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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme před sebou vánoce a mílovými kroky
se blíží konec roku. Jako
každý rok se sluší poděkovat všem za odvedenou práci a popřát nám
klidné prožití vánočních svátků a hlavně popřát, abychom společně ve
zdraví vykročili do nového roku.
Takové hodnocení uplynulého roku jsem prakticky provedl v posledním
čtvrtletníku. Byl to rok, kdy jsme se rozloučili se starým zastupitelstvem,
zvolili nové zastupitelstvo, poděkovali jsme panu řediteli školy Cabejškovi
za jeho celoživotní řízení březnické školy a uvítali nového ředitele pana Nešpora. Řešili jsme mnoho jednoduchých i složitějších problémů. Byli jsme
účastni mnoha osobních výročí našich spoluobčanů, přivítali jsme novorozené děti, ale také jsme se rozloučili s několika spoluobčany, na které nám
zůstanou už jenom vzpomínky. Tak už to v životě chodí.
Teď lehce k tomu, co nás zajímá a co se v poslední době stalo i politikem a
součástí předvolebního boje. Firma Outulný nastoupila na stavbu kanalizace a začala stavbou ČOV, kterou by chtěla stavebně provést během zimy,
pokud to ovšem umožní počasí. Také hned začátkem příštího roku hodlá
nastoupit na stavbu jednotlivých stok po obci. Pan Outulný předpokládá
plné nasazení a stávající harmonogram stále garantuje 09/2019. To bude

teda fofr, snad se povede. Stále však máme problém se skládkou vytěžené
zeminy, kterou se snažíme vyřešit v katastru obce, a tedy uložení bez poplatků. Prakticky od jara letošního roku se zpracovává studie vlivu na životní prostředí a dodnes není hotovo a o skládce není rozhodnuto. V případě
negativního stanoviska se bude muset zbývající zemina vozit na skládku
někam jinam, a to mj. za poplatek, což by znamenalo prodražení stavby
o několik mil. Kč (z obecních peněz). Kromě toho musíme zajistit, resp. to
zajistí zhotovitel, dočasné uložení zeminy pro její přetřídění před tím, než
se použije k zpětnému zásypu tras. Odvážet se bude pouze přebytečná zemina. Děkuji všem, kteří nám Všem ve veřejném zájmu vyšli a ještě budou
ochotni vyjít vstříc.
V současné době firma E.on zpracovává projekt a připravuje realizaci kabelizace rozvodů elektrické energie ve zbývající části obce. Se zpracovatelem
projektu jednáme o tom, že nám vyhotoví i projekt veřejného osvětlení. Z
obce by pak měly zmizet veškeré betonové sloupy.
Jakmile budeme vědět více, budeme Vás informovat. Prosím vás o hodně
trpělivosti.
V loňském roce jsem si zde poplakal nad účastí občanů na spolkových akcích: poutích, ostatkách, hodech, aj. V letošním roce jsme, resp. sokolíci,
změnili formát hodů a zdá se, že to mělo pozitivní dopad. Takže, když jsem
v minulém roce „káral“, tak v letošním roce musím poděkovat a pochválit
všechny, kdo se zúčastnili, a věřím, že se nejednalo jenom o jeden záchvěv.
Zde musím opět každoročně poděkovat místním spolkům za jejich aktivitu
a členům výborů za energii a úsilí, které těmto spolkům věnují.
Letošní rok se jako nejvýznamnější jeví, aniž bych upozaďoval jiné aktivity, účast občanů Březníka na Všesokolském sletu v Praze, ke kterému však
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vedla dlouhá cesta nacvičování a účasti na regionálních vystoupeních. Děkuji Vám všem za vzornou reprezentaci obce a místní tělocvičné jednoty na
celostátní úrovni.
Protože jsem o mnohém napsal v posledním čtvrtletníku a nechci zdržovat před Vánocemi, tak mi dovolte Vám jménem svým i jménem všech
zastupitelů popřát hodně štěstí a zdraví, pracovních a osobních úspěchů
v novém roce.
starosta obce Ing. Ladislav Malach

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
• 24. 12. 2018 – Polužanka vyhrává koledy od 16 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Březníku
• 30. 12. 2018 - SilvestrCup
• 31. 12. 2018 - Silvestrovský ohňostroj + obecní svařák
• 6. 1. 2019 - Vánoční
koncert v kostele
• 12. 1. 2019 - Hasičský
ples (kapela Credit)
• 26. 1. 2019 - Školní ples
(kapela Family)
• 2. 3. 2019 - Ostatky

VÍTE, ŽE…
- Dne 2. 11. 2018 se v naší obci konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde se volil nejen, jak už víme, starosta a místostarosta obce,
ale také členové výborů. A výsledky jsou pro volební období 2018 - 2022
následující:
STAROSTA OBCE:
Ing. Ladislav Malach (ZO)
MÍSTOSTAROSTKA OBCE:
Mgr. Simona Nabytá (ZO)
FINANČNÍ VÝBOR:
Ing. Jarmila Křivánková - předsedkyně (ZO)
Jaroslav Staněk (ZO)
Jiří Šídlo (ZO)
Ing. Jindra Sázavská (V)
Jan Pejpek (V)
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KONTROLNÍ VÝBOR:
Ing. Vlastimil Zedníček - předseda (ZO)
Bc. Milan Kopuletý (ZO)
Ladislav Sochor (ZO)
KULTURNÍ VÝBOR:
Bc. Jana Řezaninová - předsedkyně (ZO)
Zdeňka Hejlová (ZO)
Mgr. Marie Pemčáková (ZO)
Marie Sobotková (V)
Hana Sklenářová (V)
Vysvětlivky: (ZO = zastupitel obce, V = člen výboru z řad veřejnosti)

- Velkoobjemový kontejner umístěný pod Hejlovými byl přesunut na
sběrný dvůr Havelkovo. Po dohodě s panem místostarostou nebo zaměstnanci (ti na požádání dvůr otevřou) je možné sem ukládat odpad
z domácností. Dále připomínáme, že jsou občanům k dispozici karty na
sběrný dvůr do Náměště, kam mohou odpad také zdarma uložit. Ty jsou
k vyzvednutí na obecním úřadě.
- Cvičení powerjógy probíhá v březnické sokolovně každou středu od
18:00 do 19:00 hodin.
- Každé pondělí od 17 hodin se koná v místní sokolovně Cvičení pro rodiče s dětmi (určeno pro děti ve věku 2,5 - 5 let a jejich aktivní rodiče, či
prarodiče, tety, strýce). Starší děti od 5 do 7 let si mohou přijít zacvičit od
17 hodin každou středu do místní sokolovny v Oddílu všestrannosti
(všestranná sportovní průprava orientovaná na výcvik s využitím prvků
sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových i kolektivních sportů).
- Místní prodejna COOP hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto otevírací
dobu:
23.12.2018 – zavřeno
29.12.2018 – 6.30 – 10.30
24.12.2018 - 6.30 – 10.30
30.12.2018 – zavřeno
25.12.2018 – zavřeno
31.12.2018 - 6.30 – 12.00
26.12.2018 – zavřeno
01.01.2019 – zavřeno
27.12.2018 – 6.30 – 16.00
02.01.2019 - 6.30 – 12.00
28.12.2018 – 6.30 - 16.00
V ostatní neuvedené dny zůstává prodejní doba nezměněna.
Personál březnické prodejny COOP, v čele s paní Kučerovou, přeje svým
zákazníkům krásné vánoční svátky a jen to dobré do nového roku a děkuje za přízeň.
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- Poslankyně Monika Oborná ve spolupráci s obcí Březník pořádá výlet
do Parlamentu ČR, který se uskuteční dne 14. 1. 2019. Odjezd autobusem z Březníka je plánován na brzké dopoledne (bude ještě hlášením rozhlasu upřesněno). V případě zájmu výletníků bude možná po
návštěvě sněmovny prohlídka Prahy. Návrat v podvečerních hodinách.
Doprava je zdarma. Z důvodu velkého zájmu byl výlet v podstatě ihned
obsazen a evidováni byli i náhradníci, kteří byli na začátku prosince z
důvodu navýšení počtu míst v autobuse přesunuti do účastníků zájezdu.
Prosíme přihlášené, aby počítali se svou účastí na zájezdu a v případě, že
by se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit, aby dali včas vědět. Obec
bude na základě jejich zprávy oslovovat náhradníky.
- Paní vedoucí místní pošty oznamuje, že od nového roku bude trvale
změněna pracovní doba každou středu, kdy bude otevřeno ráno od 8 do
10 hodin a odpoledne pak jjiž od 13:30 do 16:30 hodin.

- Firma ESKO-T oznamuje, že dne 25. prosince 2018, na první svátek
vánoční, proběhne standartní svoz malých popelnic na komunální odpad. Dále informuje, že svoz hnědých kontejnerů na bio bude v zimních
měsících omezen, a to na 1x měsíčně.
- Zastupitelstvo na veřejném zasedání den 12. 12. 2018 schválilo z důvodu opětovného zvýšení cen za svoz komunálních a
tříděných odpadů navýšení poplatku za svoz odpadu o 100
Kč – tedy na 600 Kč za osobu a rok (nebo nemovitost určenou k rekreaci a rok). Polovinu ceny platí, tak jako v minulých letech, děti do 16-ti let a studenti na základě potvrzení
o denním studiu, občané s průkazem ZTP a ZPT/P. Poplatek za
jednoho psa zůstává 100 Kč, za každého dalšího psa se bude
platit 200 Kč. Aktualizované vyhlášky si prohlédněte na obecním webu. Poplatky lze jako obvykle hradit od 2. 1. 2019 na
pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce (více
na www.obecbreznik.cz).
- Sauna bude mít z důvodu vánočních svátků od 24. 12. 2018 do 2. 1.
2019 zavřeno.
(fotky přírody z FB skupiny Oslavka!!!)
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SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA
Po podzimních komunálních volbách zastupitelstva ve všech obcích a
městech zvolila svá nová vedení. Často došlo zvláště v menších sídlech
k obhajobě postů stávajícími představiteli. To svědčí o jejich dobré práci,
ovšem i částečná obměna v zastupitelských sborech je zdravým jevem,
neboť „čerstvá krev“ bývá potřebným podnětem pro jejich fungování.
Za Kraj Vysočina všem gratuluji ke zvolení a věřím, že navážeme na
dosavadní dobrou spolupráci. Ta fungovala v minulých obdobích bez
závažnějších problémů a z naší strany jsme připraveni v tom pokračovat.
Mezi základní problémy, které budeme muset společně řešit, patří pokračující sucho a s tím související kalamita v oblasti lesního hospodářství
způsobená kromě sucha kůrovcem. Naše lesy jsou zavaleny spoustou
dřevin čekajících na odvoz a následné zpracování. Další stromy usychají
vestoje.

Současná situace je opravdu vážná a vyžaduje rozsáhlá nestandartní
opatření. To však není možné vyřešit bez spolupráce a aktivního zapojení vlády, krajů i obcí, ale i vlastníků lesů a zpracovatelů dřeva. Nakonec
i všech občanů, neboť šetrné zacházení s vodou můžeme a musíme vzít
za své opravdu všichni. Zatím mám pocit, že se většinou držíme hesla
„dokud mi teče voda z kohoutku, šetření se mě netýká“. Leč na mnohých
místech se už objevují alarmující signály – zdroje podzemních vod vysychají i lokální studny jsou prázdné, musíme vrtat stále hlouběji. Nechceme přistupovat k drastickým zásahům, k plošnému zakazování čerpání
pitné vody pro hospodářské účely, blokování zdrojů a podobně. Možná
nám ale brzy nic jiného nezbude. Možnosti úspor začínají u každého z
nás – v domácnosti i ve firmách. Apel na osobní zodpovědnost nebývá
vnímán, natož vyslyšen. Je nutné si ale uvědomit, že situace v oblasti
hospodaření s vodou se stále zhoršuje.
Vnímat ovšem můžeme i ty příjemnější skutečnosti. Ačkoliv si my Češi
rádi stěžujeme na kdeco, obecně je situace naší země poměrně dobrá.
Možná dokonce nejlepší v naší moderní historii. Nezaměstnanost je
nejnižší za posledních dvacet let, platy, dokonce i důchody a vůbec –
příjmy domácností stoupají, nemáme se špatně. Více než půlstoletí jsme
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nepoznali válku. Rozhlédneme-li se po světě, není to zas taková samozřejmost. Můžeme jen doufat v pokračování prosperity a míru.
A navíc – čekají nás nejkrásnější svátky, čas, kdy se potkáváme se svými
blízkými a navzájem se obdarováváme – nejen dárky, ale především
svou přítomností, svou laskavostí a láskou.
Přeji vám příjemný přátelský vánoční čas.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Blíží se konec roku a s tím přicházejí i Vánoce. Ráda bych vám proto na závěr
popřála požehnané a láskou naplněné vánoční svátky. Jejich krásné prožití
ve společnosti blízkých, spoustu odpočinku a klidný vstup do nového roku
2019. Usedněte společně se svými rodinami a popovídejte si o tom, co se
vám v právě končícím roce povedlo, a co byste naopak chtěli změnit v tom
nadcházejícím. Prožijte tyto krásné chvíle v lásce a pohodě.
Zdraví vás
Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko

PS: Kdokoli z vás se na mě může nyní obrátit v mé kanceláři v Třebíči na ul.
Vítězslava Nezvala 2/3 (každé pondělí od 14 do 17 hodin) či pomocí telefonu
605 284 338 (asistentka Lenka Hůlková) a e-mailu info@hanazakova.cz.

(fotky přírody z FB skupiny
Oslavka!!!)

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Ohlédnutí za koštem pálenek

SLOVO SENÁTORKY
Milí spoluobčané,
v říjnu tohoto roku jsem se díky vaší veliké podpoře stala senátorkou za
Třebíčsko, když jsem ve druhém kole voleb získala 77,46 % hlasů. Chtěla
bych vám za tuto důvěru poděkovat, a zároveň sdělit, že tak vysoké číslo mě naplňuje obrovskou pokorou. Skutečnost, že jste tak ohromnou
měrou přispěli k tomu, že nyní zasedám v horní komoře Parlamentu ČR,
znamená, že chci splnit všechny cíle, které jsem si předsevzala.
V tom mi může pomoci Výbor pro záležitosti EU, v němž nyní zasedám.
Ten se vyjadřuje k evropským legislativním návrhům ještě před jejich
schválením v Radě EU a v Evropském parlamentu a zabývá se i dalšími
strategickými dokumenty předkládanými evropskými institucemi. V
rámci celé EU je český výbor třetí nejaktivnější. Tento výbor tak může
nepřímo ovlivnit i byrokratickou zátěž, která tolik trápí české podnikatele, a může dostat k posouzení i nějaký zákon týkající se financování
obcí. V takovém případě bych pak danou legislativu projednávala tak,
aby přinesla užitek podnikatelům, obcím a v návaznosti na to i spolkům,
které v obcích zajišťují společenský život. Právě to byly jedny ze stěžejních bodů, které jsem si vytkla při vstupu do Senátu.

Na sváteční neděli 28. 10. 2018 jsme v místní sokolovně uspořádali soutěžní košt domácích pálenek a likérů a nahradili jím výjimečně tradiční
Štrúdlování.
Sešlo se nám neuvěřitelné množství vzorků, z čehož jsme byli velice
nadšeni!18 druhů čistých pálenek (slivovice, meruňkovice, kalvádos, vínovice ...) a k tomu 11 druhů nejrůznějších likérů. A že bylo co ochutnávat! Například medovo-propolisový likér, či likér z medvědího česneku.
To jste určitě ještě nikdy nepili! Dále višňové likéry, hruškové, nebo např.
mátový. Výběr byl široký, nabídka lákavá.
Vzorky jsme tedy rozdělili do dvou kategorií - na čisté pálenky a likéry
- a po dvou hodinách degustace jsme vyhlásili 6 nejchutnějších vzorků.
Vítěze jste vybírali vy, veřejnost. Věříme, že se vám košt líbil a zase ho
někdy rádi zopakujeme.
A kdo se stal vítězem?
Kategorie PÁLENEK:
1. místo = Jiří a David Břouškovi (meruňka)
2. místo = Ladislav Sochor ml. (meruňka)
3. místo = Marie Sobotková (švestka)
Kategorie LIKÉRŮ:
1. místo = Dagmar Chaloupková (domácí baileys)
2. místo = Josef Smutný (višňový likér)
3. místo = Jozef Pemčák (višňový likér) a Vojtěch Doležal (ořechovka)
Gratulujeme všem vítězům! Dále děkujeme všem, kteří poskytli své vzorky
a také vám všem - tj. veřejné porotě, že jste nám pomohli vybrat vítěze.
Za kulturní komisi Jana Řezaninová
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Milí spoluobčané,
vánoční svátky se nezadržitelně blíží a
s nimi spousta představ a předsevzetí,
jaké si to letos uděláme: Nebudu tolik
péct, nebudu tolik uklízet, nebudu
shánět dárky na poslední chvíli a nebudu to či ono. Zabráním předvánočnímu chaosu. Většinou ale rezignujeme. Uklízíme víc, najdeme nové druhy
cukroví, tak je vyzkoušíme. V reklamě nebo u někoho uvidíme něco nové a
to bychom také ještě mohli dokoupit. Zdobíme a děláme, co k těmto krásným vánočním svátkům patří. Asi to tak má být. Ale určitě k této adventní,
předvánoční době také patří věnovat pozornost rodině, svým blízkým,
nemocným, osamělým a starým lidem. Zamyslet se nad sebou, ztišit se.
Také bychom mohli navštívit kulturní programy, které přibližují a ukazují
poselství adventu a Vánoc. Různé adventní a vánoční koncerty, besídky,
návštěvy kostelů a betlémů nás určitě pohladí na duši a příjemně naladí.
Překrásně vyzdobené obchodní domy a vánoční trhy jsou určitě také krásné, ale panující shon a chaos mě osobně unaví. Každý máme jiné představy a názory. Ale určitě platí tento výstižný citát:
„Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světýlky, větvičkami a zvonečky,
ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než aranžérka. Kdybych
se lopotila v kuchyni, napekla kila cukroví, navařila plno dobrot, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než kuchařka. Kdybych ověsila
vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními hvězdami, zpívala
sóla v kostelním sboru, ale zapomněla, kdo přišel na svět v tento čas,
potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.“

4/2018
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Příběh pro potěchu duše:
ZTRACENÁ HVĚZDA
Hvězdy jsou zvědavé, to je všeobecně známo. Jejich úkolem je všechno
bedlivě sledovat. To v nich po několika staletích samozřejmě probudí zvědavost. Co také mají dělat, když není nic jiného na práci? A právě zvědavost
změnila osud jedné malinké a neposedné hvězdičky.
Byla tak maličká, že přes ostatní jen stěží dohlédla na to, co se dělo v Mléčné dráze. Snažila se ze své oběžné dráhy vyklonit co nejvíc - a tak se to
stalo.
V úžase nad barevnými chvosty dvou komet, které se v hustém provozu jen
tak tak nesrazily, zapomněla včas zatočit a vypadla ze své dráhy.
Ihned si ji přitáhlo velké slunce, které posílalo své paprsky tisíce světelných
let daleko. Hvězdička k němu letěla jako na nebeské skluzavce a cestou narážela do jiných hvězd, planet a meteorických rojů. Ještě že se jí podařilo
včas uhnout před černou dírou! Nakonec se zastavila až na opačné straně
Mléčné dráhy. Letěla tak rychle, že za ní zůstala na nebi barevná zářivá stopa. Ta sice byla pěkná na pohled, ale hvězdičce působila nemalou radost.
Hvězdička totiž cestou ztrácela ze svého povrchu jednu vrstvu za druhou,
až z ní zůstala jen směšná malá jiskřička, téměř bez síly a jasu. Právě v té
chvíli se jí zmocnila přitažlivá síla jedné planety. Hvězdičku si začala přitahovat malá modrá planeta, žádný obr, ale zdálky vypadala docela hezky a
žila na ní spousta zajímavých tvorů.
A tak se hvězdička, která nebyla větší než pomeranč, dostala až na Zemi.
Dopad té hvězdičky zmírnil mechový polštář v lese. Spadla přímo pod vysokou jedli. Šlo kolem divoké prase. Funělo a hledalo v hlíně mezi kořínky
něco k snědku. Narazilo na hvězdičku, a protože něco takového ještě nevidělo, zkusilo ji ochutnat. Hvězdy samozřejmě k jídlu nejsou. Divoké prase
si o ni zlomilo zub a rozhořčeně ji zadníma nohama zahrabalo do hlíny a
spadaných větviček.
Hvězdička nemohla dělat nic jiného, než z posledních sil zářit, ale její slábnoucí světlo nedokázalo proniknout vrstvou kamínků a hlíny. A protože
hvězda pod zemí žít nemůže, brzy ucítila, že se blíží její poslední hodinka.
Právě v tu chvíli šla kolem žena, která hledala houby. Nadzvedávala listí a
větvičky dlouhou holí, až si všimla, že se v zemi cosi blýská, a jemně odhrnula hlínu, která hvězdičku dusila. A protože ta žena měla dobré srdce,
hvězdička se jí v dlaních rozzářila.
„Ta je krásná“, zvolala žena,„vezmu si ji domů. Bude svítit muži na cestu, až
se bude vracet z práce, a dětem až půjdou ze školy!“
Zapomněla, že šla hledat houby, radostně sevřela hvězdičku rukou a spěchala domů. Doma ji postavila
do okna.
Už se brzy šeřilo, a když se
manžel vracel z práce, překvapila ho jasná zář v okně.
„Co tu tolik svítí?“ ptal se. Žena
mu vyprávěla, co se jí v lese
přihodilo.
„Určitě to bude nějaká vzácná
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věc“, prohlásil muž, „prodáme to a
budeme bohatí!
„To ne“, bránila se žena.
„Dáme si ji před dům, aby všem svítila na cestu!“
Hvězdička se po těch slovech rozzářila jako nikdy předtím. Ale nakonec si
muž prosadil svou. Druhý den hvězdičku zabalil do hnědého papíru, omotal provázkem a odnesl do města.
Vstoupil do nejluxusnějšího zlatnictví a dal si zavolat majitele. Položil
balíček na pult, a když ho otevřel, hřejivé světlo hvězdičky naplnilo celý
obchod. Perly a diamanty před ním bledly závistí.
Zlatník nadšeně vykřikl:
„Rozřežu ten vzácný kámen na kusy. To bude šperků na prodej! Ten kus
může mít cenu...“
Ale nestačil větu dokončit. Jeho slova připravila hvězdičku o všechnu sílu.
Celá pohasla a nezmohla se na víc než na matný lesk.
„Co to má být? Vy si ze mne děláte legraci?“ rozčílil se zlatník.
„Koukejte zmizet a ten kámen si vezměte s sebou!“
Muž schlíple zabalil hvězdičku zpátky do papíru a zdrceně odešel. Byl Štědrý den a ulice byly plné lidí. Mužem lomcoval vztek. Na chodníku nějaké
děti chystaly stánek s předměty na dobročinný vánoční prodej pro chudé.
S hvězdičkou v kapse udělal muž několik kroků, ale pak se otočil na podpatku, jako by ho něco napadlo. Vrátil se ke stánku a znechuceně hodil na
stánek hvězdičku ve zmuchlaném papíře.
„Vezměte si to. Třeba to taky prodáte.“
A jak to dořekl, už byl pryč.
Děti zvědavě rozbalily papír. Pod rukama jim oslnivě zářila hvězdička. Zlatavé pulzující světlo jako by hřálo přímo u srdce. Malinká hvězdička, která
chtěla pro něco žít a zářit, se dětem zalíbila.
„Ta je krásná!“ zašeptaly s údivem.
„Tu prodat nesmíme“, řekl jeden chlapec.
„Dáme ji doprostřed komety, co visí nad vchodem do kostela“, napadlo
světlovlasou holčičku s červenou šálou.
„Správně. Bude dnes svítit na cestu všem, kdo půjdou na půlnoční“, prohlásil třetí.
Nechali stánek stánkem a rozběhli se ke kostelu. A tak hvězdička, která se
ztratila, našla o Štědrém večeru smysl života.
Byla tak šťastná, že se o půlnoci před kostelem rozjasnilo jako ve dne.
Náš krásně vyzdobený kostelíček si můžete prohlédnout a mše svatá se
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koná v tyto vánoční dny:
24. 12. 2018 - Štědrý den ve 20:00 hodin
25. 12. 2018 - Boží hod vánoční v 9:30 hodin
26. 12. 2018 - svátek sv. Štěpána v 11.00 hodin - pozor změna !!
30. 12. 2018 -neděle sv. Sv. rodiny v 9:30 hodin
31. 12. 2018 - pondělí sv. Silvestr ve 14:00 hodin
6. 1. 2019 - neděle Tři Králové v 9:30 hodin
Vánoční sbírka bude dána na údržbu a náklady kostela.
Poslechnout si vánoční koledy můžete jako každý rok na Štědrý den v
16:00 hodin na hřbitově.
Všechny zveme na vánoční koncert v neděli 6. ledna v 15:00 hodin v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Pozvání přijal, a jsme za to moc rádi, nám známý Chrámový sbor od sv.
Martina z Kralic. Přijďte si poslechnout a také zazpívat krásné koledy.
PŘIPOMENEME SI PÁR PRANOSTIK Z KALENDÁŘE Z ROKU 1941
Lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté.
Padá-li sníh na Štědrý den, urodí se len.
Sv. Barbora 4. 12. mosty staví, sv. Sáva 5. 12. hřeby ostří a sv. Mikuláš
přibíjí.
Na sv. Barboru saně do dvoru.
Tmavý prosinec znamená dobrý rok.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Dne ubývá 24. 12. o 21 minut, nejkratší den - nejdelší noc, potom do
konce měsíce přibude o 3 minuty.
Dne 22. 12. v 6 hodin 45 minut vstoupí Slunce do znamení Kozorožce.
V dnešním vánočním příspěvku se omluvím a vynechám vzpomínky z
poznámek pana Menšíka.
Poděkuji všem občanům za každou jejich letošní pomoc - aktivitu, dechové hudbě Polužance za doprovod na akcích, děvčatům za krásné
zpěvy, aktivním seniorům za každé setkání a pomoc. A všem, že nejste
pasivní, a když se něco dělá, že přijdete a navštívíte tyto akce.
Nakonec jedno čínské přísloví.
Má-li člověk v duši světlo, vyřazuje z něj krása.
Vyřazuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě.
Snahou každého světla je
prozářit tmu... Ať nejen v tyto
vánoční svátky, ale i v celém
dalším roce 2019 vyřazujeme
světlo... a v každé rodině vládne harmonie
přeje všem S láskou Marie
Sobotková

4/2018

TEN, KDO NÁM ŽEHNÁ
Již třetím rokem náš Březnický čtvrtletník obsahuje
text a požehnání našeho
brněnského biskupa Jeho
Excelence Mons. ThLic.
Vojtěcha Cikrleho, který je
od roku 1990 v pořadí 13.
brněnským biskupem a
pochází z Bosonoh.
Možná Vás upoutal biskupský znak, patřící do
církevní heraldiky. (Ještě
je cechovní heraldika, heraldika institucí, městská
heraldika, rodová heraldika a zemská heraldika.)
A když už jsem toto téma
navodila, je vhodné uvést
popis znaku pana biskupa
Cikrleho. Znak je čtvrcený.
Biskupským kloboukem zastřešený znak v sobě nese jednak znak brněnské diecéze, kterými jsou překřížené klíče a meč, atributy patronů
diecéze sv. Petra a Pavla, dále pak pádlo se dvěma slunci na modrém
podkladě. To reprezentuje jeho křestního patrona, 2. pražského biskupa
Vojtěcha Slavníkovce, pod jehož ochranu svěřuje brněnský biskup celou
svoji biskupskou službu. Za štítem je zlatý procesní kříž, provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou. Znak doplňuje biskupské heslo
„Non ego sed tu“ (z lat. Ne já, ale ty). Heslo je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, vyjádření touhy odevzdat svůj život do rukou
milujícího Boha.
Pan biskup je také autorem několika knih a knížeček, které nezaškodí mít doma a občas do nich pro potěchu duše nahlédnout. Jsou také
vhodným dárkem nejen pro katolíky. Vydány byly tyto:
• Ne já, ale Ty (Karmelitánské nakladatelství, 1998)
• ... aby mohlo vyrůst něco krásnějšího (Cesta, 1999)
• Non ego, sed tu (Biskupství brněnské, 2000)
• Vy jste sůl země a světlo světa (Biskupství brněnské, 2004)
• Vita Christi - Život Kristův (spolu s Karlem Rechlíkem, 2006)
• Eucharistie (Karmelitánské nakladatelství, 2007)
• Stradivárky (Biskupství brněnské, 2007)
• Vánoční variace (Karmelitánské nakladatelství, 2007)
• Pastýřské listy 1990 – 2009 (Karmelitánské nakladatelství 2010)[8]
• Kostel – živé místo k setkávání (Biskupství brněnské 2012)
• Pastýřské listy 2 (Biskupství brněnské 2015)
• Na cestě za hvězdou (Biskupství brněnské 2016)
Biskup Vojtěch má staršího bratra P. PhDr. Karla Cikrleho (má 83 roků),
který je znám mezi varhaníky a chrámovými sbory. V současné době
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působí ve farnosti Lesná jako výpomocný duchovní a jeho promluvy najdeme na webu youtube. P. Karel Cikrle působil mimo jiné v nedalekých
Rouchovanech a byl vysvěcen na kněze v roce 1970 spolu s již zesnulým,
v Březníku působícím, P. Janem Kabátkem.
(V textu čerpáno z Wikipedie)

Co tedy vlastně tvoří jádro a podstatu Vánoc?
Podstatou křesťanských Vánoc je radostné poselství o Bohu a jeho vztahu k člověku. Radostné poselství je představováno prostřednictvím
události, která se stala před dvěma tisíci lety v judském městě Betlémě, události, kterou vidíme znázorněnou tak často, že její vztah k sobě
samým už ani nevnímáme. Mnozí touží tomuto poselství v průběhu
svého života lépe porozumět, protože cítí, že může mít pro jejich život
větší hodnotu než dary, které kdy dostali. Tím poselstvím je: Bůh tě má
rád. Proto ti posílá svého Syna, aby ti pomáhal a jako přítel provázel ve
tvém životě… Právě na připomenutí této radostné události se křesťané
scházejí na půlnočních děkovných bohoslužbách, protože vědí, že štědrovečerní večeře a dárky pod stromečkem nejsou tím nejpodstatnějším.
Když si zadáte ve vyhledávači Google slova vánoční příběh, objeví se
vám přes dva miliony nejrůznějších a nejroztodivnějších odkazů. Když
si zadáte anglický ekvivalent, tedy Christmas Story, bude těchto odkazů přes tři sta dvacet milionů. Pod slovy vánoční příběh jsou schovány
různé reklamy, nabídky, osobní příběhy, vzpomínky. Seznam, Google,
Wikipedia, Facebook, YouTube, komunikační prostředky dnešní doby,
nabízejí nepřeberné množství informací těžících z narození Ježíše Krista.
Přesto je Vánoční příběh jen jeden.
Ježíš přišel, aby nás obdaroval, proto si jako připomínku této události
dáváme dárky. Přišel, abychom v něm nacházeli smysl života. Abychom
v něm spojovali svůj čas s věčností.
Mnozí z vás si možná řeknou: Změnil se nějak Ježíšovým narozením
svět? Není to naivita věřit v nějaké vykoupení, tedy vysvobození ze zla,
když kolem sebe vidíme bujet terorismus a sobectví, když vidíme statisíce lidí mimo svůj domov, když se setkáváme s řadou destruktivních
závislostí? A
každý den, tedy i dnes, umírá na světě víc jak třicet tisíc dětí hlady - proč
to Bůh nezmění? Je to těžká otázka. Ale není její řešení v tom, že jsme se
nezměnili my? Že ostatní lidi nepřijímáme jako své bratry? Není to dů-
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sledek našeho sobectví, nezájmu a zloby, a to nejen v globálním světě,
ale v našem nejbližším? A právě betlémské dítě, Ježíš, přichází, aby se
dotkl toho, co je v nás dobré. Co může růst a přinášet ovoce. Vánoce jsou
dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý.
Jenže kolik lidí to tak chápe a kolik se jich na to těší? A tak se ptám: Jsme
skutečně připraveni na Vánoce? Nemyslím, jestli máme uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo, nakoupeno, zabaleno, omašleno, odesláno,
vyřízeno, i když ani tuto stránku Vánoc nechci zavrhovat a ppodceňovat.
Ale jsme připraveni na to,
kvůli čemu se to všechno
děje? Podle toho také prožijeme Vánoce buď radostné
a požehnané, nebo jiné.
Tento text Mons. ThLic.
Vojtěcha Cikrleho najdete
v jeho knize Na cestě za
hvězdou.
(Čerpáno z www.cirkev.cz)
Tržiště života mi nabídlo čas, který jdu trávit do knihoven a nechávám
si z útrob archívu donést staré noviny. Většinou je výběr náhodný, než
cílený. Cíleně jsem četla jenom noviny z r. 1924. Tento rok jsem si vybrala
proto, že se v něm narodila moje maminka, (oslavila letos 94 narozeniny) a v tomto roce začal také vysílat Český rozhlas Brno. Čtením jsem
byla vtažena do doby, ve které jsem nežila. Zajímavá zkušenost.
Letošní rok s koncovým číslem 8 nabízí několik možností nahlédnout
do historie. Nabízím Vám článečky, jejichž poselství mi prolétne hlavou
zpravidla v období od října do Vánoc. Letos mi naléhavý vzkaz vojáka
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vstoupil do mysli již v září, v Kanadě. Chodila jsem do české komunity v
Torontu a Ti, co letos navštívili naši vlast, si posteskli. Obsah jejich stesků shrnu takto: Měli jsme problém sehnat českou vlajku. Mimo oblast
Prahy jsme nenatrefili na dárek, na němž by byly atributy České vlasti.
A co nás bolelo nejvíc? Že prodavači se tvářili nepříjemně, jako bychom
chtěli něco, co oni nesmí prodávat. Netušili ani kam nás poslat. Co se u
Vás stalo? Tolik výročí se letos týká naší vlasti! Vlajky by Vám měly viset
po celý rok na každém domě! Všichni turisti by měli žasnout a ptát se po
příčině té přehršle vlajek! Místa, která jsme v létě navštívili, nám tuto
radost vůbec nenaskytla. Zahlédnout českou vlajku byl problém. Prosím
Vás, udělejte s tím u Vás doma něco!
Když jsem se vrátila do vlasti, začala jsem si více všímat veřejných prostor, kde by vlajka mohla být. Radost mi udělal automat na nápoje. Kávu
jsem si odnášela v kelímku s nápisem 100 let české státnosti a vlajka
nechyběla! Takže mi vyvolal potěšení jednorázový kelímek, který je
hrozbou pro životní prostředí! Někde jsem totiž četla, že spotřebované
kelímky a kapsle na kávu z Německa, USA a Velké Británie by obepnuly
celou planetu téměř 80 krát!
Také jsem si všimla, že cestou po dálnici do Brna na billboardech pomalu mizí naše vlajky, které svého času přes noc zaplavily v obou směrech
dálnici D1. Vybavil se mi pocit, který ve mně vyvolával pohled na českou
vlajku, která byla téměř na každém kroku. Možná tehdejší akce zakrývala ještě jiný úkol.
Globalizací kráčíme k světovosti a možná zapomínáme, kdo jsme, za co
naši vojáci v roce 1918 bojovali a šli na jistou smrt. A to je ten okamžik,
který mi připomněl slova vojáka, jdoucího za první světové války na
popravu: „Je-li mezi vámi někdo z Čech, pozdravujte naši drahou vlast,
polibte za nás bohdá v brzku svobodnou zem a neopouštějte naše děti!

Pomstěte nás!“
Výše zmíněné prožitky ve mně zanechaly stopu a napadlo mě se Vám s
nimi svěřit. Naši vlajku vozíme už několik let v autě díky přátelům z německého Grossbardau, kteří jsou vždy řádně vybaveni svými národními
barvami a symboly státnosti. Nevzdávejme se tak lehce svých národních
atributů! Mohlo by to časem znamenat i jistou ztrátu svobody.
V souvislosti se čtvrtletníkem mě ještě napadlo-v čase Vánoc se hovoří hodně o lásce. Při návštěvě poslední přednášky realizované U3V pan
přednášející citoval neznámého autora a o text byl mezi posluchači velký
zájem. Zde je:
Desatero lásky
(autor neznámý)
1. Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.
2. Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.
3. Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.
4. Pravda bez lásky činí člověka nelítostně kritickým.
5. Moudrost bez lásky činí člověka vychytralým.
6. Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.
7. Pořádek bez lásky činí člověka malicherným a pedantickým.
8. Důstojnost bez lásky činí člověka ješitným.
9. Majetek bez lásky činí člověka lakomým.
10. Víra bez lásky činí člověka fanatickým.
Za Váš čas a naslouchání děkuji a přeji všem požehnané Vánoce!
Hana Budínová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Rolničky cinkají,
koníčci klusají,
do kraje přijela paní Zima.
Přijela na saních, sypala všude sníh,
to je ta pravá zima!
Zdravíme vás, milí dospěláci!
Písničku o paní Zimě jsme vám zazpívali při rozsvěcení vánočního stromečku na návsi, vzpomínáte? Jako každým rokem se nám to podařilo,
svíčičky zaplály a Ježíšek už ví, že nám může začít chystat dárečky
pod stromeček. K zimě totiž Vánoce patří! Všechny zvyky, které je
provázejí, si můžeme vyzkoušet doma i v naší školičce. Na adventní
dílně s paní Klímovou si mohl vyrobit věneček, nebo jinou výzdobu
do domácnosti, každý, kdo přišel.
Ve školce si brzy také nazdobíme stromeček a nahoru pověsíme
hvězdičku. O hvězdičce Betlémské jsme se totiž dozvěděli v divadle
v Třebíči, kde nám o ní jedna milá paní zahrála a zazpívala. I my
jsme zpívali, v závěru jejího představení jsme si připomněli známé
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koledy. Už jich umíme spoustu a určitě si je zazpíváme i na vánoční
besídce s maminkami a tatínky, kde budeme plnit další vánoční tradice. Mezi tradice v Březníku už prý patří setkání babiček a dědečků
v Sokolovně anebo vánoční akademie základní a mateřské školy
poslední den před vánočními prázdninami. V obou případech jsme
vystoupili a nebo budeme vystupovat i my, děti ze školky. Můžete
se na nás přijít podívat! Těšíme se a přejeme vám krásné Vánoce a v
tom novém roce hodně zdraví a štěstí.

Žáci a žákyně 6. a 7. ročníku zhlédli v třebíčském divadle Pasáž pořad
„Nastupovat! Děják z rychlíku“, ve kterém se seznámili s nejdůležitějšími tématy naší historie.

Chlapci 8. a 9. roč. se zúčastnili několika sportovních akcí – okrskového kola v přespolním běhu na ZŠ Domamil, minikopané v Hrotovicích a florbalového turnaje v Náměšti nad Oslavou. Zde skončili na
krásném 2. místě. Byli to tito žáci: Ondřej Koubek, Václav Křikava, Vít
Křikava, Jiří Kryštof, Jakub Tesař a David Oršoš.
V letošním roce se na školní zahradě urodila spousta jablek, děti se
díky místní moštárně mohly osvěžit lahodným moštem. Děkujeme
touto cestou p. Václavu Chadimovi za ochotu a vstřícnost při moštování a panu školníkovi Miloši Jůzovi za převoz jablek i moštu.
V říjnu se někteří žáci zapojili do soutěže Přírodovědný klokan a nejlepšími řešiteli se stali: Josef Kříž, Ondřej Koubek a Veronika Zigmundová.
Pro žáky a žákyně 8. a 9. ročníku byla uspořádána exkurze do Prahy.
Uskutečnila se 16. 10. 2018 a žáci měli možnost si prohlédnout nejznámější pražské památky. Bylo nádherné teplé počasí, žáci přijeli
spokojeni.

Na shledanou v příštím čtvrtletníku se těší vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Zprávičky ze školy – „podzim a čas vánoční“
Školní rok se nám rychle rozběhl a už se zase blíží Vánoce. Co se nám
na podzim podařilo?
Žáci 3. a 4. ročníku úspěšně zvládli 10 lekcí plaveckého výcviku v třebíčském bazénu Laguna. Čtvrťáci absolvovali v rámci dopravní výchovy teoretický výcvik o dopravní výchově.
26. září byl v naší škole zahájen ve spolupráci s DDM Náměšť nad Oslavou kroužek keramiky. Navštěvují ho děti z I. a II. stupně.

10

Tak jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole soutěž ve sběru
šípků. Nejlepší naši sběrači jsou: Ondřej Žalud – 45,10 kg, Josef Kříž –
21,30 kg, Jan Jurášek – 10,85 kg.
Nejlepší třídy ve sběru byly odměněny dorty od paní Dračkové z Kralic
nad Oslavou.
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V listopadu se uskutečnil podzimní sběr starého papíru, kterého se
nasbíralo přibližně 8 tun. Na jaře bude sběr pokračovat.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří pomohli!
Ve dnech 31. 10. – 2. 11. byli žáci I. stupně na „Škole v přírodě“ v Chaloupkách u Kněžic. Tentokrát to bylo na téma: Historie všedního dne.
V zajímavém programu se děti ocitly na české vesnici v době našich
předků. Dozvěděly se zde spoustu zajímavých a užitečných věcí o životě lidí v minulosti, jak se tehdy bydlelo, jedlo i oblékalo.
Dopravu na Chaloupky a zpět dětem sponzorovalo Družstvo LUH. Děkujeme tímto družstvu LUH a panu předsedovi Františku Pejpkovi za
sponzorství.
V říjnu a listopadu proběhlo Národní testování SCIO 6. a 9. tříd. Naši žáci
si porovnali své vědomosti z češtiny, matematiky a angličtiny se žáky
z ostatních škol i víceletých gymnázií v České republice. Testovány byly
kromě uvedených předmětů také obecné studijní předpoklady žáků.
V Logické olympiádě, soutěži pořádané Menzou ČR, postoupil náš žák
Jan Kašpar z 9. ročníku do krajského kola v Havlíčkově Brodě, kde obsadil 27. místo z 50 ti účastníků.
Na tradiční nedělní rozsvícení vánočního stromu 2.12. nacvičily paní
učitelky se žáky pásmo pranostik, básní a písní. Věříme, že se veřejnosti naše vystoupení líbilo a dokreslilo předvánoční, zimní atmosféru
akce.
Dne 4.12. se v naší škole konala vánoční dílna výtvarného tvoření pod
vedením paní Olgy Matouškové a paní učitelky Pavly Coufalové. Děti
si mohly vyrobit pro své blízké dárečky (hrníčky, tašky, čelenky, kosmetické taštičky…)
5. 12. proběhla v ZŠ a MŠ tradiční obchůzka Mikuláše, andělů a čertů,
kterou žáci 9. ročníku pod vedením třídní učitelky připravili pro mladší
žáky a předškoláky naší MŠ a ZŠ.
Další kulturní akcí, kterou zpestřilo vystoupení našich žáků, bylo v
sobotu 8.12. „Setkání seniorů“ v místní sokolovně. Zde naši žáci opět
předvedli pásmo písní, vánočních básní a pranostik.
Do Vánoc ještě připravujeme ve spolupráci s cestovní agenturou
Úsměv adventní výlet do Bratislavy pro žáky 7. – 9. ročníku.
Starší žáci navštíví 20. 12. výchovný koncert Bigbít, který žáky seznámí s vývojem české populární hudby.
Kalendářní rok 2018 slavnostně zakončíme školní vánoční akademií
v sokolovně.
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„Vážení kolegové a spolupracovníci, děkuji Vám za Vaši práci pro děti
i veřejnost.“
Jan Nešpor
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem za přízeň, pochopení a podporu v uplynulém roce. Rádi se s Vámi budeme setkávat při naší práci
i v novém roce 2019.
Přejeme Vám pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu a radost z dětí. Při
jejich výchově hlavně optimismus a trpělivost.
Kolektiv ZŠ a MŠ Březník

TJ Sokol Březník
SLÁVA HODŮM!!!
Celá organizace letošních hodů se osvědčila. Pojali jsme je trochu jinak. Ukázalo se, že je příjemnější „netrhat“ celodenní hodovou náladu
a pokračovat v zábavě v sokolovně hned po skončení průvodu Březníkem. Všem účastníkům to přidalo na náladě.
Tělocvičná jednota Březník moc děkuje všem, kteří se letošních hodů
zúčastnili, krojovaným i hostům. Hody se nám vydařily po všech
stránkách. Počasí vydrželo příjemné, účastníků průvodu po vsi bylo
hodně a všichni se krásně bavili, a nejen to. Každý má velikou zásluhu na průběhu celého dne. „I když nohy bolí, vydržíme až do konce“.
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Všem ženám, dětem i mládeži veliké poděkování za dobrou náladu,
spolehlivost a výdrž. Děkujeme samozřejmě všem dalším občanům,
kteří měli chuť se zúčastnit, nelenili a přišli si zazpívat, zatancovat a
pobavit se.
Zvláštní poděkování patří mladým tanečníkům z tanečního souboru
a dechové hudbě Polužanka, bez kterých by to nešlo a nebylo „ono“.
Budeme se těšit na příští hody.
Ing. Jarmila Křivánková

„JAK SOKOLÍCI SÁZELI LÍPY ANEB NOVODOBÁ POHÁDKA
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI“
Část druhá
Je sobota 20. 10. 2018 06:00 hodin ráno. Počasí nic moc, prosím sluníčko ať se ukáže, nebo ať alespoň nezačne pršet. Odvážíme jedno
auto s nákladem k Anině aleji a druhým se vracíme na místo srazu.

rodiče sice pochválili super nápad, sokolík ale bude doma, sázet lípu
nepůjde, jsou Hody. Terezka pošle bráchu, je nemocná, Ríšu přiveze
táta, je po nemoci a mají návštěvu, ale toto si ujít nenechají – díky.

Někdy se to prostě sejde. Neměli jsme na výběr: teď anebo za týden,
kdy se bude vysazovat obecní lípa a bude lampionový průvod, takže
teď. Nakonec si to dali vysvětlit i na výboru TJ, že dospěláci s naditými
peněženkami budou doma čekat na stárky, zatím co my si vezmeme
jejich děti, aby nepřekážely.
Sešlo se nás celkem 10 dětí a 4 dospěláci: Eliška a Šíma Rosendorfovi,
Kačka a Klárka Sochorovy, Marky a Simča Loudovy, Honzík Sobotka
místo nemocné Terky, Viktor Dragushynets, Zbyněk Hájek, naše Katka,
Maja – mamka od Viktora a my dvě s Mončou a taťka Viktor Dragushynets, který nás láká, že nás všechny odveze, ale jsme tvrďáci:
„Sokol se nevzdá, překážek se nebojí, své síly napne, v úsilí nepovolí!“
Tak to je heslo mého mládí, snad se mi ho podaří předat dál. Rodiče
slibují, že když bude potřeba, tak si pro nás přijedou. Monča odváží
nářadí a baťůžky se svačinou, špekáčkem a pláštěnkou. Neujdeme ani
400 m po poli a za zády nás tlačí auto. Táta Viktor přivezl Monču, aby jí
to nebylo líto, že nešla pěšky. Auto nás opouští a některé pomalu i síla
v nožičkách. Zbynďa se postaví před Monču a rozkazuje: „Na koně!“
No počkej, ještě jsi nic neušel.
„Na koně!“ opakuje.
Tak pojď za ruku.
Dětská očka posmutní: „Tak tady neuspěju. No dobrá, ale kůň by byl
lepší.“
A už se šourá vedle Monči, kterou si celý den usurpuje jen pro sebe.
Čekám, kdy to přijde na druhého benjamínka Elišku.
„Jak se ti jde Eli, můžeš ještě?“ ptám se.

Je 8:30 a s dětmi sokolíky máme sraz u sokolovny. Budeme tam sami?
Nebudeme. Účast jich přislíbilo docela dost, i když ne všichni. Někteří
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„Hmm“ odpovídá a jde stále dál.
Tak to asi znamená, že může… a mohla! Ušla to celé, no jo, každodenní trénink s mamkou po Březníku je znát.

Se slovy písně „Polem nepolem, lesem „nelezem“ (opovaž se mi to
Jarko opravit!) jedu za tebou…“, ujití 1,3 km, dorážíme za hodinu na
místo. Skrze mraky nesměle vykukuje sluníčko, vítr taky někde odpočívá, co víc si přát! Za chvíli přijíždí Cibulky s Ríšou a skvělým „udělátkem“ na zatloukání kůlů.
Než se stihnu nadechnout, berou si sokolíci nářadí. A který že stromeček si mohou vzít? A kterou díru vybrat? A kdo jim to odnese a kde
mají svačinu? A „mně se chce čůrat“, hlásí Zbyňďa s očima upřenýma
na Monču. Kdepak já jen nechala píšťalku a bič?!
Kecám… kdo znáte děti, víte, že jsou do všeho hned „hrrr“. Někoho to
vytáčí, mě většinou nabíjí energií. Ale toto chce organizaci, musím zavelet: „Nejdřív se vyfotíme, pak si rozdáme věci a stromečky. Jamky si
vyberete podle sebe, nebo vám je určím. Pak bude metodická ukázka,
jak si stromek zasadit a teprve potom začnete pracovat, samostatně.
Kdo bude potřebovat
pomoc,
řekne si o ni.“
p
p
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A začal mumraj. Má romantická představa z konce září v houpačce se
rozplynula jako mráčky.
„Mami, trenérko, paní učitelko, teto…“ (Nejsem paní učitelka, nejsem teta a nejsem ani trenérka! V sokole se oslovujeme jménem, tykáme si a zdravíme se ryze českým „nazdar“. Kdyby uměli číst, dala
bych si ceduli na čelo, ale ještě neumí.)
„Mně to nedlží“,„mně to tam nejde“,„já počebuju pomoct“,„já to neumím“
(tady taky neopravat, nejsem tele, autor výroku ještě neumí říkat„ř“).
A opět děkuji prozřetelnosti za Viktorovi rodiče a Pavla Cibuliaka s
tetou. Být tu jen s Mončou, sázíme to ještě na dušičky. Takto to jelo
jako po másle. Děti si snažily ve dvojicích pomáhat, tátové zatloukali,
stloukali a seřezávali opěry, mamky běhaly tu s vodou, tu podržet, tu
přišlápnout, tu zaříznout síťovinu na kmeni. Nakonec přitlouct cedulku se jménem, pořádně prolít.
„A kdy budeme svačit“, ptá se Šíma.
No jo svačina!
„Šimi, kdy chceš, máš hlad?“, tak se jdi nasvačit hned.
„Sokolíci, jděte se napít, a kdo máte hlad, hned si snězte svačinu.“
„Kačenko!“
„Ano mami.“
„Nemáš hlad?“
„Ne, já se najím až potom.“
„Tak se jdi napít.“
Kurňa, musím všechno říkat dvakrát?
Kromě Šímy nikdo hlad nemá, všichni jsou zaujatí prací, nikdo mě neposlouchá. Opět musím zavelet.
Do toho přichází Monča:
„Kolik máme těch stromků, 14? Mně nevychází díry.“
Koukáme na díru bez stromku. Jdu znovu počítat. No jo, 14 stromků,
15 děr.
Hmm, dyť jsem psala, že už byla tma, to se může stát i vám! To nevadí,
s naší velikostí stromků, tedy spíše stromečků, vyzbyly i kůly, tak koupím ještě jednu lípu a bude to.
Je dosázeno. Cibulky odjíždí, děkujeme za obrovskou pomoc.
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Je nejvyšší čas, nanosit dřevo, rozdělat oheň, opéct buřty, něco málo si
zahrát a vydat se zpět k domovům.
Den utekl jako voda, s Mončou jsme vyšťavené. Děti jsou happy, po
buřtu by mohly začít nanovo.
Nakládáme se do aut a jedeme zpět k sokolovně. Tam už čekají rodiče.
Zda se to dětem líbilo, byste se museli zeptat jich. My doufáme, že
ano, alespoň podle ohlasů. Každý získal do pokladu skřítečky navíc.
(To je naše celoroční bodovací soutěž, zakončená hledáním skřítkova
pokladu tradičně na začátku léta).
Rozčarování přišlo po 14 dnech zjištěním, že někomu stálo za to vzít
nám nachystané kůly pro 15. stromek. Jsou věci, které prostě nikdy
nepochopím, vy ano?
Je listopad. 15. stromek je též zasazen, s jinou opěrou a mimo zápis.
Zalkni se zloději, akorát přiděláváš práci! Ale zpět k našemu dílu.
O stromečky nyní musíme nějaký rok pečovat, než řádně zakoření. Též
máme, na apel Rosendorfovic, koupený nátěr proti okusu zvěře. Jen
kde vzít světlo, sucho a čas, nátěr provést, kdo se hlásí?
A co to celé stálo? Stromky 2390,- Kč; opěry 200,- Kč; síťová ochrana
kmene 350,- Kč; nátěr proti okusu 110,- Kč. Suma sumárum: 3050,-Kč
Nakonec patří poděkování rodičům všech našich sokolíků, kteří věří, že
naše počínání má smysl. Jsou ochotni se zapojit, ustát nějakou nepohodu, přispět čímkoliv pro zdar a chod celého oddílu.
Děkuji obci za proplacení nákladů na stromky. Udělali bychom to stejně, ale je to milé a určitě to vnímám jako podporu pro další činnost.
Děkuji všem, kteří mi nadstandardně vyšli vstříc s veškerou legislativou
s akcí spojenou. Moc si toho vážím, i když číst tyto řádky asi nebudete.
A chcete vědět, jak celý nápad vznikl a co vedlo k jeho realizaci? Tak
první část „Jak sokolíci sázeli lípy, aneb novodobá pohádka O slepičce
a kohoutkovi“ najdete na našem webu: www.sokolicibreznik.cz
Ilona Fábryová

• 7. 9. 2019 - 21. ročník soutěže O POHÁR STAROSTY OBCE spojený s
oslavami 125 let dobrovolného hasičského sboru v naší obci
Na zmíněné akce Vás tímto všechny srdečně zvu a těším se na Vaši návštěvu.
Celoroční práci sboru za tento rok jsme zhodnotili na Valné hromadě v
sobotu 15. prosince 2018 v hostinci Na Růžku.
Závěrem Vám přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohodu.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle letošního čtvrtletníku bych Vám rád představil termíny
kulturních akcí, které budeme pořádat v roce 2019:
• 12. 1. 2019 - HASIČSKÝ PLES, na který se nám podařilo zajistit oblíbenou kapelu Credit, tak věřím, že se máte opravdu nač těšit, ples
navštívíte a budete se dobře bavit. Na programu bude předtančení i
bohatá tombola. Předprodej místenek bude včas vyhlášen.
• 2. 3. 2019 - OSTATKY - po vsi bude hrát tradičně dechová kapela Polužanka a na večerní zábavě Na Růžku duo Song Akord.
• 18. 5. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v hasičské zbrojnici s opékaným seletem
• 15. 6. - 16. 6. 2019 - MALÁ POUŤ - v sobotu stavění máje + večerní
pouťové posezení u sokolovny s hudbou. V neděli po vsi i pod májí
zahraje dechová kapela Polužanka.
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
– ROK 1939
… aneb jak se v Březníku žilo před 79 lety …
Vysvětlení k vedení obecních kronik ve válečných letech:
„Na aktivu kronikářů dne 11. 3. 1951 kladl osvětový inspektor v Bíteši
na srdce všem kronikářům, aby doplnili záznamy do kronik za ta léta,
kdy nebyla kronika psaná vůbec. V naši obci jsou to léta 1939 - 1950
včetně. Za dobu okupace byly kroniky stažené a odeslané na okresní hejtmanství do Třebíče a nemohly být tudíž doplňovány. Aby naše
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ÚNOR
Celý únor bez sněhu, mírné mrazíky až do 8. 3. 1939.

obec nepozbyla originál kroniky, tj. Pamětní knihy, pořídil tehdejší
starosta p. Josef Kopuletý z č.p. 16 za pomoci tehdejšího tajemníka
p. Josefa Boka z č.p. 87, soudruha Jana Rybníčka č.p. 124 a řídícího
učitele Aloise Lysáka opis Pamětní knihy. Tento odeslali na okresní
hejtmanství. Originál dobře uchovali až do osvobození vlasti Rudou
armádou. V květnu 1945 však byly kroniky vráceny, uschované byly
slavnostně dány občanstvu k dispozici a mohlo se pokračovat v jejich
doplňování, ale moji předchůdcové, nevím z jakých důvodů, neučinili
svoji povinnost a Pamětní kniha zůstala až do 1. 1. 1951 nepovšimnuta. Od 1 1. 1951 jsem byl M.N.V. ustanoven kronikářem já a sháním doklady a údaje pro kroniku za těchto 12 roků, což se mně také
za pomoci některých věrohodných občanů daří. Velkým příspěvkem
mě pomohl s. Staněk František z č.p. 192. Nějaké poznámky zůstaly po mých předchůdcích soudruhu Lysákovi a soudr. Dobrovolném.
Rovněž některé paměti našich partyzánů soudruha Růžičky, Rybníčka
Jana, Havelky Fr. atd. Konečně poznatky a zkušenosti z koncentračních táborů v Německu od Emila Nováčka, tyto zakládám v originále.
Ostatní doplňuji ze svých pamětí a školní kroniky. Záznamy budou ve
zkratkách, ale budou přeci lepší, nežli nic. Tolik jako úvod k dalšímu
pokračování“.
V Březníku dne 26. 2. 1963
Augustin
Poduška
g

BŘEZEN
Od 9. března silnější mrazy a sněžení. 1. března narukovali nováčci na vojenský výcvik. 14. března 1939 se odtrhli Slováci od ČSR a
založili samostatný stát. Podkarpatská Rus a Ukrajina připadla Maďarsku. 15. března v 6 hodin ráno vkročilo říšsko-německé vojsko do
Čech a Moravy, obsadilo obě země a říšský vůdce Adolf Hitler prohlásil protektorát nad Čechy a Moravou. Tím přestala po dobu okupace existovat Československá republika. 15. března v 8 hodin večer
vkročil Hitler na Pražský hrad a zdržel se tam do 16. března. Podepsal tam výnos o zřízení Protektorátu Čech a Moravy o 13 bodech s
kulturní autonomií. 16. března navštívil Brno, kde byl německým
obyvatelstvem nadšeně vítán. 15. března poprvé vztyčena vlajka
na hradě s hákovým křížem. Říšským protektorem Čech a Moravy
jmenován šlechtic von Neurath. Od 15. března nařízena jízda vpravo. Pošty, dráhy a všechny státní úřady mají úřední řeč německou.
Veškeré orientační tabule přepsány na německo-české. 15. března
vánice, sníh a plískanice. Od 16. března mrazy - 2°C až - 10°C až do
25. března. Dne 24. března rozpuštěna armáda československá. Ve
městech jsou napřed nápisy německé, pak české. Hodnota německé
marky = 1:10, čili 10 Kč za jednu marku.
DUBEN
1. dubna 1939 začali rolníci se setím ovsa a jařin. 1. dubna zrušeny
strany Národní jednota a Strana práce. 8. dubna večer první jarní
bouře, nezanechala škody. 14. dubna 1939 koupila v soudní dražbě
dům č.p. 124 Miroslava Rybníčková roz. Pavlíková od svého tchána
Jana Rybníčka za 60 000 Kč. Dne 12. dubna byla vládním nařízením
zrušena branná výchova. 25. dubna všechno ovocné stromoví rozkvetlo. Celý duben bez dešťů. Stavbu rodinného domu podnikl pan Josef
Staněk z č.p. 180.

LEDEN
Celý leden bez sněhu, převládaly mlhy, mráz -8 °C. V lednu se rozmohla chřipková epidemie s osypky u dětí do 6 roků. Dne 8. ledna 1939
pořádán místní hasičskou jednotou ples. 28. ledna sokolský věneček.

4/2018

KVĚTEN
8. května druhá jarní bouře. Celý květen deštivo a chladno.
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ko vystouplo proti Polsku, zabralo Ukrajinu a Bělorusko. 24. září byly
zavedeny lístky na mýdlo a soupis na potravinové lístky. 1/8 kg mýdlového prášku na osobu za měsíc. Ceny másla stouply z 13 Kč na 20 Kč.

ČERVEN
4. června vyhořel v Kuroslepech domek pana Bochníčka. Celý červen
bouřky a velké teplo. 23. června 1939 koupil v soudní dražbě rodinný
domek Eduard Oborný od Jana Tomasiho za 25 000 Kčs.
ČERVENEC
2. července slavnost odevzdání nové motorové stříkačky hasičskému
sboru, velká účast. Cena živé váhy prasete 8,60 Kčs, mrtvá váha 11,80
Kčs. 16. července největší horko + 47 °C na slunci a ve stínu + 32°C.
Dne 17. července začátek žní, které se rozproudily v plném proudu.
Úroda obilovin nadprůměrná. 30. července byl zabit na křižovatce v
Kralicích Alois Dobrovolný z č.p. 26. Jel na motocyklu rychlostí, narazilo na něj auto. Po přepravě do Třebíčské nemocnice zemřel. Celý
červenec bouře a velká horka. Z 31. července na 1. srpna prudká bouře
a krupobití.

ŘÍJEN
Od 1. října zavedené lístky na maso, cukr, mouku, pečivo, kávu, náhražky čaje. 2. října obsazena Varšava, k té oslavě nařídil protektor Neurath vyvěšení praporů. Od 1. října je jako válečná přirážka zdražené
pivo o 60 halířů a kuřivo o 20 %. Cena piva 1,90 až 2,10 Kčs. Jedno holící mýdlo na 5 měsíců, 4 dkg kávy na 14 dnů, 40 dkg cukru na týden, 1
vejce na týden na osobu. Cena bramborů 35 Kčs za 1q krmné, jedlé za
až 80 Kčs. Cena pšenice 170 - 180 Kčs, žita 150 Kčs, oves 140 Kčs až 160
Kčs. Ovsa velký nedostatek. 11. října se konal soupis všech pozemků,
dobytka a drůbeže. Lidé podlehli panice, že se bude odvádět, proto
zabíjeli nedokrmená prasata předčasně. Celý říjen deštivo, od 24. do
27. října napadl sníh, čímž byla sklizeň řepy zdržena.
LISTOPAD
3. listopadu odvod koní. Ze 60 koní odvedeno 6 ihned, 21 uznáno za
schopné. Od 14. listopadu 4 rohlíky za 1 Kčs. 17. listopadu zavřeny 3.
ročníky vysokých škol. V listopadu deštivo a chladno.
PROSINEC
8. prosince napadl sníh, 9. prosince mráz - 7°C, sychravo a vlhko až do
28. prosince.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová

SRPEN
6. srpna 1939 slavnost otevření nového tábora u Skřipiny. Stavby
nových domků: Flesar Josef č.p. 179, Dvořáček Josef č.p. 181, Staněk
Alois č.p. 182. Celý srpen velká horka a bouře, počasí vhodné pro výmlat obilí.
ZÁŘÍ
1. září v 6 hodin ráno napadli Němci Polsko a 8. září dobyli Varšavu.
3. září válečný stav Anglie a Francie s Německem. Dne 9. září začali
rolníci s vytrháváním brambor. V září krásně teplé počasí. 17. září Rus-

Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc říjen:
Pan Nevrkla Luboš, 60 let
(s omluvou za opomenutí)

Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 92 let
Paní Malachová Marie, 90 let
Paní Klusáková Božena, 85 let
Pan Rybníček Zdeněk, 84 let
Paní Smutná Milada, 82 let
Paní Hejlová Marie, 80 let
Pan Krčma Vlastimil, 75 let
Paní Rybníčková Ivana, 55 let
Paní Fijalková Andrea, 50 let

FOTOGALERIE
Za měsíc únor:
úno
nor:
no
upová Věra
Paní Soukupová
Věra, 95 let
Paní Jandová Anežka, 93 let
Pan Svoboda Vladimír, 90 let
Pan Bochníček Václav, 86 let
Paní Fraňková Růžena, 80 let
Pan Horák Jindřich, 75 let
Paní Javůrková Alena, 70 let
Pan Oborný Zdeněk, 65 let
Pan Malach Ladislav, 65 let

13. 10. 2018 - Vítání občánků, Bruno Bok

Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 92 let
Pan Staněk Jaroslav, 80 let
Paní Boková Helena, 60 let
Paní Budínová Jana, 55 let
Pan Křapa Radomil, 55 let

Narodili se:
říjen:
Karolína Malachová (rodiče Jana a Jan Malachovi))
Karel Doležal (rodiče Alena a Alešš Doležalovi)

Přistěhovali se:
říjen:
Manželé Petra a David Kameničtí se syny Davidem, Adamem a Petrem

13. 10. 2018 - Vítání občánků, Jakub Strnad

Zesnulí sp
spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Říjen:
Pan Klusák Josef
Jo

Listopad:
Pan Vala Slavomil
Paní Miroslava Žáková

Prosinec:
Paní Budínová Jaroslava
Paní Rybníčková Marie
OMLUVA:
Omlouváme se jubilantům, kteří oslavili v říjnu a listopadu své životní
jubileum, že jejich fotky z oslav nebudou z technických důvodů zveřejněny (zradila nás technika a fotky byly nenávratně ztraceny).
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme ještě jednou paní Boženě
Sedlákové (95 let), paní Jiřině Staňkové (91 let), panu Viktoru Kondratenkovi (80 let) a paní Marii Fraňkové (91 let) k jejich krásným jubileím hlavně zdravíčko a spoustu dobrého do dalších let.
4/2018
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13. 10. 2018 - Vítání občánků, Nicolas Vavák

20.10.2018 – Hody
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28.10.2018 – 100. výročí založení Republiky - sázení lípy, kladení věnce a lampionový průvod
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28.10.2018 – sokolovna – košt pálenek
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8.12.2018 – Setkání březnických seniorů
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POZVÁNKY

69. 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 10. 3. 2019. Děkujeme.
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