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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak máme půl roku za sebou, půl roku práce, starostí i radostí a většina z nás
se připravuje na dovolenou a děti na prázdniny.
Při této příležitosti poděkujme učitelům a pracovníkům místní ZŠ a MŠ za
jejich celoroční (školnoroční) práci a to jak s těmi nejmenšími, které postupně připravili na vstup do té velké školy, tak také těm z té velké školy za jejich
starost a námahu, kterou do těch našich dětí postupně dávali mj. vzdělání
tolik potřebné pro jejich další život. Poděkujme jim také za reprezentaci
naší školy a tedy i obce na různých kulturních a sportovní akcí jak doma, tak
i mimo naši obec. V pátek skončí školní rok a tak jedni školu opustí a druzí do
ní po prázdninách nastoupí. Popřejme jim tedy do toho jejich nového života
hodně úspěchů, zdraví a štěstí.

Teď něco čerstvého kolem kanalizace, svazkový Projekt Březník – kanalizace a ČOV byl doporučen k podpoře Výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP
(bylo zveřejněno dne 22. 06. 2017 na stránkách http://www.opzp.cz/dokumenty). Zde jsou uvedeny následující údaje:
Předpokládané Způsobilé Příspěvek
Svazek
Obec
náklady
výdaje Unie 63,75% 10% z CIN
způsob.
73 317 000 70 839 000 45 159 000 7 332 000 20 826 000

Nezpůsobilé výdaje tvoří především oprava komunikací, Svazek bude též
žádat o dofinancování Kraj Vysočina (možno však až po uzavření smlouvy
se Státním fondem životního prostředí). S příspěvkem kraje by se náklady obce mohly pohybovat kolem 14 milionů. Vše bude záležet na tom, za
jakou částku se tato stavba vysoutěží. Vlastní soutěž proběhne někdy na
konci prázdnin.

Teď něco k vzájemným vztahům. Jak se trochu oteplilo, tak nás to tahá
ven. Nás dospělé na pivko a děti na hřiště a člověk sem tam něco vyslechne
a tak mi nedá na to nereagovat. Jedním z problémů, který je neustále živý
(a myslím, že i nadále bude) jsou psi. Přesněji řečeno jejich páni. Neustále
se najdou tací, kteří nedokáží rozlišit, kde mohou psa nechat volně a kdy by
jej měli mít pod kontrolou. Není možné, aby dítě vyšlo z obchodu a cizí pes
mu schlamstnul svačinu. Ne všichni jsou nadšeni, když je rozpoznává cizí
pes a pro mnohé je to stresující záležitost. Další projev lidské bezohlednosti
je přijít na dětské hřiště, dneska je kolem sokolovny docela veliký pohyb
dětí, a nechat tam psa udělat potřebu a dělat, jako že nic nevidím. Vedle
toho může sousedům působit„velkou radost“ i nepřiměřeně hlasitý štěkot,
ale stejně tak je dobré „chovat“ i velký počet koček a nechat je sousedům
chodit na záhonky.
To jsou věci, které Vaše spoluobčany trápí a na mne obrací s přáním „Dělejte s tím něco!“ Takže toto jeden z takových kroků, co s tím mohu udělat.
Zamyslete se prosím, zda by nešlo na svém chování něco změnit. Legislativně máme pohyb psů upraven místní vyhláškou a v případě, že ji někdo
porušuje lze si na něj stěžovat na místním úřadě. Oznámení o přestupku

postoupíme přestupkové komisi v Náměšti a ta ji bude řešit. V případě, že
se cítíte ohroženi, lze volat i Policii.
Byť je v naší obci podomní prodej zakázán, přesto se najdou nové „fígle“
prodejců, jak se k Vám vloudit a přesvědčit Vás k podpisu nějaké té výhodné
smlouvy. Buďte prosím obezřetní a zvažujte, zda nabízenou službu či zboží
skutečně potřebujete.
Dost však mentorování, přeji Vám všem příjemné zážitky na dovolených,
dětem přeji, aby byly pozorné a prázdniny přežily bez úrazů a nabraly sílu
do dalšího školního roku.
S pozdravem
Ladislav Malach, starosta

klouzačku zabudovanou do svahu a lezecký domek pro malé
děti celkem 64 433 Kč.

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
• 8. 7. 2017 - Letní zábava u sokolovny, hrají Bedňáci
• 19. - 20. 8. 2017 - Velká pouť + oslava 780 let od první zmínky o
založení naší obce
• 25 - 27. 8. (termín bude upřesněn) – Dětský branný den, VVC Březník
• 2. 9. 2017 - Hasičská soutěž O pohár starosty obce
• 14. 10. 2017 - Hody
• 28. 10. 2017 - Štrúdlování + Lampionový průvod
• 11/2017 - Rozsvěcování vánočního stromu
• 31. 12. 2017 - Ohňostroj + obecní svařák

VÍTE, ŽE…
• Se závěrem školního roku také končila splatnost poplatků za svoz
odpadu, za psy a v některých částech obce také stočného. Prosíme
občany, kteří ještě nemají poplatky zaplaceny, aby tak co nejdříve
učinili na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce (3220711/0100, v. s. číslo domu).
• Po celé letní prázdniny bude uzavřena v Kralicích nad Oslavou
silnice od závor až po křižovatku u prodejny COOP z důvodu
opravy kanalizace. Objízdná trasa pro osobní automobily vede
silnicí v „Loučkách“.
• Malé hnědé popelnice na bioodpad sváží firma ESKO-T každý lichý
pátek – další svoz připadá na 14.7.2017. Malé hnědé popelnice se
žlutou nálepkou obce Březník jsou sváženy obecními pracovníky
letos nepravidelně – svoz je vždy hlášen obecním rozhlasem.
• Obec zakoupila nový křovinořez za 25 299 Kč.
• Do našich domácností byly opět po pár letech rozdány tašky
na tříděný odpad. Objednáno jich bylo 300 a obec za ně formě
EKO-KOM zaplatila 12 945, 70 Kč. Firma EKO-KOM je dotovala
zhruba 40 % ceny.
• Před malou poutí byla dokončena instalace herních prvků
pro děti u sokolovny. Obec Březník zaplatila firmě Tewiko za
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• Dne 3. 6. 2017 se konal Dětský den, kterého se zúčastnilo 84 dětí
(minulý rok 56). Procházkou si děti, většina i se svými rodinami,
prošly kus Březníka, dověděly se spoustu zajímavostí a dostaly
mlsky a drobné dárečky. V cíli je čekalo malé občerstvení a hlavně losování o hodnotné ceny (nakoupeno bylo hlavně sportovní
vybavení za více než 13 000 Kč), které byly letos připraveny pro
všechny. Dětský den pořádala obec Březník za pomoci místních
spolků – SDH, zahrádkářů a sokolů a hlavně zástupu dobrovolníků, všem patří za účast a podporu velký dík. Na další dětský
den – tentokrát ale branný - se můžeme těšit již 25 - 27. srpna (termín bude ještě upřesněn) – ten již tradičně pořádá VVC
Březník.
• Letos je opět možnost chytat ryby v požární nádrži (tzv. Prostředňáku) po domluvě s Martinem Fraňkem. Rybářská sezóna
začne prázdninami dne 1. 7. 2017. Dne 5. 7. 2017 se uskuteční
rybářské závody pro děti, kde bude možnost vyhrát zajímavé
ceny (třeba povolenku) – viz. plakátek na konci zpravodaje.
• Obec oslaví v srpnu 780 let od svého „založení“:
» Pravěké osídlení se na území Březníka rozšířilo díky údolí
řeky Oslavy, v literatuře se uvádí jak paleolitické, tak neolitické osídlení. První zmínka o obci se nachází v Moravském
zemském archivu v Brně a je ze dne 14. 8. 1237.
» K malému připomenutí tohoto výročí bychom chtěli využít
„Velkou pouť“, která se koná 20. srpna. Rádi bychom připravili program u sokolovny: hudbu, občerstvení, výstavu,
otevřeli bychom dveře veřejnosti obecního úřadu, školky,
školy a zpřístupnili vyhlídku z věže kostele. O podrobném
programu vás bude ještě informovat.
Při této příležitosti bychom rádi uvítali rodáky z Březníka, aby
s přijeli podívat, co je zde nového a potěšit se s březnickými přáteli. Uvědomte o této možnosti své příbuzné, ať se tady společně setkáme.

Březnický čtvrtletník

OBYVATELÉ BŘEZNÍKA
Stav 26. 6. 2017:
Dospělí: 557
Dospělí – muži: 271
Dospělí – ženy: 286
Děti (15 - 18 let): 14
Děti (15 - 18 let) – chlapci: 7
Děti (15 - 18 let) – dívky: 7

Děti (do 15 let): 115
Děti (do 15 let) – chlapci: 59
Děti (do 15 let) – dívky: 56
Děti (6 - 7 let): 11
Děti (do 3 let): 32

Celkem obyvatel: 686
Průměrný věk obyvatel je 42.49 let
Věkové rozložení obyvatel v naší obci:

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 19,98 MWh elektřiny, 1 419,15 litrů
ropy, 76,28 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 3,67 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,82 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

NAŠE OBEC RECYKLACÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané naší obce odevzdali k recyklaci 823,75 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 823,75 kg drob2/2017
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SLOVO HEJTMANA KRAJE PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
VYSOČINA
Nedostatek zdatných pracovních sil zvláště v technických oborech je
bolestí téměř všech činností v naší zemi. Kraj Vysočina se na podporu
technického školství soustřeďuje už více než osm let postupným a intenzivním uplatňováním originálních projektů, maximálním využitím
EU prostředků a především nasloucháním potřeb firem.
Velkou rezervu v současném regionálním školství vidím v absenci dobře fungujícího kariérního a výchovného poradenství – zde si dovedu
představit zásadnější podporu ze strany ministerstva školství. Pak se
nebude tak často stávat, že děti se hlásí na obory, které po dostudování nemají chuť nebo možnost fakticky vykonávat. Už žáky základních
škol je nutné směrovat k povoláním, která společnost potřebuje a ve
kterých najdou absolventi uplatnění. Tady je důležitá potřeba spolupráce školy, rodičů i starostů obcí – každý z těchto článků má svůj
význam. Dnes až 40 procent absolventů pracuje v jiném oboru, než
v němž se vzdělávali. To je alarmující.
Na roli vzdělávání v technických, odborných i zemědělských oborech byl
zaměřen i letošní už třetí ročník Technického fóra Kraje Vysočina, který uspořádal v červnu Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, firmami
a středními školami ve Valči u Třebíče. Tématy letošní konference byly
dlouze diskutovaný nový kariérní řád a chybějící kvalifikovaní zaměstnanci nejen pro velké, ale i menší firmy. Kraj Vysočina se dlouhodobě
snaží udržet studenty na technických školách a popularizovat technické
obory, z nichž vycházejí odborníci, po kterých pracovní trh stále intenzivně volá. Výsledky, které byly na konferenci Technické fórum představeny, deklarují částečný úspěch. Od školního roku 2008/2009 se daří
v Kraji Vysočina držet zvyšující se zájem žáků o studium strojírenských
oborů a oborů opravárenství zemědělských strojů.
Jde opravdu o budoucnost naší země – jistě nechceme, aby naši lidé byli
jen námezdními dělníky vykonávajícími mechanickou nekvalifikovanou
práci. Naši potomci nebudou mít jakoukoliv práci, jaká by se jim líbila,
ale jejich možnosti se budou odvíjet od nabídky firem a rozvíjejících se
odvětví. Tradice českých zemí spočívá od časů Rakouska-Uherska v šikovnosti řemeslníků a důmyslu schopných dělníků ve stovkách továren
v naší kotlině – nazývané tehdy “dílnou Evropy“. Dnes už slyšíme v lepším případě pouze o „montovně Evropy“. Musíme se tedy snažit všemi
prostředky naši tradici kvalitní odborné práce obnovit a rozvíjet.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

4

Dobrý den, milí spoluobčané,
máme tu konec školního roku. Po skoro celoroční práci se děti a rodiče,
někde i babičky a dědečci těší na prázdniny a pracující na dovolenou.
Čas poznávání dálek, dobrodružství, nových lidí a kultur je lákavý.
Musím napsat, že svět je krásný. Ale vnímáme tu krásu? Pokud chceme vidět tu krásu kolem sebe, ani nemusíme jezdit daleko do světa.
U nás je tolik krásy. Krásná příroda, lesy, řeky, rybníky, tolik zámků,
hradů, kostelů, přehrad, je stále co poznávat. Jen to moře nemáme.
Ale krásně je všude, když máme v duši mír, nic nás nebolí a umíme si
vše užít. Hlavní je nabrat sílu a energii do dalších dnů. Doba dovolených je také doba návštěv a poutí. Neměli bychom zapomínat na naše
blízké. Hodně času bychom měli věnovat také dětem. Děti jsou naše
naděje a budoucnost. Zamysleme se, jak děti vychováváme - zda jim
pomáháme nebo ubližujeme.

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny strachem, naučí se být bázlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, naučí se být stydlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny žárlivostí, naučí se, co je to závist.
Jestliže děti žijí obklopeny zahanbováním, naučí se cítit se vinny.
Jestliže děti žijí obklopeny tolerancí, naučí se být trpělivé.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny láskou, jsou šťastné a veselé...
A v čem žijí Vaše děti?
Děti si Vás nebudou pamatovat pro materiální věci, které jste jim poskytli, ale za pocit, že je máte rádi.

Březnický čtvrtletník

Krátký příběh pro pohlazení na duši:
Stalo se v tramvaji
Přijížděla nacpaná jako vždy k prasknutí. Mačkám se vzadu na plošině,
lidé se mračí a někde vzadu mezi nimi pláče dítě. V té chvíli se ozve
z amplionu hlas řidiče:
„Ale ale, kdopak nám to tady pláče? To nesmíš, to by se nám špatně
jelo...“
Tramvaj ztichla a zpozorněla. Dítko ovšem ne. Ale ten pán, který to
odpoledne tramvaj řídil, byl báječný. Opět zapnul mikrofon a začal
znovu domlouvat mrňousovi. Dítě, které už nebylo zase tak moc malé,
zřejmě pochopilo, že se mluví k němu, a přestalo plakat. A tramvaj
rázem ožila.
I když byla narvaná, všichni se začali usmívat. Náš tramvaják se nám
občas omluvil, že musel najednou zabrzdit - a vlastně ani zbytečně
necinkal na ty, co se mu pletli do cesty. Najednou se mamina s tím
původně uplakaným dítětem zvedla k odchodu. Pan řidič opatrně zastavil, otevřel dveře své kabinky a povídá:
„To jsem rád, že se ti tady líbilo. Vím, že až spolu pojedeme příště, tak
už určitě nebudeš plakat.“
A prcek se usmál, měl pusu od ucha k uchu, vedoucí vozu také a my
ostatní - také.
Bylo by hezké, kdyby byli všichni milí, jako náš pan řidič.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
Cupy - hupy,
pravda je to,
po jaru že máme léto.
SSlunko hřeje, slunko pálí,í,
ani chvilku nezahálí,
všude smíchu je a ruchuu
- léto příšlo!
Hejsa! Chuchu!
Milí dospěláci, chcete vědět, co jsme všechno zažily ve školce? Tak pozorně čtěte…
V květnu jsme s maminkami oslavily jejich svátek. Předvedly jsme, co
už všechno zvládneme…zahrát pohádku, zatančit, zazpívat a vytvořit
něco pěkného. Však maminky měly z našich dárečků velkou radost!

Nyní si můžeme připomenout dva citáty svatého Otce Františka:
„Žij a nechej žít. To je první krok k pokoji a k radosti.“
„K řešení situace tak složité jako ta, které čelí nynější svět, však nestačí, že každý bude lepší - jednotlivci mohou ztratit schopnost a svobodu přemáhat logiku účelového rozumu a podlehnout konzumismu
bez etiky a bez sociálního a ekologického cítění.“
Změny bohoslužeb ve farnosti:
V tomto období máme čas poutí a s tím přichází i možnost změn bohoslužeb v našem kostele. Prosím přečtěte si, na vývěsce u kostela,
zda bude mše svatá v sobotu či v neděli a v kolik hodin.
Na svátek sv. Cyrila a Metoděje - našich věrozvěstů - 5. července, je
plánovaná mše svatá na 10 hodinu.
Na závěr si připomeneme staré čínské přísloví:
„Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-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.“
Přeji všem krásné prázdniny, užijte si se svými blízkými čas dovolených. Žádný úraz, jen samou radost, ať nás Bůh ochraňuje na všech
cestách přeje
Marie Sobotková
2/2017
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V červnu toho bylo víc, hned na začátku, první den, jsme jely na výlet do
Šiklova mlýna. Bylo nás víc, nebáli jsme se kovboje či bandity nic…Jeli
s námi také naše maminky a tatínkové a moc jsme si to všichni užili. Na
druhý den nám paní učitelky ve školce nachystaly soutěže, to k našemu
svátku, a i s odměnami se počítalo.
Moc príma bylo také planetárium ve školce. To jeden takový pán, co
k nám přijel na návštěvu, nafoukl obrovský stan přímo u nás ve třídě
až do stropu a my jsme uvnitř mohly sledovat pohádky o měsíci a souhvězdích. Víte třeba, že na obloze je velká a malá medvědice? My už ano.
Brzy poté jsme měly ve školce oslavu. Naši nejstarší kamarádi byli pasováni na školáky. Tak už jim to brzy začne! A my ostatní budeme mít nové
kamarády, prý se jich přihlásilo deset, a to je víc, než nám jich odejde. Už
se na ně všichni těšíme!
Společně jsme také oslavili svátek tatínků. To vám byla cesta, co nám
paní učitelky nachystaly! Plnili jsme s tatínky úkoly a pěkně jsme se prošli. Cožpak o to, my jsme zvyklí, ale co ti tatínci?
A to už je všechno, teda ještě ne…začíná léto, to je príma, viďte...my
se moc těšíme na koupačky, zmrzliny a jahůdky, tak si udělejte chvilku
a užívejte s námi…
Vaše děti ze školky

- V rámci výuky přírodopisu žáci 8. a 9. ročníku uskutečnili exkurzi na
ČOV v Třebíči a do úpravny vody v Heralticích. Obě místa jsou velmi
poučná a zajímavá.
- Exkurzi do Planetária a Botanické zahrady v Brně podnikli žáci
7. ročníku
- Žáci 2., 3. a 5. roč. navštívili místního včelaře pana Pelána. Dozvěděli se hodně o životě včel, jejich hierarchii v úlu, o včelím chování
na loukách a v polích. Seznámili se s produkty včel, ochutnali med
a prohlédli si úly.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2016/17 jsme úspěšně zakončili a začínají vytoužené prázdniny. Připomeňme si, čím jsme tedy vyplnili měsíce duben – červen?
VZDĚLÁVÁNÍ
- Ve středu 12. 4. proběhlo první kolo přijímacího řízení žáků 9. ročníku
na SŠ a SOU. Testy na písemné zkoušky připravila společnost CERMAT,
která je také sama opravovala a vyhodnocovala. Proto čekání na výsledek bylo zdlouhavé, pro některé žáky i více než 14ti denní. Většina
žáků se však dostala tam, kam chtěla; 6 na školy s maturitou, 6 do
učebních oborů. Na šestileté gymnázium nastoupí 3 žáci 7. ročníku.
- 20. dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy – k zápisu se dostavilo
10 dětí, u dvou z nich rodiče požádali o odklad a v jednom případě
změnili školu. V novém školním roce nastoupí tedy 7 prvňáčků.
- Většina žáků 8. ročníku si sama zakoupila testy společnosti SCIO, aby
zjistila úroveň svých vědomostí a dovedností z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů.
- DDM Náměšť zorganizoval pro žáky 4. a 5. ročníků vědomostní soutěž Labyrint. Družstvo, které tvořili Jozef Pemčák, Eliška Pelánová,
Lucie Jůzová a Filip Klíma, skončilo v polovině zúčastněných.
- Žáci 9. ročníku absolvovali také testování ČŠI (Českou školní inspekcí). Přestože měli již po přijímacích zkouškách, pracovali zodpovědně a dosáhli pěkných výsledků.
- Za účelem dobrého výběru SŠ nebo SOU navštívili osmáci Informační středisko Úřadu práce v Třebíči. Při té příležitosti zavítali i do
Okresní knihovny.
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SPORT
- Vrcholnou akcí sportovního snažení byla Regionální
olympiáda v Náměšti. I mnozí
z Vás se spolu s dětmi zúčastnili slavnostního zahájení,
případně i zakončení tohoto
sportovního svátku. Probíhala ve dnech 23. až 28. května. Z naší školy se zúčastnilo
celkem 50 žáků. Ačkoli žáci
oficiálně reprezentovali svou
obec, i my máme z jejich výsledků radost. Získali 22 medailí (8 zlatých, 7 stříbrných
a 7 bronzových). Nejvíce
cenných kovů posbíral Marek
Fojtík z Popovic.

Březnický čtvrtletník

KULTURA
- žáci 7. a 8. roč. navštívili divadelní představení Čtyři ženy „Karla IV.“
v Třebíči.
- Paní učitelky Coufalová a Rabušicová připravily již tradiční program
ke Dni Země zakončený vyhodnocením projektů a sladkými odměnami.
- V květnu nacvičily paní učitelky prvního stupně program ke Dni
matek. Záměr navodit dobrou pohodu, vyloudit úsměvy na tvářích
maminek a babiček byl opět stoprocentně splněn.

Za naši obec Březník byla nejúspěšnější sportovkyní Eliška Pelánová
(1 zlatá a 2 stříbrné). Dále se zúčastnili Ondřej Koubek (1 zlatá), Václav
Křikava (1 zlatá), Sebastián Vlk (1 zlatá), Sára Cibuliaková (1 zlatá), Vít
Křikava (1 zlatá), Filip Klíma (1 stříbrná), Jakub Chadim (1 stříbrná),
Alexandra Všianská (1 bronzová) a Jozef Pemčák (1 bronzová).

RŮZNÉ
- V rámci zdravotní výchovy byl koncem dubna dokončen kurz pro
žáky 8. roč. praktickou ukázkou vozidla Záchranné služby a hasičské
techniky.
- Zcela novou akcí bylo branné dopoledne s názvem Pochod POKOS
pro žáky 2. stupně. Účelem této akce bylo, aby děti rozvíjely svoji
fyzickou zdatnost, vyzkoušely si, jaké úkoly musí vojáci v rámci své
profese plnit, a také připravit je na různé situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat.
- Sběrové akce se týkaly papíru a bylin. Nejlepší žáci byli odměněni na
zámek v Jaroměřicích a kozí farmu v Ratibořicích. Vyhodnocených
žáků bylo 20. Do pokladny SRPŠ přibyla částka asi 28 tisíc korun.
- Pro nově příchozí žáky do budoucí 6. třídy byl opět připraven den
otevřených dveří.
- Školní výlety směřovaly do papírny v Želeticích a Muzea železnic
ve Zbýšově (1. stupeň), do Velkého Meziříčí (7. roč.), do Jihlavy
(6. a 9. roč.) a do Lipnice nad Sázavou (8. roč.).
- Do konce školního roku zbývají ještě závěrečná porada a uzavření
klasifikace (26. 6.), výměna učebnic (27. 6.), program s třídním učitelem (28. 6.), sportovní den (29. 6.) a slavnostní ukončení školního
roku, se žáky 9. roč. i na OÚ (30. 6.).
Vážení spoluobčané! Za sebe a pracovníky školy Vám přeji příjemné
prožití letních dnů, žákům pohodové prázdniny, abychom mohli 4. září
ve zdraví zahájit školní rok 2017/18.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

- Pro žáky 1. stupně proběhl kurz dopravní výchovy pod vedením pracovníků Odboru dopravy z Náměště. Dvě družstva se následně zúčastnila okresního kola dopravní soutěže, konané rovněž v Náměšti.
Šesťáci Kristýna Pemčáková, Kristýna Vochyánová, Jakub Chadim
a Ondřej Koubek skončili šestí; sedmáci Gabriela Kosinová, Kamila
Kašparová, Josef Kříž a Sebastián Vlk skončili čtvrtí.
2/2017
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TJ SOKOL BŘEZNÍK
Nazdar sestry a bratři, přátelé a příznivci sokolské jednoty, byla mi svěřena důvěra napsat informačku do zpravodaje o dění v naší jednotě.
Nuže co je nového? ... a co nevíte?
Možná nevíte, že oddíl rodičů s dětmi má již za sebou třetí rok své
existence a že nám děti rostou do druhého oddílu – předškoláčků. Že
z původních 5 dětí máme již dětí 18, a doufáme v další adepty po prázdninách. Abych zájemce navnadila, přidávám pár foteček z cvičebních
hodin.
Rozšíření na žáky, zatím nezvládáme… leda by se našel další cvičitel dobrovolník z vašich řad ;o)

Pro ty, co to ještě nevíte, příští rok proběhne XVI. Všesokolský slet. U této
příležitosti jsou pro všechny v letošním a příštím roce k zakoupení výroční známky na finanční podporu jednot a sletu.
V naší sokolovně začne se začátkem zimy osmnáct statečných žen
z Březníku, Kuroslep, Náměště a Rapotic s nácvikem sletové skladby
Ženobraní. O tom, jaká je to krásná skladba, se s vámi jistě při nějaké
příležitosti podělí. Muži někde zaostali, možná se lekli názvu skladby:
„Borci“, je to škoda, osobně si myslím, že borců je tu na tucty. Ale ještě
není ppozdě ppánové…, jještě si můžete spravit
p reputaci!
Nacvičovat budou rovněž
i rodiče s dětmi skladbu
Méďové. Tady mají ještě
volné místo pro případného zájemce. Věk prcka
v době nácviku je 2,5 –
5,5 let. Tak se neváhejte
zeptat.
Nacvičovat měli chuť
i starší žáci, respektive žákyně, ale podle všech informací, nesehnaly dostatečný počet (slovy tři)
chlapců. … Zřejmě chráněný druh. Nenašly podporu ani u svých rodičů… to je smutné… moc
smutné. Chceme, aby děti trávily svůj čas smysluplně, snažíme se je
ochránit před negativními přídomky této doby a nepodpoříme je v tak
základní věci jako je pohyb a cvičení? Vám to hlava pobírá? Mě ne.

8

Březnický čtvrtletník

Také už přišly členské známky. Všichni členové si k roční známce zakoupí alespoň jednu výroční – sletovou. Většímu počtu se meze nekladou.
Cena? Víte, že nevím? Březník je nějaký začarovaný… Jinde v republice
stojí sletová známka 50 Kč a členská pro dospěláka 500 Kč. Jenže tady se
vybírá 300 Kč a čeká se, že se to asi někde samo rozmnoží o chybějících
200 Kč. Pokud to takhle fakt funguje, mohli bychom to aplikovat i na
odpady, daně z nemovitosti… nebo třeba v obchodě… půlku nákupu si zaplatíme a druhou zaplatí Coop. Asi si všichni, co umíme počítat,
uvědomujeme, že takhle to nefunguje. Ukončím tedy článek otázkou,
ne řečnickou, spíše apelující: Opravdu vydělávající člen TJ není schopen
zaplatit příspěvky v plné výši? Odpověď hledejme každý u sebe …
S přáním krásného léta, plných zážitků a se sokolským NAZDAR
s. Ilona Fábryová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V pátek 7. dubna jsme měli jarní brigádu na zprovoznění hasičské techniky, úklid hasičky a okolí.
V sobotu 13. května jsme po třech letech uspořádali Den otevřených
dveří v Hasičské zbrojnici. Akce se konala od 14 hodin. K vidění byla hasičská technika a historické fotografie, k osvěžení čepované pivko a zdarma jjsme ppodávali rožněné selátko.

ČZS BŘEZNÍK - KUROSLEPY
Výroční schůzi svaz zahrádkářů pořádal v únoru v místním pohostinství
Na Růžku, kde opět po roce své činnosti zhodnotil výsledky práce.
Na výroční schůzi jsme přivítali zástupce okresního výboru z Třebíče, kteří nás seznámili s výsledky tradiční okresní výstavy a degustace brambor
a jablek konané na podzim minulého roku.
Jako obvykle se na výsledcích práce v roce 2016 opět nemalou měrou
podepsalo počasí. Březen byl nečekaně teplotně příjemný, což se projevilo na vegetaci. Zima se nám lehce protáhla až do května. Teploty se pohybovaly kolem 0°C a někdy i lehce přimrzlo, meruňky bohužel pomrzly.
Letní měsíce se vyznačovaly teplejším počasím s minimem srážek.

Naši největší aktivitou tak opět byla moštárna, kde jsme opět prováděli
krouhání zelí a moštování jablek.
V roce 2016 se pokrouhalo 1 100 kg zelí a vymoštovalo 4 900 l moštu.
Děkujeme zahrádkářům ve složení Václav Chadim, Jaroslav Mojžíš, Josef
Trojan, Jaroslav Staněk a Stanislav Koláčný za dlouhodobou brigádnickou činnost v moštárně a za jarní údržbu zeleně v Cihelně.
Těšíme se na spolupráci!
Za ČZS Březník – Kuroslepy: ing. Jaroslav Mojžíš

2/2017
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Poslední květnový víkend 26. - 28. 5. jsme podnikli již 3. turistický pochod „Expedice Kuklík 2017“. Letos jsme zavítali do Orlických hor. Základním táborem byl skiareál Čenkovice - Buková hora a hlavním cílem
vyšlápnutí k dělostřelecké tvrzi Bouda přes rozhlednu Suchý vrch.
V sobotu 3. června jsme se zapojili s hasičskou disciplínou do pořádání
Dětského dne na malém hřišti. Děti si vyzkoušely požární útok. Nejdříve
musely sjet po skluzavce, poté proskočit oknem a nakonec stříkačkou
zamířit na cíl. Na dětský den jsme také přispěli sladkostmi.

Malá pouť letos připadla na víkend 10. - 11. června. V sobotu jsme od 15
hodin stavěli pouťovou májku a celé odpoledne i večer čepovali na hřišti
pivo. V neděli se od 9 hodin konala mše svatá za všechny zemřelé členy sboru. Poté jsme obešli obec s dechovou kapelou Polužankou, která
hrála celé odpoledne i pod májí až do 21 hodin. Počasí nám celý víkend
přálo, bylo slunečné a teplé.

Ve čtvrtek 15. června byl hlášen požár u dřevěného mostu na železniční
trati. Při řezání starých kolejí vznikl požár textilie a trávy na stráni u kolejí. Požár vypukl v 11 hodin dopoledne. Za náš sbor zasahovali 4 členové,
kteří byli v danou dobu k zastihnutí v Březníku - Zdeněk Kříž, Josef Kříž,
Jaroslav Kříž a Milan Nováček. Dále zasahovali profíci z Náměště a sbory
z Kralic a Mohelna.
V sobotu 17. června jsme provedli brigádu na čištění rybníků v Březníku
- Za Malovými a u Růžičků. Zapojilo se 13 členů.

10

Tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty obce budeme pořádat poslední prázdninovou sobotu 2. září od 14:00 na místním malém hřišti.
Přijďte se podívat na hasičské výkony našich i přespolních hasičů.
Dále výbor sboru zve všechny členy na podzimní zájezd do vinného
sklípku s prohlídkou bunkru, termín je sobota 23. září 2017.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

Březnický čtvrtletník

VIRTUÁLNÍ REKONSTRUKCE
HRADŮ V OKOLÍ BŘEZNÍKA
Dobrý den. Asi mne neznáte. Tedy dovolte, abych se představil. Jsem gotický hrad a dostal jsem jméno podle malé vesničky pode mnou a řeky,
která se vine přímo pod mými hradbami. Ano je to NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU.
Vybudovali mne v polovině 13. století páni z Lomnice. Mým hlavním
úkolem bylo střežit důležitý brod přes řeku Oslavu. Z toho, co vidíte na
obrázku, už ze mne do vašich dob moc nezbylo. Vlastně jen válcová věž
a část k ní přilehlých hradeb. Byl jsem totiž několikrát dobyt, pobořen
a posléze přestavován a rozšiřován. Dokonce mne obléhal i Jan Sokol,
soused a majitel nedalekého hradu Lamberka na Oslavce. Obléhal, ale
nedobyl… Část mne se později začlenila do renesančního zámku.

Hrad Kraví Hora - další z již neexistujících hradů, které kdysi lemovali
Oslavku. V tomto případě i Chvojnici. V pozadí je Ketkovák. Potkaly je
stejné osudy jako většinu hradů na Oslavce. V 15. století po husitských
válkách se jich zmocnili různí dobrodruhové a loupeživí rytíři. Z rozhodnutí stavovského sněmu byly vykoupeny a zbořeny.

Hrad Náměšť nad Oslavou od východu. 15. století

Dnes: zeď Kraví hora

Hrad Náměšť nad Oslavou od západu. 15. století

Zámek Náměšť nad Oslavou 18. století. Po přestavbě majitelů Žerotínů
už svoji podobu do dnešní doby mnoho nezměnil

2/2017

Zdroj: https://www.facebook.com, FB skupina Oslavka!!!
a Náměšť nad Oslavou
autor textu i fotky: Jiří Šneberg
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1933
… aneb jak se v Březníku žilo před 84 lety …
POČASÍ
V druhé polovině prosince 1932 a v lednu 1933 tolik namrzlo na
stromech, že mnoho stromů v lesích a zahradách se rozlámalo. V lesích byly prý škody větší než po větrné smršti 1929. Nejvíc mrzlo
14. 1. 1933 mínus 18°C. V druhé polovici ledna byly tuhé mrazy mínus 10°C a sněhu dosti. První polovice února byla mírná. 1. března byl
mráz mínus 16°C. Sníh roztál mezi 3. - 7. březnem. Dne 17. března
začalo jarní setí. Duben byl studený. Skoro každý den ráno byl mrazík. Poslední mráz byl 29. dubna. Stromy rozpučely a rozkvetly až
v květnu. Od 1. do 8. května pršelo, pak bylo sucho až do 8. června.
13. a 14. června přihnaly se bouřky s kroupami. Červen byl celkem
studený. Letní horka nastala 9. července. Žně začaly až 21. července. Úroda byla dobrá, obilí laciné. I srpen byl pěkný. Největší horka
byla 28. 7. 1933 plus 34°C ve stínu a 11. 8. 1933 plus 38°C ve stínu.
18. a 19. září dostavily se první podzimní slabší mrazíky. V Náměšti
zmrzly jiřiny, kdežto u nás až 28. října. 13. listopadu padal první sníh
a ležel 3 dni. Teprve 28. listopadu nastala trvalá zima. 18. 12. 1933
bylo mínus 18°C a 16. 12. mínus 10 °C.
PROMOCE
Dne 27. ledna 1933 prohlášen byl zdejší rodák František Řezanina,
profesor v ministerstvu školství a národní osvěty na Karlově univerzitě
v Praze, doktorem věd právních a státních. Dr. František Řezanina pochází z malorolnické rodiny č. 46. Vychodil měšťanskou školu v Brně,
vystudoval učitelský ústav v Brně, učil v Mohelně a v Husovicích. Složil
odborné zkoušky z I. a III. odboru pro měšťanské školy, státní zkoušky
z němčiny, francouzštiny, angličtiny a těsnopisu. Stal se profesorem
na ženském učitelském ústavě v Brně. V roce 1924 byl povolán do ministerstva školství a národní osvěty v Praze. Složil doplňovací maturity
na reálce a gymnasiu a studoval ještě práva, která dokončil v 51. roce
svého života.
ÚMRTÍ ŘÍDÍCÍHO UČITELE
18. března 1933 zemřel v třebíčské nemocnici bývalý zdejší řídící učitel
Tomáš Dvořák. Působil v Březníku 3 roky: od 1. 9. 1925 do 30. 9. 1928.
Byl na penzi v Náměšti ve vlastním domku.
DÍTĚ PŘEJETO
23. května 1933 svezla se 7letá Štěpánka Mašíčková se strýčkem do
cihelny. Když jeli z cihelny, spadla na přejezdu z cesty na silnici pod
vůz s cihlami a byla přejeta. Ještě téhož dne v třebíčské nemocnici
zemřela.
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TELEFON
24. května 1933 otevřena byla v Březníku veřejná telefonní hovorna
umístěná u Křížů č. 67. Náklad pořizovací byl 6 271 Kč, subvence uděleno na ni 4 375 Kč.
ZMĚNY V DRAŽEBNOSTECH
Boudný František z Kuroslep, stolař, oženil se s Aloisií Musilovou
a přiženil se na č. 77. Boudná Františka č. 99 dala připsat svůj domek
se 6 měř. pole své neteři a synovci Marii a Františku Dobrovolným
č. 26.
V červnu koupil Fr. Doležal č. 15 stavení č. 32 se zahradou od lesního správce Eduarda Stejskala ze Sklenné Huti u Příbramě v Čechách.
Albína a Alexandr Jarolímovi koupili na Podloských 1,4 měř. pole od
Josefa Růžičky č. 23 v ceně 7 000 Kč za míru a vyměnili je za stejně
velké pole Josefa Řezaniny č. 44, pole přihrazdili ke mlýnu na zahradu.
Krejčí Josef, rolník č. 52, koupil od Jos. Růžičky č. 23 „Půllány“ k Mohelnu parc. č. 3111 o rozloze 89,16 arů.
Josef a Anežka Menšíkovi č. 54 převzali usedlost po rodičích.
V Močitkách si postavil nový obytný domek č. 169 hajný Jan Rybníček,
který odešel 1. 4. 1934 do penze. Na jeho místo v hájovně č. 92 nastoupil Josef Kopečný.
Řezanina Josef č. 39 přistavěl k domku kůlnu a Albín Hladík č. 111
jednu světnici.
Na obecním domku č. 110 dána nová okna s futry a ve škole nová
vnější křídla okenní.
NOVÉ PENÍZE
V roce 1933 dány do oběhu stříbrné desítikoruny, niklové 25 haléře
a papírové stokoruny s obrazem presidenta Masaryka.
STAROSTOVÉ
Letos upraven byl volební řád do obcí s právem škrtati kandidáty kromě prvního a funkční období starostovské prodlouženo na 6 roků.
HOSPODÁŘSTVÍ
Letos bylo u nás 34 nezaměstnaných nebo propuštěných z práce.
Dostávali od odborové organizace podporu 136 Kč týdně. Kdo nebral
podporu, dostával od okresního úřadu vyživovací 10 korunové lístky,
na které si mohl kupovati od obchodníků živobytí.
Žito kleslo na 70Kč za 1q, oves na 50Kč, pšenice na 120Kč. V červenci stoupla cena žita na 83Kč, ovsa na 54Kč, pšenice na 128Kč. Máslo
bylo za 14 - 15Kč, kachna za 12Kč, párek kuřat za 10 - 14Kč, holoubata 5Kč, slepice 10Kč, selata 5 - 6 Kč za 1kg živé váhy. Brambory stály
25 Kč. 1 kg živé váhy vepřového dobytka byl za 7Kč a cena klesla až na
3,50Kč, hovězí bylo 4 – 4,50 Kč za 1kg živé váhy.
Úřednictvu byly sníženy platy o 10% a zvýšen poplatek do pense ze
6% na 8%. Počáteční plat středoškolského úředníka činil 700Kč měsíčně.
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NOVÁ MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA
8. prosince 1933 ustavila se nová místní školní rada. Předsedou zvolen František Malý, rolník č. 25, místopředsedou František Dobrovolný
č. 33. Členy byly: Alois Lysák, řídící učitel, Božena Lysáková, učitelka,
Josef Kopuletý rolník č. 16 a Karel Hejl, železniční zřízenec.
STARÉ SKLEPY
Při kopání studny v č. 69 přišli v hloubce asi 3 m na zdivo a klenutí.
Podobná klenutí jsou i ve sklepích č. 71 a 74. Jsou to asi zbytky starých
vinných sklepů, neboť i u nás se kdysi pěstovalo víno, jak svědčí o tom
trať Vinohrádky.
NAROZENÍ
V roce 1933 narodilo se 17 dětí, zemřelo 9 osob a sňatků bylo 8.
NOVÝ CESTAŘ
1. října 1933 nastoupil po Janu Bokovi nový cestař Rudolf Vacuška na
silnici Březník - Kralice.
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník
sl. Jana Řezaninová

HISTORIE KŘÍŽE NA
PLÁCKU ZA CHADIMOVÝMI
Psal se rok 1880. V té době byl v Březníku farářem důstojný pán Pernica, učitelem ve škole nějaký Janovský. Ten se nemohl smířit s umístěním hřbitova hned u kostela. Trval na tom, aby z hygienických důvodů
byl hřbitov přemístěn za vesnici. Jako místo posledního odpočinku
zemřelých byl vybrán plácek
za Chadimovými, kde stávala Nedvědova stodola. Později tady JZD
postavilo spodní kravín a umístilo váhu.
Určené místo vysvětil kněz, aby se zde mohlo začít pohřbívat. Právě
v tom čase zemřel učitel Janovský. Když hrobník vykopal hrob, na dně
se objevila
voda.
j

I přesto do něj učitele uložili. Později tam byly pohřbeny ještě dvě
ženy a to Františka Staňková a Františka Němcová.
Víc se už na plácku nepohřbívalo jednak kvůli vodě a také proto, že
lidem se místo nelíbilo. Zemřelé začali opět pochovávat na původním
hřbitově u kostela, který byl v roce 1970 rozšířen do farní zahrady.
Na místě, kde byly pohřbeny ty tři osoby, byl postaven kříž s nápisem
F. S. a F. N., což jsou počáteční písmena dvou zde uložených zemřelých
obyvatelek Březníka.
Podle vyprávění zasadil žák zdejší školy Augustin Musil po obou stranách kříže na památku kaštany. Ty však po výstavbě provozu místního
JZD uschly.
V roce 1995 proto zakoupil pan Emil Bohuslav č. p. 48 dva nové stromy, a to lípy. Na stejné místo je společně zasadili pan Jaroslav Kryška
č. p. 31, pan Emil Bohuslav č. p. 48 a pan Jaroslav Bohuslav č. p. 199.
Proto jako vzpomínku na naše předky toto místo v uctivosti měj!
Sepsáno L. P. 2017 Jaroslavem Bohuslavem, občanem Březníka, č. p. 199

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc červenec:
Paní Malachová Božena 85 let
Paní Kondratenko Rayisa, 81 let
Pan Staněk Miloslav, 70 let
Pan Peňáz Karel, 65 let
Pan Ostrovský František, 60 let
Paní Klusáková Ilona, 55 let
Pan Janata Jaromír, 55 let
Za měsíc srpen:
Paní Křížová Marie, 85 let
Paní Jarolímová Milada, 80 let
Pan Černý Miroslav, 60 let

Za měsíc září:í:
Paní Kratochvílová
hvílová VVěra,
ěraa, 8866 let
ěr
let
Paní Bochníčková Božena, 85 let
Paní Kopuletá Marie, 85 let
Pan Malý Ferdinand, 85 let
Pan Klusák Josef, 84 let
Paní Žáková Miroslava, 84 let
Pan Franěk Jaroslav, 80 let
Pan Pecha Bohumil, 70 let
Pan Chadim Václav, 70 let
Pan Staněk Jaroslav, 60 let
Pan Machola Karel, 60 let
Paní Oborná Stanislava, 55 let
Paní Sobotková Marie, 55 let
Paní Fraňková Růžena, 55 let
Pan Sklenář Blahoslav, 55 let
Paní Dvořáčková Ivana, 50 let

Zlatá svatba:
Červen:
Manželé Eliška
a Bohumil Pechovi

Vítáme nově narozené občánky:
á k
Břoušková Natálka (rodiče Jana a David Břouškovi)

2/2017
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FOTOGALERIE

8.4.2017 - Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

2.4.2017, divadelní představení Chyťte zloděje
aneb pokoj číslo 23 – divadelní spolek RUM
z Rouchovan, březnická sokolovna

15. - 16.4.2017 - Výstava fotografíí „Jak šel čas
aneb proměny Březníka“, sokolovna
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29.4.2017 – Zlatá svatba manželé Smutnovi

29.4.2017 – Zlatá svatba manželé Krčmovi

30.4.2017 – Čarodějnice Velké hřiště

2/2017
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2.5.2017 – 80. výročí
ý narození ppan Antonín Mucha

14.5.2017 – Májový věneček - kostel Nanebevzetí
Pannyy Marie Březník

ý narození ppan Rudolf Bok
20.5.2017 – 85. výročí
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3.6.2017 – Zlatá svatba manželé Pechovi

30.5.2017 – 94. výročí narození
ppaní Božena Klímová

2/2017

3.6.2017 – Dětský den
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24.- 26.6.2017 – Návštěva přátel z Grossbardau
(tradice návštěv trvá již 45 let)

2/2017
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24.6.2017 – Vítání občánků – Tomášek Doležal

20

63. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 9. 2017. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

