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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět máme před sebou prázdniny a dovolené, kde se budeme snažit nabrat síly na další část roku. Uteče to jako voda - pouť, hasiči, vánoce a bude
tady Nový rok. Tak se pojďme podívat, jen ve stručnosti, co se událo od posledního vydání čtvrtletníku, a potom na tu dovolenou.

O většině akcí jsem psal v minulém vydání, nicméně jsou zde některá doplnění. Předně jste zaznamenali další aktivitu související s aktualizací Generelu LAPV (ochrana území pro případnou výstavbu přehrad na Oslavě a
Chvojnici). Tady otěže převzalo město Oslavany a petiční výbor složený ze
známých osobností. Ti se snaží posbírat podpisy pro svoji petici za záchranu údolí Oslavy (o Chvojnici není řeč), tuto petici je možno podepsat stále
na obecním úřadě. V rámci těchto událostí proběhla beseda s náměstkem
ministra zemědělství panem Kendíkem, a to dne 15. června v Zámecké
jízdárně v Náměšti nad Oslavou. Organizátorem byl náměšťský radní pan
Hrubý. Bohužel byla svolána tak trochu narychlo a účast nebyla početná.
Za zmínku stojí výzva starosty Oslavan pana Aldorfa, která zde zazněla, aby
se spolu domluvila obě ministerstva, jež hodlají údolí řeky Oslavy chránit,
že postačí ochrana z pohledu Ministerstva životního prostředí. Aby s přihlédnutím k ostatním faktům vyřadili tuto lokalitu (přehradu Čučice) z
GLAPV. Následně se v neděli dne 19. června konala protestní demonstrace
v Oslavanech za účasti Romana Horkého a ostatních hostů. Z této akce byl v

TV Nova krátký šot. Co je tedy výsledkem? Zástupci Ministerstva zemědělství prohlásili, že se generel nebude do konce roku 2017 aktualizovat. Toto
rozhodnutí však zachovává přehradu na Oslavce ve stávajícím generelu a
naopak nezařazuje do něj přehradu na Chvojnici. Žádné další informace do
této doby nemám.
Teď trochu k dění v obci. Ve čtvrtek 16. 6. proběhlo veřejné zasedání, jehož
hlavním cílem bylo schválit závěrečný účet obce, což se povedlo. Dále se
zde mimo jiné potvrdilo pokračování výstavby Za branou (3RD) za podmínek shodných s předchozími, a akceptace již podaných žádostí. S těmito
zájemci bude podepsána rezervační smlouva a následně plánovací smlouva (po přípravě jejího znění), jež jim umožní zahájit přípravu a realizaci jejich staveb. Není možno slučovat parcely a mj. platí: jeden zájemce, jedna
parcela a kolaudace do čtyř roků.
Ne vždy se všechno daří, a tak jedna méně příznivá. V obci proběhla kontrola ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) na nakládání s odpadními
vodami. Zde jsme ve správním řízení obdrželi pokutu ve výši 15 tisíc korun, a to za nedodržování limitů stanovených v povolení a za to, že v době
kontroly (začátek dubna) nám propadlo povolení (do 30. 3. 2016), o které
máme zažádáno. Firma, která toto vyřizuje, to nestihla vyřídit. To druhé šlo
částečně ovlivnit, nicméně, to první ovlivňuje každý z nás tím, co vypouští
„do potoka“, jestli má septik a jestli jej vyváží apod. Druhá kontrola, která
proběhla ze životního prostředí, zase konstatovala, že způsob, jakým vedeme agendu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, je v nejlepším
pořádku.

V pondělí 27. června proběhlo na dozorčí radě svazku obcí VAK jednání,
které potvrdilo investorství svazku obcí pro výstavbu Kanalizace a ČOV.
Nyní probíhá zpracování realizační dokumentace a to již v režii svazku.
V základní škole začaly práce na izolacích proti vlhkosti a nových podlahách
ve dvou zbývajících místnostech, práce by měly do konce prázdnin skončit.
Poslední dobou si také všímám, a je mi velice líto, že se v mezilidských vztazích objevují situace, kdy nějaké polopravdy, lži a pomluvy eskalují v další
nedorozumění a nedělá to dobře. Jsou z toho nepříjemnosti, zbrklé reakce,
zablokovaná jednání apod. Zkusme tady trochu na svých pravdách ubrat.
Kromě tohoto stesku připojím ještě poděkování všem pracovníkům obecního úřadu, základní a mateřské školy za odvedenou práci a přeji Vám příjemnou dovolenou a po prázdninách snad bude o čem napsat.
Ladislav Malach, starosta obce

KULTURNÍ a OSTATNÍ
AKCE v BŘEZNÍKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19. - 21. 8. - Velká pouť
28. 8. – Dětský branný den, VVC Březník
3. 9. - Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“
15. 10. - Krojované hody
28. 10. - Štrúdlování + lampionový průvod
27. 11. - Rozsvěcování vánočního stromu
3. 12. - Setkání starobních důchodců
10. 12. - Valná hromada SDH
30. 12. - SilvestrCup
31. 12. - Ohňostroj

VÍTE, ŽE…
- Se závěrem školního roku také končí 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 (3220-711/0100, v.s. číslo domu).
- Malé hnědé popelnice na bioodpad sváží firma ESKO-T každé liché
úterý. Malé hnědé popelnice se žlutou nálepkou obce Březník jsou
sváženy obecními pracovníky každý sudý pátek. Pokud by měl někdo z občanů zájem o hnědou obecní popelnici na bioodpad, může
kontaktovat obecní pracovníky, pana místostarosty, nebo přímo
kancelář obecního úřadu.
- Začala oprava fasády na budově moštárny. Výdaje na tuto akci by
měly dosáhnout výše 55 157 Kč. Práce bude provádět firma Loma
stavby s.r.o. z Brna.
- V naší obci proběhla v květnu plošná deratizace, položeno bylo celkem
158 ks návnad do místní kanalizace, likvidována byla dvě ohniska. Pro-
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vedla ji firma Deratizace 4D z Brna za cenu 8 400 Kč. Dne 10. 6. 2016
byla provedena kontrola těchto návnad a ve 109 případech byly nástrahy kladeny znovu. Ve dvou případech byla také opět likvidována
ložiska výskytu hlodavců. Cena za tento úkon byla 3 770 Kč.
Obec zakoupila osobní automobil Peugeot Partner, který bude sloužit k rozvážení obědů občanům a k dalším potřebám obce. Cena automobilu byla 146 000 Kč.
Na začátku měsíce května byly seřízeny a promazány kostelní hodiny. Jejich opravu provedla firma Elekon s.r.o. z Vyškova a stála 2 614
Kč. Hodiny, které jsou po celý rok v péči pana Jaroslava Bohuslava,
teď ukazují přesný čas.
V květnu byly také zakoupeny sazenice dubů – zimního 4000 ks
a letního 1500 ks. Obec za ně zaplatila 44 587 Kč (na část nákladů
dostane obec dotaci od Kraje Vysočina). Duby byly obecními pracovníky vysazeny do lokalit pod elektrovod ke Kuroslepům a nad
Pavlíkovu chatu po polomech a kůrovci. Sazenice dodal pan Přemysl
Tomek z Kralic.
V květnu obec investovala také do nové sekačky (dvě starší již musely být vyřazeny) Viking za 23 196 Kč.
Dne 11. 6. 2016 proběhl v odpoledních hodinách Dětský den, kterého se zúčastnilo 56 místních a přespolních dětí. Pro každého
účastníka byl připraven dárkový balíček a vítězové kategorií, které
byly čtyři, navíc dostali hodnotné ceny. Dětský den pořádala obec
Březník za pomoci místních spolků – SDH, zahrádkářů a sokolů.
Děkujeme tímto pořadatelům i zúčastněným. Na další dětský den
– tentokrát ale branný - se můžeme těšit již 28. srpna 2016 – ten již
tradičně pořádá VVC Březník.

OBYVATELÉ BŘEZNÍKA
Stav 24. 6. 2016:
Dospělí: 563
Dospělí – muži: 273
Dospělí – ženy: 290
Děti (15 - 18 let): 17
Děti (15 - 18 let) – chlapci: 10
Děti (15 - 18 let) – dívky: 7

Děti (do 15 let): 109
Děti (do 15 let) – chlapci: 57
Děti (do 15 let) – dívky: 52
Děti (6 - 7 let): 15
Děti (do 3 let): 36
Celkem obyvatel: 689
Průměrný věk obyvatel je 42.4 let

Březnické rodiny podle počtu dětí:

Březnický čtvrtletník
k

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
I při krátkodobých výpadcích elektrické energie si uvědomíme, jak
moc jsme na ní závislí. Že nesvítíme a nemůžeme se dívat na televizi
nebo na počítač, to je to nejmenší. Při delším čase bez proudu pocítíme i další problémy. Pokud nemáme klasická kamna a pokud zrovna
není léto, začne nám brzy být zima. To se týká většiny z nás. Pokud se
takový problém projeví na větším území, nefungují telefony, roztávají
zásoby v mrazácích, mohou se projevit problémy s vodou. Přestávají
fungovat průmyslové podniky, zasekává se postupně doprava, zásobování a spousta dalších věcí souvisejících s běžným životem. Můžeme se cítit osamělí, bezmocní, můžeme mít s tím spojené psychické
problémy.
Výrazný výpadek proudu, který přeruší zásobování rozsáhlého území elektrickou energií, je označován jako „blackout“. Známe tyto
případy z celého světa, kdy blackout doslova umrtvil na delší dobu
život v rozsáhlých oblastech i v nejvyspělejších zemích – např. na
území USA a Kanady, ale také v Brazílii, Indii nebo Itálii. Příčiny
mohou být různé, může se to stát i u nás. Proto činíme obranná
průběžná opatření. Ale také se konají i konkrétní cvičení pro takové
krizové situace.
Ve chvíli, kdy jsem psal tyto řádky, vrcholily přípravy „Krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina“. Pod názvem „Blackout Vysočina
2016“ jsme jej připravili na konec dubna. Šlo o procvičení možných
řešení problémů spojených s nečekaným rozsáhlým výpadkem dodávek elektrického proudu na území našeho kraje. Nemůžeme možnosti
takových extrémních situací podceňovat, a proto jsou i taková cvičení
potřebná.
Dlouhodobě je ovšem nutno myslet v širším smyslu na energetickou
soběstačnost naší země. Jistě nechceme, aby někdo i za našimi hranicemi rozhodoval o tom, zda pustí nebo nepustí energii do našich
měst a obcí. I proto jsem mnohokrát jednal na všech úrovních včetně premiéra o aktuálním nejdůležitějším strategickém cíli Vysočiny
– výstavbě pátého bloku Dukovan – a tedy o perspektivním udržení
provozu dukovanské elektrárny. To má v budoucnu zásadní význam
nejen pro Třebíčsko, ale pro celou Vysočinu. Ve spojení s dodavateli
a službami jde mimo jiné i o tisíce pracovních míst. Dřívější problémy jsou v současnosti v Dukovanech napraveny, takže věřím v další
potřebné a úspěšné fungování provozu tohoto našeho významného
podniku.
Jak jsem už nejednou zdůraznil, při všech jednáních hraje skutečnost,
že představitelé Kraje Vysočina i měst a obcí bez rozdílu politické příslušnosti význam jaderné energetiky pro náš kraj a celou ČR ve své
výrazné většině chápou a podporují.
Řemeslo má zlaté dno. Ten má zlaté ruce. Známá přísloví z dávných
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dob evokovala po staletí šikovnost a význam odborníků nejrůznějších
oborů. Po zrušení soukromých dílen i to přísloví zhořklo. Byli jsme po
léta svědky nespolehlivé a často odflinknuté práce různých „komunálních“ pracovníků. Ti byli mizerně placeni, a tak se nechávali často
mnohokrát prosit a uplácet, aby vůbec něco udělali.
Ovšem vždycky existovali i opravdoví zruční mistři řemesel. Dnes mají
možnosti pracovat „na sebe“, získávat dobré jméno a pak i vydělávat.
Když ne rovnou zlato, na nějaké ty slušné groše si mohou přijít. Ani v
polistopadových poměrech se ale s nimi pytel neroztrhl. Ne všichni
jsou ochotni a schopni vzít tu odpovědnost a veškerou starost na svá
soukromá bedra. Přiznávám, že podmínky pro práci soukromých jednotlivců nejsou ideální a byrokratických překážek je pořád spíše více
než méně. Ale jsem přesvědčen, že nakonec se ti schopní a pracovití
uplatní a dojdou k uspokojení ze své práce i k tomu určitému zisku.
Zároveň mnohé větší firmy stále cítí hlad po zručných rukou a jsou
ochotny je dobře zaplatit.
Abychom podpořili obnovu a rozvoj řemeslných aktivit, rozhodli jsme
se ke konkrétním krokům. Letos je to například projekt „Rok řemesel
na Vysočině“, jenž volně navazuje na projekt „Rok průmyslu a technického vzdělávání“. Ten úspěšně proběhl v minulém roce a jeho cílem
bylo motivovat absolventy a absolventky základních škol s přiměřenou zručností a konstrukční tvořivostí ke studiu středních technických škol. Prezentací a podporou zájmu o řemesla, která se vyučují
na našich odborných školách, bychom rádi motivovali žáky a žákyně
základních škol k jejich studiu.
Dalším krokem je udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ udělovaný od letošního roku. Ten bude jistě také
motivací, aby nezanikaly méně obvyklé a někdy zapomínané obory
lidské zručnosti, jež jsou součástí historické lidové kultury.
V této souvislosti bych vás rád upozornil, že se konal „Den s Krajem
Vysočina“, kde jsme představili co nejvíce učebních oborů – řemesel,
a to aktivní formou v podobě dílniček, ve kterých si široká veřejnost
a především děti mohli vyzkoušet jednotlivá řemesla v praxi. „Den s
Krajem Vysočina“ proběhl v pátek 3. června na ledové ploše Horáckého zimního stadionu v Jihlavě a v přilehlém parku Smetanovy sady.
Na ledové ploše byla prezentována řemesla, která využívají moderní
technologie – svařovací trenažér, simulace programování CNC strojů,
ukázka diagnostiky motorových vozidel. Pro mlsné jazýčky se konala
ukázka gastronomických specialit, molekulární mixologie – moderní
výroba zmrzliny a gastroshow Ondřeje Slaniny z dvojice Kluci v akci.
Na venkovní ploše návštěvníci našli kovářskou výheň, dráteníka, ale
také mobilní veterinární stanici, sedlání koní, výrobu šindelů. Vybraná
řemesla bychom rádi prezentovali i v dalších městech kraje formou
podzimního minifestivalu řemesel.
Každý známe i ze svého okolí ty šikovné řemeslníky s fortelem, na něž
je radost se dívat. Doufám, že zájem o řemesla zase poroste a že ty
„zlaté české ručičky“ zase budou běžnou realitou a ne jen vzpomínkou
na staré časy. Je to v zájmu nás všech.
V červnu jsme mimo jiné oceňovali jednotlivce i kolektivy z Vyso-
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činy v několika soutěžích a anketách. Zastupitelstvo Kraje Vysočina
vyhlásilo letos například už sedmý ročník ankety Skutek roku. Veřejnost měla možnost nominovat aktivity, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech fyzických osob hlasovala
široká veřejnost, vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. Myslím, že jsme našli správný způsob, jak upozornit na
dobrovolnickou práci pro druhé a poděkovat těm, kteří ji dělají. Líbí
se mi i obsahová pestrost těchto rozličných skutků. Jsou oceňovány
v kategoriích sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a
mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických
osob v kategoriích sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel,
staveb a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání. Tak
třeba zajímavou aktivitou je činnost firmy Smart Family s.r.o., která
byla letos oceněna za projekt Pomožky.cz „Když ponožky pomáhají“. V názvu projektu nejde o překlep – ponožky skutečně pomáhají
konkrétním lidem v nouzi – pletou je totiž ženy vystavené sociálně
obtížné situaci, dlouhodobě nezaměstnané, na mateřské, samoživitelky, vdovy a důchodkyně.
Už léta známou anketou je Zlatá jeřabina. Letos v kategorii kulturní
aktivity zvítězily Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou a v části
ankety věnované péči o kulturní dědictví to bylo restaurování varhan
v kostele svatého Jakuba Staršího v Osové Bítýšce. Osobnosti Vysočiny
jsou rovněž oceňovány v soutěži „Žena regionu“. Cílem této soutěže je
ocenit úsilí těchto výjimečných žen, ať už v oblasti podnikání, politiky,
vzdělávání, zdravotnictví, charitativní činnosti nebo umění a sportu, a
zviditelnit jejich práci a výsledky. Letos stanula na pomyslné nejvyšší
příčce zakladatelka obecně prospěšné společnosti Sdílení Marie Gregorová. Tato organizace poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní
služby rodinám pečujícím o své blízké seniory nebo vážně nemocné v
domácím prostředí.
Připomínání a oceňování všech těchto aktivit lidí a firem přičiňujících
se o lepší život občanů Vysočiny považuji za důležité právě v dnešním
světě, kde často převažují pouze individuální sobecké a ekonomické
zájmy.
Ještě bych se rád zmínil o jedné skutečnosti. Nejsem zastáncem umělého vyčleňování a upřednostňování jakýchkoliv skupin obyvatel. Tedy
ani povinných kvót určených pro tyto skupiny například podle pohlaví
nebo původu. Ale potěšilo mne, že i v letošním ročníku soutěže Ministerstva vnitra Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“
již pošesté obsadil první místo mezi kraji v naší zemi právě náš Krajský
úřad Kraje Vysočina. V soutěži jde o prosazování rovnosti žen a mužů,
a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu,
tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k
obyvatelstvu, které v daném územně správním celku žije. Tedy nejde
o zvýhodňování, ale právě o rovnost šancí. To považuji za správné. Mít
stejné příležitosti. A pak už záleží na každém jednotlivci. A nejde jen
o rovnost mužů a žen.
Přeji vám, abyste své šance co nejlépe využívali.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Už je to zase tady!
Ani jsme se nenadály a je tu konec školního roku. Sice školka bude mít,
s některými z nás, prázdniny o něco později, ale stejně… Školáci se těší
na prázdniny, my předškoláci zase na školu a máma s tátou na dovču.
A naše školka? V té se bude opět pracovat, tentokrát to bude šatna pro
paní učitelky. A až se za námi zavřou její dveře, začne se připravovat na
další školní rok. A co se v ní od našeho posledního
p
psaní
p událo?

* 3. června jsme byli společně
s rodiči na výletě. Ze začátku
to vypadalo, že se nikam nepojede, protože nám odřekli
autobus, ale pan ředitel nám
sehnal jiný, a tak jsme jely
na ekofarmu EDEN. A to bylo
něco! Povozily jsme se na koních, nakrmily ovečky a navštívily krtinec i s kamarádem
krtečkem. Bezva tip na výlet,
jeďte taky do Bystřice nad
Pernštejnem!

Březnický čtvrtletník

* 16. června toho bylo víc: rozloučily jsme se s předškoláky, kteří po
prázdninách půjdou do školy: hodně jedniček jsme přály Jiříku Kryškovi,
Verunce Lechnerové, Sofince Musilové, Štepánku Pelánovi, Honzíku Sobotkovi, Péťovi Šidlíkovi, Beátce Vochyánové a Nikovi Všianskému. Pan
starosta jim přidal kufřík plný pomůcek na tu jejich cestu do školy.

* 17. června si některé z nás vyzkoušely spaní ve školce. Sraz se spacáky
byl o půl sedmé u školky, mamkám a tátům jsme daly jednu rychlou pusu,
protože jsme si musely nachystat
pelíšek na spaní a hlavně na pyžamovou párty! Z domova jsme si na
ni přinesly plno dobrot, které jsme
ujídaly u pohádky, prohlédly si školku, jak vypadá po tmě a pohádka
na dobrou noc nás krásně uspala.
Ráno byla snídaně a pak si pro nás
přišli nedočkaví rodičové, jak jsme to
zvládly. Prostě paráda veliká.

No a pak následovala oslava Dne otců spojená s Pohádkovou cestou za
pokladem společně s grilovačkou, za kterou posíláme díky panu Klímovi.
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No a teď jsou před námi už prázdniny a volno a sluníčko …
Krásné léto a nashledanou příští školní rok
se těší Vaše děti za školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Ve čtvrtek 30. června bude ukončen školní rok 2015/16. Také poslední jeho
čtvrtletí vyplnila celá řada akcí: kromě výuky to byly soutěže, testování a
doprovodné programy.

KULTURA
- 11. května připravily paní učitelky 1. stupně besídku pro maminky
a babičky. Asi 40 rodičů prožilo vzácnou chvilku oddechu vyplněnou
zpěvem a recitací svých dětí, zakončenou obdarováním vlastnoručně
vyrobenými
y
ý dárečky.y

VZDĚLÁVÁNÍ
- Žáci 6. – 8. roč. se zapojili do základního kola matematické soutěže
Pythagoriáda. Do okresního kola postoupila pouze žákyně 6. třídy Gabriela Kosinová.
- Žáci 1. stupně absolvovali tradiční soutěž Labyrint, tentokrát se zaměřením na Českou republiku a Karla IV. V okrskovém kole žáci Kristýna
Pemčáková, Kristýna Vochyánová, Sára Cibuliaková a Jan Kryška skončili na 5. místě.
- Testování proběhlo v 5., 6. a na bázi dobrovolnosti v 8. ročníku. V pátém ročníku se jednalo o obecné studijní předpoklady, matematiku a
český jazyk. Úspěšnost byla následující: OSP 57 %, M 71%, Čj 67 %,
tedy pěkná. V oblasti čtenářské gramotnosti dosáhli žáci 6. roč. na 71
%, nejúspěšnějším žákem byl Šimon Vala s 95 %. Pouze 5 žáků 8. roč.
projevilo zájem o testy SCIO, tzv. srovnávací pro připravenost ke studiu
na SŠ. Jejich výsledky nebyly podle našich představ, ale stále ještě zbývá rok na další přípravu.
- K doprovodným vzdělávacím akcím patřily: návštěva Planetária v Brně
a veletrhu VIDA Brno v areálu výstaviště; 11 žáků 8. a 9. roč. využilo
nabídky ZŠ Komenského Náměšť k exkurzi do Terezína a Lidic. Pěkným
dopoledním
byl
p
pprogramem
g
y Den Země.

- K žákům 1. st. směřoval i velice zajímavý výchovný pořad o lidových
tradicích Stařenka Morava vypráví, starší žáci pak zhlédli muzikál Pískání po větru.
SPORT
- 20. dubna byl zahájen kurz plavání pro žáky 1. st. a zájemce z MŠ. Po
10 týdnů, vždy ve středu děti navštěvovaly bazén v Nové Vsi.
- Jaro probíhalo také v duchu dopravní výchovy: přednáška na téma v
dopravních prostředcích, využití dopravního hřiště v Náměšti k praktické průpravě pohybu na silnicích, oblastní kolo dopravní soutěže.
Žáci Josef Kříž, Gabriela Kosinová, Jakub Tesař a Kamila Kašparová obsadili Krásné 3. místo.
RŮZNÉ
- V dubnu proběhl sběr starého papíru, bylo odevzdáno 7,7 t. Za celkový
přístup ke sběrovým akcím (starý papír a byliny) bude 20 žáků odměněno zájezdem do Dalešic (přehrada, pivovar) a na rozhlednu Babylon.
- 16. května proběhl tradiční kurz zdravotní výchovy pro 8. roč. – tentokrát v jednom dopoledním 6 ti hodinovém bloku. Praktická část s
ukázkou zdravotní techniky proběhla následně 31. 5. 2016
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- Žáci 8. roč. navštívili Úřad práce v Třebíči za účelem získání prvotních
informací o možnostech studia různých oborů po absolvování základní
školy. Výjezd do Třebíče byl spojen s exkurzí do okresní knihovny.
- Pro budoucí šesťáky z okolních škol jsme připravili dne 18. 5. den otevřených dveří. Návštěvy využili rodiče ze Lhotic, Rapotic, Kralic a Sudic.
VÝLETY
- 1. stupeň navštívil Archeoskanzen a Živou vodu Modrá a Velehrad
- 6. třída – Olomouc
- 7. třída Moravský kras
- 8. třída Znojmo a Vranov nad Dyjí
- 9. třída zavítala do Kutné Hory
Vážení spoluobčané! Závěrem mi dovolte popřát žákům a zaměstnancům
školy příjemné prožití prázdnin, rodičům a Vám všem hezké léto.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 23. dubna proběhla Okrsková soutěž v Kralicích za účasti družstev
Lhotice A, Lhotice B, Březník, Sudice a Kralice. My jsme se s časem 29 vteřin
umístili na 3. místě.

O víkendu 7. - 8. května jsme zajišťovali prodej vstupenek na Zámeckém
vrchu v Náměšti.
Malá pouť letos připadla na víkend 21. - 22. května. Počasí bylo po celý
víkend teplé a slunečné a přálo tak dobrému průběhu pouti. V sobotu jsme
od 15 hodin stavěli u sokolovny pouťovou máji, kde jsme pak celé odpoledne až do noci čepovali pivko, udili cigáru a k příjemnému posezení večer
zahrál DJ Grunge. V neděli se od 9:00 konala pouťová mše svatá. Po obci
i na pouťové zábavě pod májí zahrála Polužanka. Se svým tanečkem se
odpoledne představil i dětský soubor Jablíčko.
Ve dnech 9. - 12. června jsme pořádali turistický zájezd do Jeseníků.
V sobotu 11. června jsme se zapojili do pořádání Dětského dne. Zajišťovali
jsme dvě disciplíny – kuželky, džberovku a také jsme přispěli sponzorským
darem ve výši 1 000 Kč na odměny soutěžícím.
Hasičskou soutěž O pohár starosty obce letos pořádáme v sobotu 3. září
2016. Bohatá podívaná i občerstvení bude zajištěno. Všichni jste srdečně
zváni.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1929
… jak se žilo v Březníku před 87 lety …
Milí spoluobčané,
opět Vám přináším přesný přepis ze staré březnické kroniky. Tentokrát
rok 1929.

Rok 1929 v Březníku:
Byl to rok živelních pohrom. Tuhá zima, v létě větrná smršť a krupobití
nadělali mnoho škod. Zima, léto i podzim se vyznačovali velkými abnormalitami tepelnými.
Kruté mrazy
Počátkem ledna 1929 a už o vánocích 1928 napadlo mnoho sněhu,
kterého během měsíce ledna a února stále přibývalo. Na saních se
jezdilo od vánoc až do 16. března 1929. Autobus z Mohelna do Kralic
nemohl 3 měsíce jezdit. Mrazy dosáhly 22. ledna 1929 až -17 °C. Únor
byl nejchladnějším měsícem roku. Jen v 7 dnech byly mrazy pod -10
°C, v ostatních dnech kolísaly mezi -10 až -20 °C.
3. února 1929 bylo -26 °C, 8. února -21 °C a 10. února -27 °C. Největší
mráz byl 11. února -29 °C. (měřeno ve škole). Pro mrazy byla osobní
doprava na drahách omezena, školy byly zavřeny od 18. do 28. února
y ve chlévech se topilo.
p
1929. Dobytku

Koncem března se pak nahromadilo na Oslavě u Skřipiny takové množství ledových ker, že muselo být povoláno vojsko, které je dynamitem
rozstřelovalo a za pomoci hasičů z Březníka, Kuroslep a Mohelna po
čtyřdenní práci od 24. 3. do 27. 3. řeku vyčistilo.
31. března 1929 v 7 hodin večer se přihnala první jarní bouřka. Pak
ještě mrzlo od 4. do 7. dubna bylo až -7 °C. a 17. - 19. dubna bylo
mínus 3 °C.
Jaro
Jarní práce na polích počaly se 12. dubna 1929.
1. máj byl bez listí a květů. Bylo vše opožděno. První listy na angreštu
se rozvily až 5. května 1929. Stromy začaly rozkvétati v polovici května. Meruňky nekvetly vůbec, pupence byly zmrzlé a znovu nasazovaly na listí. Ve školní zahradě kvetla meruňka asi 5 květy teprve 12.
června. Mnoho stromů nevyrašilo vůbec. Zmrzly. Postiženy byly nejvíc
meruňky, třešně, ořechy, jabloně, hrušky a švestky. Na každé zahradě
zůstalo několik stromů suchých. Zmrzly i ozdobné vždyzeleny.
Ovoce
Ovoce bylo málo. Ořechů, třešní a meruněk nebylo vůbec, hrušek a
jablek moc málo, švestek trochu víc. 1kg ořechů stálo 10 Kč (loni 5 Kč),
1kg třešní 7 Kč (loni 3 Kč). Květen a červen byl pohodlný pro vzrůst
obilí. Senoseč začala 10. června.
Větrná smršť
4. července 1929 o 8 hodině večer snesla se nad Březníkem krutá bouře
provázena větrnou smrští, která natropila mnoho škod na staveních, v
zahradách a zvláště v lesích. Od řeky Oslavy na severovýchod k Velkému
poli byly vysoké smrky zpřelámány a vyvráceny a celý pás lesa jako by
byl prostě uťat, jen tu a tam zůstal některý strom nedotčen. Silnice do
Náměště byla zatarasena polomy a občané jedoucí ráno do Náměště se
museli vrátit. Aby vyvrácené stromy nestaly se semeništěm škůdců, byli
povolání dělníci až z Podkarpatské Rusi, aby dřevo zpracovali. Při těchto
pracích byl při kácení těžce poraněn Josef Řezanina č. p. 39.
Dvacet minut, kdy smršť řádila, prožívali březničtí občané ve strachu a
hrůze. Z většiny domů lítaly tašky a omítka, větve praskaly a unášeny
byly větrem po vsi, vysoká lípa na dvorku myslivny za školou byla vyvrácena, alejové stromy u silnice byly zpřelámány. V zahradě pí. Oborné č. p. 29 byla stodola z polovice rozmetána a 16 ovocných stromů
zničeno. V zahradě J. Musila č. p. 20 bylo na 20 stromů vyvráceno. Ze
stavení Aug. Staňka č. p. 131 snesen komín atd. škod natropeno dosti.
Tak například oprava střechy na škole si vyžádala náklady přes 1000
Kč, na kostele 2165 Kč.
Krupobití
24. července 1929 k večeru snesla se bouře s krupobitím. Nejvíce řádily kroupy u Kuroslep. Tam zničena úroda na 90%. Ke Kralicím pásmo
krup řídlo. Škoda na březnické trati byla odhadnuta na 60%. Pojištěn
nebyl téměř nikdo. Žito a pšenice jsou poškozeny u nás jen z části.

8

Březnický čtvrtletník

Republikáni - do poslanecké sněmovny 216 hlasů, do senátu 175 hlasů
Sociální demokraté - 154 hlasů a 143 hlasů
Čeští socialisté - 37 hl. a 29 hl.
Lidovci - 34 hl. a 28 hl.
Živnostníci - 19 hl. a 17 hl.
Komunisté - 16 hl. a 16 hl.
Národní demokraté - 2 hl. a 6 hl.
Pokles cen obilí
Žně začaly 18. července 1929. Následkem velkého poklesu cen obilí v
Americe pokleslo obilí i u nás. Žito kleslo ze 190 Kč na 100 i pod 100 Kč,
oves až na 80 Kč, pšenice z 220 a 200 na 150 Kč i pod 150 Kč. Brambory, jichž byla velká úroda, stály 16 – 20 Kč za 1q. Zemědělství se dostalo do krize. Rolníci neprodávali, čekali, až ceny stoupnou, omezovali
nákupy a tak se dostal i průmysl do krize a stoupala nezaměstnanost.
Rolníci raději zkrmovali obilí dobytkem, který přece víc platil. 1 kg živé
váhy vepřového dobytka byl za 10 Kč, hovězího za 7 Kč. Pšeničná nulka
klesla z 3,20 Kč na 3 Kč, žitná z 2 Kč na 1,80 Kč, krupice z 3,80 na 3,50
Kč, kroupy z 3,50 na 3,20 Kč, proso ze 3,40 na 3,20 Kč, 1kg chleba ze
2 Kč na 1,80 Kč, otruby z 1 Kč na 80 hal. Dřív byly 4 rohlíky za korunu,
nyní 5 rohlíků za 1 Kč.

Do voličských seznamů bylo zapsáno 530 voličů (239 mužů a 291 žen).
Voličů do senátu 451 (202 mužů a 249 ženy), do okresního a zemského zastupitelstva 487 voličů (219 mužů a 268 žen). Získaly strany
socialistické, ztratili lidovci a komunisté.
Nová lávka
Turistický klub v Třebíči postavil pohodlnou lávku přes řeku Oslavu na
cestě z Březníka na Vlčí kopec.
Novostavby
V roce 1929 si postavili nové obytné domky na Horkách: Chadim Jan kovář, Krejčí Jakub - dělník, Konečná Marie - dělnice, Bok Rudolf - dělník. Za myslivnou u cesty Horký Karel - bednář. Ze základů přestavěl
Antonín Habán hostinec č. p. 10
Vynálezy
V tomto roce začalo se prakticky používat vynálezu zvukového filmu.
Filmové obrazy nejen že se pohybují, ale i zpívají a mluví, je slyšet
šelest větru atd. V Brně jsou asi tři zvuková kina.

Počasí na podzim
Září a říjen byl letos velmi teplý. 2. října 1929 byla teplota ve stínu
+19 °C., tj. o 5 stupňů nad normál. Dne 3. října bylo +24 °C. a 4.
října +28 °C. (tj. +14 stupňů nad normál). Byla to u nás nejvyšší
teplota od roku 1839. První mráz přišel letos až 29. října a první
sníh 17. prosince.
Změny v dražebnosti
24. září 1929 předal své hospodářství rolník František Potůček č. p.
21 svému synu Josefu Potůčkovi, který se oženil s Růženou Křížovou
z hostince č.p. 67.
Obsazení místa řídícího učitele
Zemská školní rada moravská ustanovila definitivně řídícím učitelem
v Březníku zdejšího učitele Aloise Lysáka.
Volby
27. října 1929 byly konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. U nás obdrželi:
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Školní rada
Dne 23. listopadu 1929 ustavila se nová místní školní rada pro období 1929 - 1933. Členy jsou za učitelstvo řídicí učitel Alois Lysák a
učitelka Božena Lysáková. Za občanstvo zvoleni obecním zastupitelstvem František Bok - rolník č. p. 25, Emil Horák č.p. 71, František
Chadim – cestář č. p.97, František Pavlík - malorolník č. p. 55. Předsedou zvolen opět František Bok č. p. 25, který za činnost v minulých
obdobích dostal od okresního školního výboru v Třebíči pochvalné
uznání.
Jana Řezaninová
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Z HISTORIE OBCE
Studentské divadlo
Značný podíl na oživení hospodářského i kulturního života v obci mělo
zprovoznění železnice v roce 1886. V roce 2000 již uplynulo 110 let od vzniku ochotnického studentského divadla v obci. Ti našli pochopení a podporu
především v řídícím učiteli Josefu Nahodilovi, který byl v letech 1872-1906
správcem školy, v mladém učiteli Karlu Malém a u manželů Krotkých, kteří
vlastnili hostinec č. p. 10.
Začátky ochotnického divadla přibližuje vzpomínka Richarda Mužíka
(1875-1942) zaznamenaná v obecní kronice. Mimo jiné se v ní uvádí: „Poprvé se divadlo v Březníku hrálo v roce 1890 v hostinci u pana Krotkého č.
p. 10. Domnívám se, že Březník patří mezi první venkovské obce v tomto
regionu, kde se divadlo hrálo. Březník měl v těchto letech „velkou úrodu“
na studenty a ti se na svátky a prázdniny rádi vraceli domů k rodičům i
svému učiteli J. Nahodilovi. K vánocům v roce 1889 jsme dovezli dárek kouzelnou svítilnu s obrázky. Již na Silvestra jsme uspořádali se svítilnou
představení. Líbilo se to všeobecně. Podučitel Karel Malý, obchodník Jakub
Moravec č. p. 108 i pan fořt Jan Krejčí z nás měli radost.
Založili jsme divadelní spolek a umínili si, že o příštích prázdninách si postavíme jeviště. Pan Jakub Moravec - to byl náš hlavní mecenáš, slíbil plátno na oponu. O prázdninách jsme zbudovali kostru jeviště. U Němců pod
kůlnou a ve stodole byl náš ateliér. Koncem srpna jeviště stálo. První hry,
jež jsme v roce 1890 uvedli, byly aktovky „Kabát dolů“ a „Měl ho za blázna“. Poněvadž místnost v hostinci u Krotkých byla nízká a u Křížů postavili
zvláštní sál, hrávali jsme později zde. V paměti mně utkvěly hry „Vzorný
vlastenec“,„Dynamit“,„Prodaná láska“ a„Furiant“.
Pisatel si také po právu posteskl nad nařízením c.k. úřadů z roku 1873 kterým se učitelům zakazovalo na jevišti vystupovat i jinak s ochotníky spolupracovat. Úřady mocnářství se tak snažily administrativní cestou brzdit
rozvoj českého divadla na venkově. Dnes nezbývá, než obdivovat elán a
obětavost prvních průkopníků ochotnického divadla v Březníku. Jak bylo
těžké začít, to si dnes můžeme jen sotva představit.
(zdroj: www.obecbreznik.cz)

V sobotu 23. dubna 2016 jsme se dobrovolně připojili k celostátní akci
„Ukliďme Česko“. Sraz dobrovolníků byl v 8:00 ráno u obecního úřadu.
Sešlo se nás celkem 15, proto jsme si po skupinkách rozdělili lokality, abychom zvládli uklidit co nejvíce. Odpadky jsme sbírali na polních cestách
kolem Březníka, ale také v ulicích obce a na silnicích vedoucích na Náměšť,
Mohelno a Kuroslepy. Uklízeli jsme do 12:00 a měli velmi dobrý pocit z odvedené práce a vyčištěného okolí. Tak příští rok znovu.
Jana Řezaninová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítáme nově
narozené občánky:

Životní jubilea

Za měsíc květen:
Hájková Nikola
Procházka Alex

Za měsíc červenec:
Paní Malachová Božena, 84 let
Paní Kondratěnko Rayisa, 80 let
Pan Fröhlich Miloš, 65 let
Paní Trojanová Jiřina, 65 let
Pan Pejpek František, 55 let
Pan Nováček Milan, 50 let
Paní Sklenářová Hana, 50 let
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Za měsíc srpen:
Paní Křížová Marie, 84 let
Paní Žitníková Irena, 60 let
Pan Růžička Jiří 55 let
Paní Buchtelová Jitka, 50 let

Mar
ririe, 8844 lle
rie
et
Paní Kopuletáá Ma
Marie,
let
Pan Malý Ferdinand, 84 let
Pan Klusák Josef, 83 let
Paní Žáková Miroslava, 83 let
Za měsíc září:
Paní Horká Miluše, 75 let
Paní Kratochvílová Věra, 85 let Paní Staňková Jaroslava, 65 let
Paní Bochníčková Božena, 84 let Paní Svobodová Eva, 55 let

Nově přistěhovaní:
Za měsíc duben:
Adlerová Eva
Za měsíc květen:
Vlková Jaroslava

Březnický čtvrtletník

FOTOGALERIE

4. 6. 2016 – vítání Adriana Chadimová

30. 4. 2016 – vítání Elena Dragounová

4. 6. 2016 – vítání Sofie Vaváková
4. 6. 2016 – vítání Jan Nabytý

2/2016
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28. 5. 2016 - 80-tiny, paní Božena Klímová

25. – 27. 6. 2016 – návštěva v Grossbardau
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59. 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. 2016. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

