši 50 % ze základní sazby poplatku stanovené
v článku 4 odst. 1 této vyhlášky mají níže uvedené fyzické osoby
s pobytem v obci podle článku 2 odst. 1) písm. a) této vyhlášky:
a) fyzické osoby (děti) do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší
15 let věku,
b) fyzické osoby, které jsou po dobu delší než 6 měsíců v příslušném
kalendářním roce mimo své trvalé bydliště a jsou studenty do
věku 26 let, tuto skutečnost je nutno prokázat v souladu s daňovým řádem
c) fyzické osoby, které jsou držiteli průkazů osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.
Využijte těchto úlev, pokud na ně máte nárok.
Pokud se potřebujete na něco zeptat, kontaktujte náš úřad.
S přáním klidného a radostného vánočního času
a šťastného Nového roku
Obecní úřad Březník

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Milí spoluobčané a všichni, kdo rádi čtete náš čtvrtletník!
Již posledních pár dnů odchází s rokem 2020. S rokem složitým pro
všechny. Ať pro děti, které měly zavřené školy, což dle mého názoru
nemuselo být tak dlouho. Učení doma bylo náročné, jak pro rodiče prarodiče, tak pro děti. Někde jsou v domácnostech dvě až tři děti školou povinné a počítač jeden. Dokoupit notebooky nebo chytré telefony není levná záležitost. Nebo některá maminka neovládala tak práci
s počítačem, aby dětem vše vysvětlila, tatínek, který by to třeba ještě
zvládl, byl celý den v práci. Jak mně přiblížily některé maminky, nebylo to jednoduché. Pro některé pracující se nic nezměnilo, pro někoho
to byla velice náročná doba, i když někdo si tuto dobu i pochvaloval.
Ale asi úplně nejhorší bylo toto období pro naše nejstarší občany. Ať už
jsou doma ve svých domovech nebo v nějakém penzionu či jiném zařízení pro seniory. Obava z neznámé nemoci, a někde dlouhá samota, je
stresující. Domů za babičkou a dědečkem jsme mohli zajít - nakoupit,
donést vše potřebné, trochu potěšit. Ale ti naši nejbližší v domovech
byli odříznuti úplně od všeho. Nikdo nesměl dojít na návštěvu. Snad
už vše bude lepší a nyní se můžeme těšit na vánoční svátky. Vláda nám
zatím dovolila návštěvy a věřím, že nebude nikdo tak smutný, jak starý pán z loňského příběhu Dárky v komoře. Ten mluví o starém pánovi,
který dostával každý rok od své dcery krásně zabalený dárek. Nikdy
ho nerozbalil, ale skladoval v komoře. A když se listonoš zeptal, proč
dárky nerozbalí, smutně starý pán odpověděl: „Není v nich LÁSKA.“
Je smutné, že mezi příbuznými chybí láska, chybí pomoc, chybí podpora ve stáří. Kam se vytrácí nejkrásnější cit, darovaný nám již více jak
dva tisíce roků?
V letošním vánočním příběhu nechybí ani Láska ani snaha pomáhat.

KRAJ VYSOČINA

BETLÉMSKÝ PEKAŘ
„Kapku vody k hrstce mouky, aby byly
dobré housky...“
To si při práci broukal betlémský pekař.
Rád si zpíval, aby se necítil v pekárně
tak sám, když za úsvitu zadělával těsto.
„Kapku vody k hrstce mouky, aby byly
dobré housky.“
V tom okamžiku uslyšel naléhavé bušení na dveře.
Buch! Buch! Buch!
Se zabučením si utřel ruce do zástěry a šel otevřít.
Uviděl před sebou dvě vyděšené a vyčerpané tváře - muže a ženu, která
svírala v náručí maličké, nedávno narozené dítě.
„Prosím tě, pomoz nám!“ Šeptal muž.
„Já jsem Josef a tohle je moje žena Maria. Herodovi vojáci nás hledají
a chtějí nám zabít dítě.“
Pekař už tu neradostnou zprávu slyšel. Všechny děti v Betlémě měly bít
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zabity, protože si Herodes myslel, že ho jedno
z nich, až vyroste, připraví o trůn.
„Honem, pojďte dovnitř!“ řekl jim.
Rozhlédl se opatrně po temné ulici a pak
bedlivě zasunul závoru na dveřích. Rodina se
schoulila do kouta a pekař se dál věnoval práci.
„Kapku vody k hrstce mouky, aby byly dobré housky...“
Po chvíli se ozvaly hrubé rány na dveře a křik:„Ve jménu krále Heroda, otevři dveře, pekaři!“
„Vojáci!“, sykl Josef
„Jsme ztraceni!“ zašeptala zoufale Maria. Ale pekař jako by měl v hlavě jen
tu svoji rýmovačku:
„Kapku vody k hrstce mouky, aby byly dobré housky.“
„Hned to bude!“, zvolal pekař a s lupnutím si protáhl prsty. Napadl ho nebezpečný plán. Jestli se to povede, bude vyhráno! Vzal pořádný kus těsta,
které mělo kynout na stole, uhnětl z něj veliký pecen a uvnitř nechal prostorný otvor.
„Podejte mi to dítě!“ otočil se na Marii s Josefem. Co Marii zbývalo? Vojáci
venku netrpělivě tloukli do dveří. Podala Ježíška pekaři a ten ho schoval do
měkkého útočiště z chlebového těsta.
„Chvilku tu vydrž a buď hodný, maličký,“ pošeptal mu.
„Vyndáme tě, hned jak to půjde.“
Pak zamířil ke dveřím a otevřel.
„Hledáme muže, ženu a dítě,“ zavrčel velitel stráže a podezřívavě si přitom
změřil Marii s Josefem.
„No já tu mám muže a ženu,“ odpověděl pekař.
„Jsou to jedni z mých zákazníků. Ale dítě tu žádné nevidím!“
Kapitán něco zavrčel a přikázal vojákům pekařskou dílnu prohledat. Muži
začali obracet koše a otevírat skříně, nahlédli i do pece a všech nádob, které
našli. Velké nádoby s těstem si nikdo nevšiml.
Nakonec vojáci odešli. Pekař honem rozhrnul otvor v kynoucím bochníku.
Ježíšek byl celý od mouky, zakašlal a kýchl si.
Ale byl živý a zdravý a Marie ho šťastně k sobě přivinula.
„Děkujeme ti,“ řekl Josef.
„Všechny jsi nás zachránil,“ dodala Marie.
Když vojáci zmizeli z dohledu, vydala se rodina znovu na cestu. A pekař?
Jeho den skončil stejně, jak začal. Zpíval si svůj oblíbený popěvek a pekárp
nu zaplnila vůně upečeného
chleba.

Krásný příběh.
V každém vánočním čtvrtletníku vám vypisuji přehled konání mší svatých.
V letošním roce je vše trochu nejisté. Jestli nepřijde od vlády nějaké nové
omezení, tak budou mše svaté jako každý rok.
Na Štědrý večer ve 20 hodin a další sváteční dny v 9:30 hodin. Ale raději
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dávejte pozor a přečtěte si rozpis mší ve vývěsce u kostela. Vánoční sbírka bude dána na údržbu kostela a plánovaný projekt opravy střechy věže
kostela.
Již tradičně si budeme moci poslechnout vánoční koledy na Štědrý den
v 16 hodin ze chodů u věže našeho kostela (zahraje Polužanka), pokud nás
vláda opět
p nějak
j neomezí.
Tříkrálová sbírka, podle sdělení
paní z Charity, je naplánovaná trochu netradičně. Probíhala by po
celý měsíc leden a pokladničky by
byly umístěny na vybraných místech, ale pokud to půjde, budou
chodit tradičně koledníci.
V dnešním čtvrtletníku se opět omluvím a vynechám vzpomínky z poznámek pana Menšíka z Brodu.
V našem kostele proběhla 10. října krásná slavnost biřmování. Svátost
přijel biřmovancům udělit sám brněnský biskup Jeho Excelence Mons.
Vojtěch Cikrle. Na slavnost přijeli pan děkan Mgr. Jiří Dobeš z Třebíče, pan
děkan Mgr. Jan Nekuda z Hustopečí a dalších několik kněží z okolních farností a další hosté. Poděkovat musíme našemu panu farářovi Otci Josefu
Požárovi, který celý rok biřmovance připravoval a vše domluvil. Přes půl
století se tato slavnost v našem kostele nekonala. V paměti si uchováme
krásnou slavnost, kdy nám Bůh dopřál i krásný slunečný den. Děkuji všem
za pomoc při úklidu kostela, faryy a celého okolí hřbitova.

Nově také farnost Březník spustila svůj kanál na Youtube, kde pravidelně
vysílá živě mše svaté. Najdete zde i krátké video z biřmování s brněnským
biskupem Vojtěchem. Hledejte na Youtube název Farnost Březník. Vše běží
pod záštitou rodiny Pemčákových.
Kulturní akce jsme kvůli vládním opatřením mít nemohli. Ale chtěla bych
o to víc vyzdvihnout pomoc jednotlivců - například při šití roušek, také
jejich dobrovolnou práci při budování odpadních přípojek u kostela (snad
jsem na něco nezapomněla). Za jakoukoliv pomoc patří všem velké díky.
Ráda bych vám na závěr popřála požehnané a láskou vyplněné vánoční
svátky. Prožijte je ve zdraví, lásce, pohodě společně se svými blízkými. Klidný a láskyplný vstup do nového roku 2021, ať vyzařujeme světlo a zaženeme chmury a starosti z nemocí. Z listu sv. Petra –„Nejlepší je odevzdat svoji
mysl Bohu a říci si, že jdou věci, jak mají být...“

www.obecbreznik.cz

S nadějí v lepší příští rok Marie Sobotková

7

Navštivte veřejný obecní facebookový profil: http://www.facebook.com/ObecBreznik/

MÍSTNÍ ZAJÍMAVOST

(Korekci tohoto listu provedla paní Marie Fejfušová)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Vánoční zvoneček tiše zvoní,
jjedlička v pokoji lesem voní.
ZZdobíme stromeček pro Štědrý den,
vítáme Vánoce, radostný sen.

A kde je tento zajímavý kámen je umístěn? Cesta k němu vede ze Sedlece, od pohostinství směrem k hájence, dále se dáte kolem špalíčkové boudy, rovně na vyhlídku na Lamberk. Zde zabočíte k vpravo a po
100 m už vidíte Gloriet. A kámen je vpravo asi 25 m od Glorietu.
Užijte si pěknou vycházku!

8

Navzdory všemu jsme přivítali Vánoce v naší školce i letos tradičně o něco dřív, abychom se na ně
ppořádně naladili, připravili, a hlavně si jich užili!
Paní učitelky pilně pekly perníky, děti je pomáhaly
nazdobit a při vánočním minijarmarku se s nimi pochlubily rodičům. Rodiče
nám na oplátku přispěli na nákup dárečků pod stromeček. Škoda, že jste nemohli vidět tu obrovskou radost a světýlka v očích našich dětí při jejich rozbalování! Velmi si vážíme vaší pomoci a děkujeme, že nám pomáháte vytvářet
ve školce podnětné prostředí a příjemnou atmosféru. Zvláštní poděkování
náleží také zaměstnancům obecního úřadu za finanční příspěvek a ochotu
k řešení společných starostí. Na závěr bychom chtěli popřát všem krásné Vánoce prožité ve zdraví s vašimi nejbližšími a šťastné vykročení do nového roku!
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
•
Jak to zase začalo …
Po jarní nepříjemnosti s koronavirem (COVID-19), kdy škola bez žáků
osiřela, se všichni těšili na pracovní ruch, každodenní rytmus školy
a plné třídy dětí se spoustou zážitků s kamarády a učiteli.
V záři, když jsme školní rok museli na základě nařízení zahájit jinak,
než jsme měli v plánu, nikdo netušil, že zažijeme nechtěnou situaci
nanovo.
Výuka ve třídách začala, děti kromě učení zažívaly i další aktivity, o kterých jsme psali v minulém zpravodaji. Naplánovali jsme tradiční i nové
akce, jejich stručný přehled je na našich internetových stránkách.

•

•
•

•

V letošním roce nám nebylo přáno a museli jsme sběr odložit na
příznivější čas.
Poslední listopadový den bylo pro žáky I. stupně objednáno divadelní představení do brněnského Mahenova divadla na hru Lucerna. Stejně jako v jarních měsících bylo divadlo nařízením vlády
uzavřeno.
V místní moštárně se nám zadařilo zpracovat úrodu jablek ze školní zahrady. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu školníkovi
Miloši Jůzovi a panu Václavu Chadimovi za ochotu a spolupráci při
moštování pro naše žáky
Samozřejmě probíhala plánovaná výuka podle školního vzdělávacího plánu
Do všech činností začala zasahovat zvýšená hygienická opatření
v souvislosti s vládními opatřeními proti nákaze. Opět se začaly
nasazovat roušky, dezinfikovat ruce. Musely se více dezinfikovat
povrchy, změnil se režim úklidu školy
Největší dopad hygienických opatření byl na školní jídelnu, kde se
změnila organizace výdeje obědů, kde kromě výdeje jídel musely
kuchařky začít dezinfikovat povrchy po každém strávníkovi, vydávat jídlo jiným způsobem, aby se minimalizoval případný přenos
nákazy.
Mgr. Martina Kobrová, Mgr. Jan Nešpor

Září proběhlo ještě ke všeobecné spokojenosti. A pak nastala
„změna našich plánů“…
• Od prvního školního týdne začali žáci 3. a 4. ročníku jezdit na povinnou výuku plavání do třebíčského plaveckého areálu Laguna.
Z důvodu nařízení vlády museli výcvik ukončit po šesti odplavaných lekcích.
• Žáci čtvrtého ročníku měli před podzimními prázdninami absolvovat čtyřhodinový blok dopravní výchovy, který se také z důvodu
nastavených opatření nemohl uskutečnit.
• Podzimní prázdniny se žákům oproti jiným rokům prodloužily
o dva dny, aby se zamezilo shlukování velkého počtu dětí na jednom místě.
• Pravidelně každý rok pořádáme podzimní sběr starého papíru.
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Než začalo vše nanovo
Od září byla na základních školách uzákoněna distanční výuka, domácí výuka dětí školou na dálku je nyní zákonem povinná.
Zkušenosti z jara nám ukázaly naše slabiny a malou připravenost na
situaci výuky na dálku.
Měli jsme minimum přenosných počítačů, přesněji 3 notebooky.
Škola měla sice mnoho výukových programů, ale většina z nich nebyla
uzpůsobena pro samostudium žáků bez dovysvětlení učitelem.
Učitelé měli různou úroveň znalostí práce s počítači.
Škola měla nedostatečnou strukturu počítačové sítě, aby mohli všichni učitelé současně vyučovat po internetu, ani potřebné programové
vybavení.
Po jarních zkušenostech jsme se začali na situaci připravovat.
Díky návrhům našeho IT specialisty Ing. Ondřeje Maříka z Nsagency
s.r.o. se nám podařilo naplánovat a realizovat změnu struktury naší
počítačové sítě a dovybavení potřebnými programovými prostředky
pro žáky a učitele.
Nyní má každý učitel k dispozici nový přenosný počítač pro možnou
výuku ze školy i z domova. Navíc bude umožněno připojení těchto
notebooků v kterékoliv třídě při běžné výuce.
Proto bych chtěl poděkovat inženýru Maříkovi za ochotu, trpělivost
a překonávání problémů při realizaci společného plánu zkvalitnění
výuky na naší škole.
(Financování se nám podařilo zajistit pomocí prostředků Obce Březník
přidělených rozpočtem bez nutného navýšení. Na notebooky jsme
využili dotaci od státu a dva notebooky jsme získali podáním projektu v MAP Náměšť n. Oslavou. Celková částka za modernizaci dosáhne
téměř 500 tis. Kč.)

Naše zážitky s distanční výukou
Rodiče našich žáků vědí, jak podzimní dálková výuka na naší škole probíhala. Oproti jaru jsme mohli při výuce s dětmi komunikovat živě a měli
jsme více technických prostředků. Ovládat a používat nové věci se museli
učitelé naučit základním proškolením, samostudiem a vzájemnou pomocí. S dětmi a rodiči jsme si domluvili možnosti vyhovujícího spojení a pak
jsme zůstali při výuce na dálku ve škole sami ….a děti doma bez svých
učitelů jen s pomocí rodiny.
Poprosil jsem několik učitelů, aby se podělili o své zážitky, jak prožívali dálkovou výuku…….
Mgr. Jan Nešpor
Distanční výuka na I. stupni
V důsledku nařízení vlády dne 14. 10. 2020 začala opět nám vyučujícím
a našim žákům distanční forma výuky. Žáci se museli touto formou učit
z domova. Distanční výuka probíhala ve všech vyučovacích předmětech
s ohledem na jejich týdenní hodinovou dotaci.
Vzdělávání probíhalo kombinací online a offline. Při online výuce žáci
komunikovali s vyučujícími prostřednictvím Skypu. Při offline výuce žáci
samostatně řešili zadané úkoly a pracovní listy na webových stránkách
školy pro jednotlivé ročníky a předměty. Zde měli žáci k dispozici i návodná a tematická videa, interaktivní cvičení k opakování a procvičování
daného učiva.
Nedílnou součástí distanční výuky bylo zasílání písemných úkolů přes komunikační kanály: Skype, e-mail, WhatsApp, Messenger.
Jsme si vědomy, že distanční výuka nenahradí výuku ve třídě, a proto jsme
moc rády, že se mohli žáci 1. – 4. ročníku dne 18. listopadu vrátit zpět do
školních lavic, a od 30. listopadu zbývající 5. ročník.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům za pomoc, podporu a spolupráci při domácí výuce.
A samozřejmě také chválíme všechny žáky za zodpovědný přístup k plnění
zadané práce.
Mgr. Zina Jiránková
Distanční výuka byla pro všechny zúčastněné novou skutečností. Nikdo
z nás se s tímto typem výuky doposud nesetkal a nemusel zabývat. Do
poslední chvíle jsem věřila, že prvního stupně se toto nařízení nedotkne.
Ale mýlila jsem se. I děti z prvních tříd musely zůstat doma, a to pouhých
šest týdnů po nástupu do školy. Všichni jsme byli hozeni do vody a museli
jsme plavat. Velkou zodpovědnost za dosažené výsledky ve vzdělání dětí
měli najednou rodiče. Za sebe je musím pochválit, protože ke všem svým
povinnostem byli nuceni přibrat si i domácí vzdělávání svých ratolestí.
Zhostili se toho na jedničku. Postupem času jsme se s dětmi setkávali alespoň prostřednictvím obrazovek počítačů či telefonů a učili se na dálku. Děti
byly rády, že se navzájem vidí a slyší, i když osobní kontakt tento způsob
setkávání nenahradí, a také paní učitelky mohly učivo vysvětlit a zkontrolovat, jak se dětem daří při získávání důležitých informací. Doufejme, že na
tuto éru distančního vzdělávání budeme už jen vzpomínat a že přítomnost
žáků a učitelů ve škole bude samozřejmostí.
Mgr. Kristýna Trojanová
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Distanční výuka jazyků
Myslíme si, že jako učitelky angličtiny jsme se s druhou vlnou popasovaly dobře. Pracujeme s dětmi přes Skype nebo Google Teams a určitě jsme
v porovnání s minulým školním rokem byli všichni připraveni a vybaveni
technikou daleko lépe než na jaře.
Využily jsme zkušenosti z jara, kdy vázla především komunikace a s tím
spojené plnění zadaných úkolů, a jsme rády, že se do vyučování zapojilo
více dětí. Tam, kde se na jaře nedařilo spojit vůbec, se už potíže podařilo
víceméně zvládnout.
S některými žáky byly bohužel stále problémy, protože se do on-line výuky
vůbec nepřipojili, ale těchto případů mnoho nebylo.
Mgr. Petra Čapková

Distanční výuka matematiky
Matematika v 6. - 9. ročníku probíhala podobnou formou jako výuky jazyků. Děti plnily úkoly na základě zadání na našich webových stránkách. Zde
nacházely pokyny k probíranému učivu. Vodítkem byla učebnice matematiky, kde si mohly přečíst teorii k probírané látce. Látka byla pak při skype
komunikaci vysvětlována. V průběhu spojení žáci sdělovali řešení a také
jak k výsledku dospěli.
Matematiku dělá především porozumění učivu a následující procvičení (řešení vzorových příkladů, počítání cvičení, případně slovních úloh).
Většina žáků (asi 90 %) komunikovala v online hodinách, své úkoly plnila
a počítala ke spokojenosti učitelů matematiky.
RNDr. Lenka Jarolímová, Mgr. Jan Nešpor

Výuka cizích jazyků byla během distanční výuky velmi náročná. Žáci
prvního stupně a 6. třídy pracovali v anglickém jazyce velmi dobře.
Žáci byli aktivní, poctivě plnili své povinnosti, pravidelně odevzdávali
úkoly. Horší byla spolupráce se žáky druhého stupně v 7., 8. a 9. třídě.
Ti byli během výuky anglického a německého jazyka velmi pasivní.
Žáci nemluvili a nedokázali reagovat na otázky učitele. Většina z nich
v hodinách nedávala pozor a nesoustředila se. Spousta žáků plnila
úkoly ledabyle
a dokonce se objevili i tací, kteří za celou dobu trvání distanční výuky
neodevzdali ani jeden úkol. Počet žáků, kteří zvládli poctivě splnit všechny své povinnosti, byl poměrně malý. Distanční výuka nemohla, i přes
velkou snahu učitelů cizích jazyků, nahradit běžnou výuku ve škole.
Bc. Lucie Kohoutová, Mgr Hana Staňková
Distanční výuka českého jazyka
Opět máme za sebou několik týdnů distanční výuky. Proti jarnímu
období jsme se všichni posunuli dopředu. Učitelé realizovali tento
způsob výuky se vším všudy. Online připojení probíhalo každý den
a musím konstatovat, že téměř všechny děti si vzorně plnily svoje povinnosti. Jestli je to takhle dobře, jestli nám to všem vyhovovalo, asi
není v tuto chvíli na diskusi. Současná situace je taková, jaká je a já za
své kolegy mohu říci, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom se své role učitele co nejlépe zhostili. Můžeme hledat pozitiva
i negativa nastalé situace, ale nebylo příliš na výběr. Shrnula bych to
do známého přísloví, že vše zlé je k něčemu dobré. Učivo českého jazyka bylo v tomto období zaměřeno hlavně na opakování učiva a procvičování pravopisu. Nové a problematické učivo bylo přesunuto až
na období po návratu k prezenční formě výuky. Velká pochvala patří
nejen žákům, ale také všem rodičům. Děkujeme, že jste se postarali
o připojení k internetu, zařídili jste techniku a mohli jsme se, byť za
netradičních podmínek, vždy ráno spojit s každým žákem naší školy.
Děkujeme také za dohled nad plněním zadaných úkolů.
Zajímavé postřehy a zkušenosti z nové formy výuky v nás jistě zůstanou
dlouho. Bylo to náročné období především pro žáky, ale hlavně také pro
vás, rodiče.
Mgr. Šárka Kafková
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Rodičům, kteří se svými dětmi aktivně spolupracovali při dálkovém vyučování, moc děkujeme za pomoc a velmi si této spolupráce vážíme.
Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy pokojné a radostné Vánoce.
Do nového roku vám přejí všichni pracovníci školy pevné zdraví,
štěstí, lásku a hodně optimismu v roce 2021. Těšíme se na další
spolupráci.
Děkujeme všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Březník za odvedenou
práci v roce 2020, do nového roku všem přejeme pevné zdraví,
štěstí a veselou mysl.
Když jsme zvládli letošní rok, tak věříme, že společně zvládneme
všechna překvapení nového roku 2021.
Vedoucí pracovníci ZŠ, MŠ a ŠJ
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Březník
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TJ Sokol Březník
SOKOLÍČCI
… odvolávám co jsem slíbila
Končí podzim, přichází zima. Ani nevím,
odkud přišla, přes tu mlhu to jaksi není
poznat. Těšila jsem se, jak budeme od října
nacvičovat se sokolíky i se ženami na SOKOLGYM 2021, že si zlepším svůj kardiovaskulární systém, a místo toho přemýšlím,
jak nejrychleji a s co nejmenším výdejem
tepla překonat prostor mezi domovem-autem-pracovištěm; domovem-kotcem-popelnicí apod. Když jsme na výboru TJ
začátkem září probírali, že se sokolovna do konce září bude opravovat
a malovat a co tomu za oddíly všestrannosti říkám, optimisticky jsem si
myslela, že budeme s dětmi venku, dokud počasí dovolí, a pak už bude
hotovo. (S optimisty by měl někdo včas zatřepat a postavit je nohama
na zem, říkával táta). Sokolovna stále nebyla hotová, navíc se přidalo
vládní nařízení se zákazem cvičení pod střechou, chtěla jsem tedy s dětmi chodit běhat. (Nebo pro výstrahu zastřelit.) Když vám povím, že za
celou dobu 8 týdnů byla jen jedna jediná středa počasím příznivá, ne-

budu kecat. A teď? (v době psaní článku). Představa, že si ve tmě, v mlze
a všudypřítomném blátě půjdu po práci zaběhat, mi přijde asi tak reálná, jako že se ještě letos uvidím se Sokolíky v sokolovně.
… budka uschovala dudka
28.10.2020 jsme (výjimečně za pěkného počasí, asi jediný termín
v tomto roce, který se vydařil) čistili ptačí budky, které jsme na jaře
rozvěšovali. Vyvěsili jsme jich 8. Časový harmonogram: 20 minut na
jednu budku: přistavit žebřík, sundat budku, odšroubovat stříšku,
vyčistit, vydezinfikovat, zdokumentovat, zašroubovat stříšku a zpět
zavěsit. Prohodit několik vět a další prosím! Kde to vázne… kde je
další adept? No, ne všichni viděli výsledky svého snažení. Nějak nám
ten virus pošramotil docházku, se mi zdá!
Někdo si čištění spojil s procházkou, jiní s hledáním hub, taťka Michal
si odskočil od namíchaného betonu. Anetka si s tátou budku přijela
nainstalovat.
A víte, kolik jich bylo obydlených? Až na jednu, všechny! A máme dokonce tři zajímavosti:
1) Ve dvou budkách máme po ptáčcích i zimního obyvatele: plšíka
lískového (z. foto). Nechali jsme je v budkách, ať si hezky přes zimu
schrupnou a na jaře tyto budky znovu vyčistíme.
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2) V jedné jsme našli pírko, které určitě není sýkorky. Podle velikosti
otvoru i pírka a toho brajglu, co tam nechal, to vypadá na dudka chocholatého.
3) V jedné budce jsme kromě ptačího hnízda měli i hnízdo sršňů.
V této budce jsme nalezli i torzo malého ptáčka. Předpokládáme, že
se již přes sršně (zavěšené pod stříškou) nedostal ven a v budce uhynul hlady a žízní.
Uvidíme, zda přes zimu bude chuť vyrobit další budky tak, aby každý
měl svoji. Místo na rozvěšení už vyhlídnuté mám.

… naše lipky se učí plavat
S deštěm, co na podzim přišel, se naše lipky, vysazené na Annině
aleji, proměnily ve vodní rostliny. A jestli na jaře nevypučí, tak se
dozajista utopily. Může za to špatně udělané koryto a propustek
pod cestou. Možná si někdo z vás všiml, že voda šla až přes cestu.
A přitom stačilo propustek jen trošku prošťouchnout. Přemýšlím, že
některý hezký jarní den si s dětmi uděláme brigádu ;o). To budou
rodiče nadšeni! Propustek má dobrých 600 mm, tím Sokolíček i Sokolík při troše dobré vůle (rodičů?) proleze. No dobře, tak ne, tak
poprosíme hasiče, zda by to tam nepřijeli prostříknout... a my zatím
prokopeme příkopy.
Teď máme za sebou podzimní fázi „ochrana před zimním okusem
a jarním otěrem“. Nainstalovali jsme kolem lipek šábí. Poté, co se
nám odstěhoval Viktor, máme jednu lipku bezprizorní. Věřím, že některý z nováčků v oddíle si ji vezme pod svá ochranná křídla. Vždyť
na péči o lipky se dají nasbírat pěkné body do pokladu.
… ženy začínají s nácvikem
Mám dobrou a trošku horší zprávu. (Tady aspoň vidíte, jak dlouho
trvá, než jeden, jako já, vypotí článek.) Na počátku bylo slovo: rekonstrukce elektroinstalace, a to slovo nebralo konce. Valilo se den
za dnem, týden za týdnem, nabalovalo na sebe další a další, až to
vzal čert! A tak můžeme a snad i budeme (konečně!) po Mikuláši
s děvčaty vrtět pr tělíčky v tělocvičně (páč 8+1+0=vládní nařízení
OK) a nacvičovat skladbu. Pravda, ještě nebudou v provozu sociálky, ale ťapkat po sále prý můžeme. Finální úklid proběhne na konci
roku. (Hledají se dobrovolníci na umývání žíněnek a všeho náčiní,
po kterém se děti válí. Hlaste se u sestry Jany Prokešové!). Jak nám
nácvik půjde, nevím, protože byly zrušené všechny cvičitelské semináře, ale máme mezi sebou šikovnou Zdeňku Pařízkovou, ta to
přes video nastuduje a ukáže, ale pšššt, ještě o tom neví. V dubnu
pumpnem jednotu o úbory a v květnu se na nás přijedete podívat
do Brna, jak pěkně nám to jde. Tak a teď si z toho sami vyberte,
která zpráva je pro vás ta dobrá, a která ta horší.
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… máme dočasné hnízdiště
Díky aktivitě Majky Pemčákové a laskavosti pana faráře máme se Sokolíky možnost scházet se v klubovně na faře. V říjnu jsme si navozili
otop, čímž tu naše aktivita skončila. Teď se tu tedy zahnízdíme, i když
doufám, že po Novém roce se naše hlavní náplň vrátí zpět do sokolovny.
V tuto chvíli jsme vděčni za prostor. Že se tu nedají dělat kotouly a skákat na lustr? Kdybych vás chtěla poškádlit, napsala bych, že dá, ale to
tu samozřejmě neděláme (kdo by se přiznal, že). Hrajeme si, učíme
se jiným dovednostem, zkrátka trávíme společný čas a vytváříme tak
oddílového ducha. Vyrobili jsme jednoduchá ptačí krmítka. Někdo si je
pověsí u domova, jiný je vezme na procházku 23.12., kdy společně půjdeme krmit zvířátka. Dvě zdobí farní zahradu. Na schůzkách krmítka
vždy naplníme. Ještě by to chtělo vyrobit krmítko pro veverku.
A náš sokolský skřítek? Tak ten nás tu našel. Dostáváme vzkazy s úkoly
a ty pak společně či samostatně plníme. Je to dobrodružné! Tak třeba
teď hledáme, ale ne, to vám prozradit nemůžu, jsme vázáni slibem
mlčenlivosti.
… dáme baštu?
Tak toto je již opravdu tradiční, předvánoční procházka nad LUH
všech našich příznivců. Zveme i Vás. Scházíme se 23.12. ve 14 hod.
u sokolovny. Společně pak jdeme do rokle a ke krmelečku nad LUH,
kde nainstalujeme krmítka, nasypeme pochutiny, zapálíme si prskavky, vypijeme čaj a zanotujeme koledy. Popřejeme si hezké svátky
a mažeme do tepla. Sníh jsme za tu dobu měli jen jedenkrát. Třeba
tentokrát se dočkáme, že aspoň nebude pršet!
Za Sokolíky zdraví Ilča Fábryová

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY - ROK1947
• Od 4. ledna do 9. ledna mrazy až -19°C.
• V lednu převládal mráz a sněžení, až -20°C.
• 1. února 1947 byla vyhlášena první dvouletka, na niž byly stanoveny plány výroby ve všech odvětvích pro rok 1947 a 1948. Ve
všech závodech byly slavnostní schůze, kde byly zaměstnancům
přečteny úkoly.
• Celý únor mrzne a sněží, mráz -16°C až -22°C.
• 7. března se konala oslava narozenin prvního prezidenta
T. G. Masaryka. V předvečer byla uspořádána přednáška v sokolovně. Školní dítky přednesly básně a písně.
• 20. dubna zaveden opět letní čas. Ručičky hodin byly posunuty
o 1 hodinu dopředu z druhé na třetí hodinu.
• 9. května bylo vzpomenuto druhé výročí osvobození naší vlasti
Rudou armádou.
• 28. června konec školního roku 1946/47.
• 28. července zahájili rolníci žňové práce, úroda obilovin dobrá.
• 1. září byl zahájen školní rok 1947/48 za přítomnosti rodičů i žáků.
Počet žáků 76, a sice 41 hochů a 35 dívek. Učitelský sbor: Alois
Lysák, Božena Lysáková, Marie Knapová (učitelka ručních prací)
a učitel náboženství farář Stanislav Burian.
• 5. září zahájili rolníci sklizeň bramborů, úroda veliká.
• 10. září započali se sklizní řepy krmné.
• 27. září byl v sokolovně oslaven svátek 29. výročí osvobození naší
vlasti od 300leté poroby od německé tyranie. Po proslovu s. Lysáka
přednesly školní dítky básně a písně, bylo zúčastněno 140 osob.

SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
březnický Sbor dobrovolných hasičů vám
všem přeje šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a do nového roku hlavně pevné zdravíčko, štěstí a životní spokojenost.
Co se týče pořádání kulturních akcí v příštím
roce, tak v této nejisté době zatím nedokážeme slíbit, které z akcí se budou konat. Hasičský ples máme v plánu na sobotu 16. ledna 2021 a tradiční Ostatky
by měly připadnout na 13. února 2021, ale jestli se události opravdu
uskuteční, nedokážeme zatím s jistotou říci. Určitě Vás budeme co
nejdříve informovat.
Jaroslav Chadim, starosta SDH Březník

4/2020

(F t poskytl
(Foto
k tl ze svého
éh archivu
hi pan Václav
Vá l Dobrovolný,
D b l ý č.p.
č 26.
26 Děkujeme.)
Děk j )
Tato fotka je ze školního roku 1946 (tj. o rok dřív, než je záznam z kroniky)

• Od října 1947 byl jmenován učitel Alois Lysák okresním knihovním inspektorem pro okres Brno venkov.
• Správou školy byla pověřena učitelka Božena Lysáková.
• V prosinci mírné mrazíky a ku konci roku sněžení.
• V roce 1947 zemřelo 6 mužů, 6 žen a 2 děti. Celkem 14 občanů
(František Vyskočil, Marie Menšíková z č.p. 76 ve stáří 74 roků,
Jan Musil z č.p. 20, Žofie Staňková z č.p. 9 ve stáří 55 roků).
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 94 let
Paní Malachová Marie, 92 let
Paní Klusáková Božena, 87 let
Pan Rybníček Zdeněk, 86 let
Paní Smutná Milada, 84 let
Paní Hejlová Marie, 82 let
Paní Pochopová Marie, 80 let
Pan Kopuletý Karel, 75 let
Paní Smutná Anděla, 75 let
Paní Doleželová Štěpánka, 70 let
Paní Řezaninová Zdeňka, 65 let
Pan Rybníček Zdeněk, 60 let
Paní Křikavová Milena, 60 let
Paní Křapová Eva, 55 let
Pan Boudný Miloslav, 55 let

FOTOGALERIE

Za měsíc únor:
Pan Svoboda Vladimír, 92 let
Paní Fraňková Růžena, 82 let
Pan Babčan Alexander, 81 let
Paní Briestenská Jaroslava, 75 let
Pan Nedvěd Jan, 75 let
Pan Křikava Josef, 65 let
Pan Titarenko Igor, 55 let
Paní Rybníčková Jana, 50 let
Pan Pokorný Rostislav, 50 let
Paní Pokorná Jana, 50 let

10.10.2020 – Biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Březníku
V sobotu 10. října se v březnickém kostele konala po 73 letech SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ (v naší obci se konala naposledy v roce 1947). Svátost biřmování udílel brněnský biskup Vojtěch Cikrle třinácti biřmovancům ze čtyř farností (Březník, Jinošov, Čučice a Brno). Z naší obce
byli tři biřmovaní.

Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 94 let
Pan Staněk Jaroslav, 82 let
Pan Kříž Jaroslav, 60 let
Paní Fribertová Miroslava, 60 let
Paní Staňková Dagmar, 60 let
Narodili se:
Listopad:
Beata Burešová (rodiče Iva a Tomáš Burešovi)
Zesnulí spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):
Říjen:
Listopad:
Pan Václav Bochníček
Paní Anežka Jandová
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29.11.2020 – 85 let, paní Libuše Kryšková

5.12.2020 – Vánoční výzdoba v obci
Členky kulturního výboru naší obce se postaraly o vánoční výzdobu parčíku
v centru obce u vánočního stromu. S výrobou vánočních figurek pomohly děti z místní Mateřské školy a také z družiny ZŠ. Tímto děkujeme škole
i školce za spolupráci a dětem za pomoc s výzdobou naší obce!

4/2020
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POZVÁNKA

77. číslo Březnického čtvrtletníku, který je periodickou tiskovinou samosprávného územního celku, pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník. Evidenční
číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 23032. Místo vydání obec Březník. Březnický čtvrtletník je vydáván čtvrtletně obcí Březník, IČO 00289132, se sídlem Březník č.p. 247.
Neoznačené fotografie pochází z archivu obce Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 12. 3. 2021. Děkujeme.
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