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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme najednou překvapeni, jak
rychle ten rok uběhnul. Tak se trochu ohlédněme, jak se nám běželo.
Během roku 2015 jsme měli celkem 6 zasedání zastupitelstva obce,
kde jsme řešili takové běžné obecní starosti. Řešili jsme, jak postavit
rozpočet, čemu dát priority, co lze pominout. A to, jak se nám to povedlo, můžete vidět sami. Vzhledem k tomu, že jsem o jednotlivých
akcích psal průběžně, tak již jenom některé informace na doplnění.
Díky přízni počasí se podařilo zrealizovat opravu kanalizace na Horkách, a tím se zprovoznila kanalizační vpusť na nejnižším místě před
Flekovými a již by se tam neměla držet voda. Zapravení vozovky se
provede, pokud to nebude dělat problémy, zřejmě až spolu se splaškovou kanalizací, předpoklad v roce 2017.

Když jsem u té kanalizace, tak mnozí z Vás dostali informaci, že stavební úřad vypsal oznámení o zahájení územního řízení a že 7. ledna se koná veřejné ústní jednání na obecním úřadě. V případě, že
nebudou vzneseny nějaké námitky, jež by tuto etapu pozdržely, tak
se nám ještě letos podaří zajistit stavební resp. vodoprávní povolení
a budeme moci zahájit další fázi vedoucí přes žádost o dotaci, výběr
zhotovitele, až k vlastnímu zahájení prací na této stavbě.
To, co jste mohli vidět na horkách na cca 60 m, se bude odehrávat
v celé obci. Už aby to bylo za námi.

Další bouřlivá diskuze na zastupitelstvu se opakovaně odehrála v listopadu při projednávání názoru na členství obce v honebním společenstvu a na způsobu, jak toto společenstvo bude fungovat. Velice mě
mrzí, že za osobními vztahy a zřejmě hodně nesmiřitelnými vztahy se
ztrácí podstata fungování tohoto spolku. Přes všechen čas, co k tomu
jednotliví aktéři měli, se nepovedlo prokazatelně doložit „členskou
základnu“ a veškeré závěry valných hromad (všech) jsou na tenkém
ledě a stávají se střelivem na obou stranách barikády. Byl bych moc
rád, aby se situace uklidnila a dovolila místním občanům se zájmem
o myslivost tuto aktivitu vykonávat „doma“ a získávat mezi sebe mladé členy, jež nebudou zatíženy hříchy minulosti.
Ještě jedna situace stojí za pozornost, a to jak řešit „starost“ o seniory.
Při rozsvěcování vánočního stromku jsme si vyslechli pěknou koledu,
ale co těm koledníkům za ni dáme? Snažil jsem se tedy najít, jaké
možnosti dotací pro takový nějaký dům pro seniory máme.

V zásadě můžeme postavit „domov důchodců“, ve kterém najdou
jeho obyvatelé kompletní zdravotní a sociální služby a za tyto služby
a ubytování platí. Takový stojí v Náměšti, ale tento je majetkem kraje
a financuje jej kraj. Když je jeho provoz a realizace pro město Náměšť
drahá, tak se mi zdá i pro Březník nedosažitelným snem.
Druhou variantou jsou pak pečovatelské byty a komunitní domy seniorů. Na výstavbu těchto bytů přispívá stát z programu „podporované

byty“ (více informací hledejte na: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/
Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu) podle aktuálně platných podmínek. Příjemcem dotace u dotačního titulu je právnická osoba včetně obcí. V obou případech je příspěvek maximálně
600 000 Kč na jeden byt a podlahová plocha pečovatelského bytu
nesmí překročit 50 m2. Veškeré náklady nad tuto částku, ale také na
všechny prostory, jež nejsou bytem, jsou nákladem obce, které musí
pokrýt z vlastních zdrojů – půjčka, dary, …, zázrak. (Za kolik se dá
postavit byt, je diskutabilní a závisí mj. na jeho standardu – 25 až
30 tis/m2? To je otázka na stavaře.) V těchto domech je vybíráno regulované nájemné, nyní 57,20/m2. Veškeré další provozní, sociální
a zdravotní služby jdou na vrub jejich spotřebitele. Jejich část může
hradit i provozovatel, a k tomu musí mj. i splácet úvěry a vytvářet prostředky na reprodukci tohoto majetku atd. Nejsem ekonom, a pokud
se dopouštím nějaké nepřesnosti, tak se omlouvám.
Obdobnou úvahu a propočet svých možností musí provést každý investor, který se do toho chce pustit. Obecně je možné, že vedle obcí
mohou tyto projekty realizovat i jiné právnické osoby. Lze předpokládat, že obce většinou ve svých rozpočtech počítají s náklady na provoz těchto zařízení, aniž by se jim tyto prostředky kdykoliv (finančně)
vrátily. Jde o jakousi službu (vděk) svým obyvatelům a snaží se řídit,
aby tato místa byla přednostně obsazena místními občany. U jiných
subjektů to dost dobře nemusí fungovat.
Obdobnou úvahu musí provést zastupitelstvo a odpovědně rozhodnout, zda se do této výstavby pustí, anebo nechá tuto starost o seniory „někomu“ jinému. Snad už jenom jednu větu. Domovy pro seniory
v Mohelně i v Náměšti byly podle mých informací stavěny za jiných
dotačních možností, mj. tzv. „porcování medvěda“. Podle informace
z Kralic je tento provoz „zvládnutelný“. Takže máme o čem přemýšlet.
Dovolte mi nyní, abych zapomněl na tyto pracovní záležitosti a poděkoval zastupitelstvu, výborům zastupitelstva, zaměstnancům úřadu,
pracovníkům VPP a učitelům ZŠ a MŠ za jejich celoroční práci. Dále
bych rád poděkoval členům všech spolků za jejich aktivitu a přínos do
života obce a členům jejich výborů za čas a nervy, jež obětují ve prospěch bohatého společenského života v obci.
Přeji Vám veselé prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a úspěchů
v novém roce.
Ladislav Malach, starosta

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce a blíží se Nový rok. Možná si v duchu povzdechnete, jak ten čas letí. Ano je to tak. Čím jsme starší, tím rychleji nám život
ubíhá. Při této příležitosti konce roku bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří nám pomáhají zvelebovat obec a udržovat
v ní čistotu a pořádek. Tato práce je nezáviděníhodná a je problém se
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všem zavděčit. Přesto si myslím, že jsme kus práce odvedli a nemáme
se za co stydět. Už proto, že velkou část našeho kolektivu tvoří ženy
a většina prací je fyzicky náročná. V letošním roce odešla do starobního důchodu naše kolegyně paní Irena Žitníková.
Ireno, za Tvoji odvedenou práci děkujeme. Budeš nám chybět. Přejeme, ať se Ti v životě daří. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Zdeněk
Kříž a pan Jaroslav Staněk. Zdeněk za nezištnou pomoc při údržbě
a opravách venkovního osvětlení a Jaroslav za pomoc a předávání
zkušeností při zalesňování a údržbě obecních lesů.
Poděkovat musím družstvu LUH. Přestože se, díky starostovi obce,
podstatně zlepšilo naše technické vybavení, tak se zatím bez jejich
občasné výpomoci neobejdeme.
Za příkladnou spolupráci děkuji starostovi obce panu Ladislavu Malachovi.
Milí spoluobčané, jménem svým a jménem celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2016 hodně štěstí, zdraví i osobních úspěchů.
Místostarosta obce Březník, Franěk Jaroslav

KULTURNÍ A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU

• 24. 12. 2015 – tradiční vyhrávání koled na kostelních schodech
• 30. 12. 2015 - SilvestrCup na malém hřišti
• 31. 12. 2015 – ohňostroj se svařákem od 18 hodin (u sokolovny
a malé hřiště)
• 3. 1.2016 - vánoční koncert v 15 hodin v místním kostele
• 9. 1. 2016 - Sokolský ples - hraje: Machen Music
• 16. 1. 2016 - Hasičský ples - hraje: Tremolo
• 30. 1. 2016 - Školní ples - hraje: Orfeus
• 6. 2. 2016 - Ostatky - hraje: Polužanka + Song Akord

Březnický čtvrtletník

VÍTE, ŽE…
- Místní pošta hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto otevírací dobu:
28. 12. 2015 – 8.00 – 9.30, 14.00 – 15.00
29. 12. 2015 – 8.30 – 9.30
30. 12. 2015 – 8.00 - 10.00, 13.30 – 15.00
31. 12. 2015 - 8.00 – 9.30
- V sobotu 2. 1. 2016 proběhne v místní hasičce předprodej vstupenek
a místenek na Hasičský ples
- Místní knihovna bude v úterý 29. 12. 2015 uzavřena
- Obecní úřad bude ve dne 22., 23., 30., 31. 12. 2015 z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
- Termíny svozu odpadů pro příští rok jsou následující:
Komunální odpad- úterý (lichý týden)
Plastové obaly - pátek (každý týden)
Papír - úterý (lichý týden)
Bílé sklo - 1x za čtvrtletí
Barevné sklo - 1x za 6 týdnů (poslední byl 16. 12. 2015)
Bioodpad - přes zimu dle potřeby (na jaře bude upřesněn termín
svozu)
- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2016 lze hradit od 4. 1. 2016
na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce (více na
www.obecbreznik.cz). Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce
2015

OBYVATELÉ BŘEZNÍKA

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Na prahu nového roku 2016 se pro nás nic zásadního nemění. Máme jediné předsevzetí – pokračovat v solidní práci pro naše občany. Schválili jsme
rozpočet, který by nám měl stačit na všechny aktuální úkoly. Díky dobrému
hospodaření nevytváříme žádné dluhy. Na rozdíl od rozpočtu státu, jenž
pořád své zadlužení zvyšuje.
Hodně se v poslední době diskutovalo o rozpočtech měst a obcí. Konkrétně
o tzv. rozpočtovém určení daní – tedy o tom, jaký má být jejich podíl –
tedy s jakou částí peněz od státu mohou počítat. Jako hejtman podporuji
návrh, který vyplývá z naší dohody se Svazem měst a obcí, aby od 1. ledna
2017 platila nová úprava o zvýšení podílu měst a obcí.
Tento rok nás čekají krajské volby. Už teď mohu bilancovat sedm let vedení
Kraje Vysočina sociální demokracií a svého působení ve funkci hejtmana.
Spokojeností mne naplňuje především skutečnost, že se nám daří dělná
spolupráce všech subjektů podílejících se na fungování Vysočiny. Mohu
srovnávat. V poslanecké sněmovně nejednou ztrácíme čas a energii žabomyšími stranickými i osobními spory, zkrátka politikařením. V krajském
zastupitelstvu děláme skutečnou politiku. Také nemáme na vše shodné
názory, ale řešíme v něm racionálně věcné problémy. Za to bych rád všem
členům zastupitelstva už teď poděkoval.
Věřím, že tato praxe se nezmění ani po volbách a že i v novém období bude
kraj společně s městy a obcemi hledat schůdné cesty k zajištění dobrého
života na Vysočině.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI: 18. 12. 2015
Dospělí - 560
Dospělí – muži - 274
Dospělí – ženy - 286
Děti (15 - 18 let) - 15
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 9
Děti (15 - 18 let) – dívky - 6
Děti (do 15 let) - 104
Děti (do 15 let) – chlapci - 54
Děti (do 15 let) – dívky - 50
Děti (6 - 7 let) - 16
Děti (do 3 let) - 33
Celkem obyvatel obce 679
Průměrný věk obyvatel 42.33
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané!
V dnešní uspěchané, rychlé době plné chytrých telefonů, počítačů a různé
moderní elektroniky se málokdo zastaví, napíše rukou dopis nebo pohled,
přečte knížku nebo se jen chvíli v tichosti zastaví a zamyslí. Snad my střední a starší generace se zastavíme a napíšeme i ten pohled, zapřemýšlíme
a nemusí nám k tomu hrát mobil nebo tablet. Ale naše děti bez mobilu
nebo notebooku neudělají ani krok. Na internetu se dozvíme všechno.
Velice často zabrousíme i tam, kam jsme vůbec nechtěli, co nás moc nezajímalo, ale upoutávka nás přilákala a my strávíme u počítače nebo televize
mnoho času, který jak často říkáme - nemáme.
Nejkrásnější dar, jaký můžeme někomu dát, je náš čas. Protože svým časem darujeme někomu část našeho života, který nelze ničím nahradit ani
vrátit zpět.
A proto si myslím, že bychom nejenom v této vánoční době měli našim
dětem, příbuzným, známým, starým nebo opuštěným lidem věnovat více
svého času. Darovat jim lásku, radost, pokoj a třeba i jako v dnešním zamyšlení růži.
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RŮŽE
Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříži. Každý den, když chodil
na univerzitu se svou francouzskou přítelkyní, procházel jednu velmi
rušnou ulici. Na jednom rohu této ulice vídal pokaždé žebračku, která
prosila chodce o almužnu. Žena seděla bez hnutí jako socha vždycky na
stejném místě s rukou nataženou a očima sklopenýma k zemi. Rilke jí
nikdy nic nedal, zatímco jeho společnice ji pokaždé nějakým penízem
podarovala. Mladé Francouzce to bylo divné, a tak se básníka jednou
zeptala:„Proč té chudince nikdy nic nedáš?“
„Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce,“ odpověděl básník. Dalšího
dne přišel Rilke s nádhernou, čerstvě rozvitou růží. Vložil ji žebračce do
ruky a chtěl odejít. A tu se stalo něco neočekávaného. Žebračka zvedla
oči, pohlédla na básníka, namáhavě se zvedla ze země, uchopila jeho
ruku a políbila ji. Růži přitiskla na prsa a pomalu odcházela. Celý týden
ji nikdo neviděl. Ale za osm dní znovu seděla na svém obvyklém rohu
ulice. Tiše a bez hnutí jako vždycky.„Z čeho žila po celou tu dobu, kdy nic
nedostávala?“ ptala se francouzská dívka.„Z růže,“ odpověděl básník.
Kéž bychom i my dovedli každý den s úsměvem na tváři darovat někomu voňavou růži.
Neměli bychom se zajímat jen o politiku - stejně nic sami nevyřešíme,
o peníze - ty budou, ale my tu nebudeme, o plné ledničky - někdy až
zbytečně plné a jídlo pocucháme, o malichernosti - které nás potrápí
a za čas jsou nicotné, o sousedy - co mají a závidět jim, ba naopak přát
jim, ať si vše ve zdraví užijí. Jestliže nebudeme mít v srdci nenávist,
zlobu a závist, budeme šťastni a vítězi svého života.
Hřích boháče není ve zlu, které spáchal, ale že nevykonal, co mohl vykonat. Zapomínáme na dobro, které je v našich silách a možnostech,
ale přesto se nepustíme do díla.
V minulém čísle jsem slíbila výpočet našich nákladů a dárců na opravu
střechy kostela.
Výdaje:
Firma STŘECHY 1. SLEZSKÁ BRNO
celkem 1 319 575 Kč
Projekt 29 040 Kč
Správní poplatky 5 000 Kč
Stavební dozor 5 082 Kč
Hromosvod 79 554 Kč
Celkem bylo vynaloženo 1.438 251 Kč
Příjmy:
Obec Březník 500 000 Kč
Kraj Vysočina 350 000 Kč
Ministerstvo kultury Praha 150 000 Kč
Obec Kuroslepy 50 000 Kč
Biskupství Brno 50 000 Kč
Zemědělské Družstvo LUH 15 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Březník 10 000 Kč
Farnost - sbírky v kostele 313 251 Kč
Celkem bylo přijato 1.438 251 Kč
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Všem sponzorům a dárcům srdečně děkujeme za finanční pomoc a všem,
kdo duchovně modlitbou podporovali opravu, srdečné zaplať Pán Bůh.
Oživit svou víru, duchovně se posílit nebo se podívat na Ježíška můžete
o vánočních svátcích při mši svaté, které budou ve dnech
24. 12. 2015 - Štědrý den ve 20.00 hodin
25. 12. 2015 - Boží hod vánoční v 9.30 hodin
26. 12. 2015 - svátek sv. Štěpána v 9.30 hodin
27. 12. 2015 - neděle sv. Svaté rodiny v 9.30 hodin
31. 12. 2015 - sv. Silvestr ve 14.00 hodin
1. 1. 2016 - Nový rok v 9.30 hodin
3. 1. 2016 - neděle a každá další neděle: mše v 9.30 hodin.
Na Štědrý den v 16.00 hodin se budou, jako každoročně, na schodech do
věže kostela hrát koledy.
V neděli 3. ledna 2016 v 15.00 hodin vás zveme do kostela na vánoční koncert. Přijede za námi Chrámový sbor od sv. Martina z Kralic n. Osl. Srdečně
vás všechny zveme. Přijďte si poslechnout krásné vánoční koledy!
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 9. ledna 2016 dopoledne.
Otevřete svá srdce potřebným!
Nyní si vzpomeneme na celý rok. Mohli jsme se potkávat na akcích obce
a všech spolků, farníků. Bylo to vždy s láskou připravované a všichni se
snažili, aby se vám to líbilo. Bez vás spoluobčanů by to nešlo, a tak musíme poděkovat za každou aktivitu, pomoc, za upečený štrúdl - sekanou, za
zazpívanou písničku, přinesenou fotografii. Chci poděkovat i za přinesené
teplé oblečení pro potřebné. Všem velké DÍKY a zaplať Pán Bůh.
Závěrem pár krásných slov z vánoční písně, které jsem už před pár roky
psala, ale věřím, že si je rádi připomeneme:
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává
právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší.
Pravá LÁSKA nikdy nepřestává.
Mobilní telefony nejlepší kvality se rozbijí,
zlaté náhrdelníky se ztratí,
golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.
Darujme hodně času a lásky všem, ať prožijeme i bez luxusních a drahých
dárků ty nejkrásnější Vánoce.
Do nového roku 2016 hojnost Božího požehnání, se kterým dostaneme vše
- zdraví, štěstí, lásku, pohodu a DOBRO vám všem přeje
Marie Sobotková
Březnický čtvrtletník

Vážení spoluobčané,
téměř u každého z nás bývá zvykem ke konci roku bilancovat, co se
nám za ten skoro uplynulý rok povedlo, či naopak zjistit, v čem ještě
máme rezervy. Na stránkách našeho čtvrtletníku jste sice pravidelně
bývali informování o pořádaných akcích naší kulturní komisí, ale i tak
mi to nedá je všechny připomenout.
V obřadní síni obecního úřadu se konalo 10x vítání nových březnických
občánků, tradiční rozloučení s žáky deváté třídy, sešli se zde sedmdesátníci, 7x jsme byli gratulovat jubilantům nejen k 80-tinám a 2x ke
zlaté svatbě.
K našim dalším akcím patří karneval pro děti, jarní výstava fotografií,
zájezd na divadelní představení do Mahenova divadla v Brně, dětský
den v červnu, říjnové Štrúdlování a lampionový průvod, v listopadu
pak ve spolupráci se ZŠ a MŠ Březník a partou našich důchodců první
rozsvěcování vánočního stromu a před sebou máme ještě tradiční silvestrovský ohňostroj se svařákem (sejdeme se u sokolovny v 18 hodin)
a s Vánoci se rozloučíme 3. ledna na vánočním koncertě v 15 hodin
v místním kostele.

V podobném duchu se bude ubírat naše iniciativa i v příštím roce.
Chtěla bych upřímně poděkovat všem těm, kteří nám pomáhali zajistit
zdárný průběh těchto akcí, starostovi a místostarostovi, naší paní Lidušce Fraňkové, paní Jitce Klímové za její pravidelné dílny a výzdobu,
kterou nám pravidelně chystá. Také členkám kulturní komise – paní
Haně Sklenářové, Marii Sobotkové, Janě Řezaninové a Marii Pemčákové. Dále také všem ostatním zastupitelům, našim hudebníkům a zpěvačkám, panu Marku Filkovi za krásné malby do naší pamětní knihy,
dětem ze školky i základní školy, které chodily přednášet a i dalším
společenským organizacím.
Poděkování patří i Vám, našim spoluobčanům! Děkujeme za Vaši hojnou účast na těchto akcích.
Do roku 2016 Vám přeji na jeho každý den aspoň jednu malou radost,
pevné zdraví a hodně osobní pohody a štěstí.
Zdeňka Hejlová, předsedkyně kulturní komise
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
ADVENT – kdo ví, co to slovo znamená?
My děti ze školky to už víme a taky máme adventní věneček u nás ve
školce v každé třídě.
Už na něm hoří svíčky, a tak víme, kolik neděl zbývá do Vánoc, do té netrpělivě očekávané nadílky.
Hrozně moc se těšíme na Vánoce a taky se na ně řádně připravujeme.
A víte co? Aby nám
to čekání na ně rychleji ubíhalo, zatím Vám napíšeme, co se událo od
posledního čtení a co jsme zajímavého zažily:
* byla to drakiáda s opékáním buřtíků a vyráběním slaměných panenek
* pak hudební hrátky s panem Vojkůvkou
* taky adventní dílna s paní Klímovou
* a představte si! Zpívaly a přednášely jsme na slavnostním rozsvícení
stromečku na návsi, kde jste si kupovali perníčky, které napekly paní
učitelky s některými maminkami

* v pátek jsme zdobily stromečky ve školce (za ně díky obecnímu úřadu a za kolekce panu Pejpkovi)…
a byla dokonce i nadílka nejen pod stromečkem ve školce…
* jely jsme do divadla do Třebíče na pohádku Vánoční zvoneček vypravuje
Ach jo, my se snad ani nedočkáme. Kdyby to šlo aspoň trošku uspíšit!
My jsme už docela určitě připravené, dopis Ježíškovi jsme už dááávno
napsaly a poslaly, doma mámy napekly cukroví. Samo, že se snažíme se
vším pomáhat a jsme celé nedočkavé. No pravda - někdy to tak nevypadá, spíš to vypadá jako zlobení… 
Ale to jen proto, že se tak moc těšíme!
Tak se těšte s námi! Vždyť už budou Vánoce!
Vaše děti ze školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Stejně jako v loňském roce, Vánoce za dveřmi, ale zima nikde. Opět
pouze školní chodby s četnými zimními motivy a nálada žáků napovídají, že vánoční svátky se kvapem blíží. Co se nám tedy v podzimních
měsících podařilo uskutečnit?
Výuka
V září proběhlo opakování učiva a žáci psali vstupní prověrky. Záhy
se objevilo první testování, a to pro žáky 6. ročníku. Na programu byl
český jazyk, matematika, angličtina a všeobecné studijní předpoklady. Výsledky třídy byly nadprůměrné. Žáci 9. ročníku prošli testováním
v měsíci listopadu s výsledky průměrnými.
15. října deváťáci dostali jeden den ředitelského volna, aby mohli spolu s rodiči navštívit veletrh středních škol DIDAKTU v Třebíči. Mnozí už
mají vybráno, jiní se stále rozhodují.
Ve dnech 2. – 4. listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili školy v přírodě na tzv. Chaloupkách poblíž Kněžic.
Svůj pobyt popsali takto:
„V pondělí ráno jsme vyjeli z Březníka na Chaloupky, které leží nedaleko Zašovic. Po příjezdu jsme se vybalili a připravili na program
s lektorkami. Po seznámení s Ivou a Luckou jsme hledali věci a předměty z fotografií, které byly rozmístěné po celé budově. Já (Ondra),
Vojta a Šimon jsme se stali vítězi. Po obědě jsme šli ven, kde nám Iva
vysvětlila hru zvanou „Tyč boll“: chodili jsme na chůdách, lyžích a kutáleli železné obruče.
Druhý den jsme šli na farmu do Zašovic, tzv. s ranečkem na zkušenou.
Hladili jsme si tam krávy, koně, ovce, kozy a prasata. Vyráběli jsme
sýr, plstili, tkali a zároveň získali mnoho nových poznatků. Po splnění
všech úkolů jsme se vrátili zpět na Chaloupky. Po večeři si Iva s Luckou
nachystaly noční hru „Hledání bludiček“. Hra byla přímo skvělá!!! Ale
hned po tom jsme šli spát (ach jo).
Poslední den byl nejlepší, protože jsme s vedoucím Chaloupek Martinem káceli stromy a holky vařily polévku a pekly chlebánky k obědu.
Děkujeme všem kuchařkám, Ivě, Lucii a Martinovi. Všichni byli moc
fajn. Velmi mě potěšilo, že paní učitelka řekla, že se zase někdy uvidíme. Tak příště!
Jozef Pemčák a Ondřej Koubek,
žáci 3. a 5. ročníku.
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Starší žáci se zúčastnili besedy „Zločin kolem nás“ se známým novinářem Josefem Klímou. Svými příspěvky se snaží mladé lidi varovat před
nebezpečím zločinu.
Kultura
V Třebíči žáci zhlédli divadelní představení „Pověsti pro štěstí“ a navštívili koncert hudební skupiny Poutníci.
Pod vedením výtvarnice Jindřišky Matouškové se uskutečnila již tradiční Vánoční dílna. Rok co rok se jí účastní téměř všichni žáci školy
a malují spoustu krásných předmětů.
Také proběhlo tzv. autorské čtení, zvlášť pro první a druhý stupeň.
Sám autor čte a vykládá žákům svou knihu.
Mnozí žáci a učitelé se také zúčastnili kladení věnců u památníku
padlých u příležitosti Dne vzniku samostatného státu. Malí se radovali z lampionů, starší chlapci - Denis Kocur a Libor Veselý pokládali
samotný věnec.
Sport
Sportovních událostí bylo několik. Po přespolním běhu a lehkoatletickém čtyřboji se uskutečnil v Mohelně florbalový turnaj mladších
žáků. Zúčastnilo se ho celkem 8 družstev. Naši žáci Václav a Vít Křikavovi, Ondřej Koubek,
Josef Strýček, Jakub Tesař,
David Oršoš a Eliška Pelánová obsadili 1. místo
a kromě diplomů dovezli
i krásný „zlatý“ pohár.
Po dva úterky v prosinci
se děti 1. stupně účastnily
bruslení v Náměšti. Účast
žáků byla překvapivě hojná.
Různé
První sběrovou akcí byly šípky. Žáci nasbírali necelých 500 kg za asi
3.400 korun. Vítězné ročníky, 5. za první stupeň a 7. za druhý stupeň,
vyhráli po dortu, jednotlivci byli odměněni. Nejlepšími sběrači se stali
sourozenci Petr a Michaela Malí a Kristýna Vochyánová.
Proběhla také 1. fáze sběru starého papíru. Shromáždilo se rekordních
5 tun. Na jaře bude sběr pokračovat.
23. září jsme po rekonstrukci otevřeli třídu
u hlavního vchodu. Na stavebních úpravách se
pracovalo celé prázdniny. Vytrhala se původní
podlaha, vykopala se 40 centimetrová vrstva
zeminy, následně se podřezalo a odizolovalo
obvodové zdivo, položil se podkladový beton
na něj izolace proti vlhkosti a tepelná polystyrénová izolace o síle 16 cm. Teprve potom
vrchní beton. Po jeho vyschnutí se pokládala
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podlahová krytina z PVC. Kromě těchto prací se ještě provedly
opravy omítek včetně vymalování a výměna radiátorů ústředního topení. Celková suma rekonstrukce činila více jak půl milionu
korun.

Vážení spoluobčané! Za všechny žáky a pracovníky školy Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2016 hodně
zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

TANEČNÍ SOUBOR
(podzimní akce 2015)
V sobotu 12. září vystupovaly březnické ženy na tradičních hodech ve
Velké Bíteši, kde se představily v sobotním programu folklorního festivalu Setkání na Podhorácku.

17. října se konaly tradiční krojované hody u nás v Březníku, letos pod
patronací mladých. Mladé páry obešly obec s dechovou kapelou Polužanka a večer zatančily se svým krojovaným předtančením na hodové zábavě v sokolovně.
10. listopadu (ženy) - Největší poctou pro nás bylo pozvání z Muzea
Vysočiny na zámek do Třebíče na kulturní pořad POCTA ZDENCE JELÍNKOVÉ u příležitosti 95. výročí jejího narození a 10. výročí úmrtí. Březnické ženy zatančily pásmo „Březnická kola“, která mají již 50 letou
tradici.
Toto pásmo kdysi sestavila z březnických písní paní Věra Dobrovolná,
bývalá a dlouholetá vedoucí tanečního souboru, za vedení p. Zdeňky
Jelínkové. Paní Jelínková k nám do Březníka dojížděla v letech 1972
- 1982 a velmi ochotně nám nejen pásmo sestavila, ale pomáhala
i s nácvikem. Naše tance byly součástí vystoupení „Ta brněnská brána“, ve Strážnici na mezinárodním folkloristickém festivalu v roce
1980. Díky p. Jelínkové jsme se také zúčastnili natáčení filmů Náš dědek Josef a Všichni dobří rodáci (kde kromě tanečníků dělalo komparz
mnoho našich spoluobčanů).

Na sobotu 26. září jsme přijali pozvání na Svatováclavské hodování
do Ostašova, kam jsme letos zavítali již po jedenácté. Zatančily ženy
i mladé páry a veselá nálada panovala až do pozdních hodin. V Ostašově bývá každoročně první cenou v tombole pečená kachna, kterou
jsme letos bohužel nevyhráli, ale i tak se nám na jejich hodování moc
líbilo.
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Zdeňka Jelínková, skromná, energická žena, celý svůj úctyhodný
život upsala kultuře, konkrétně studiím lidového tance v různých
podobách, od dětského folkloru až po tance dospělých. Stala se
významnou etnochoreografkou, sběratelkou, tanečnicí, organizátorkou, autorkou pořadů, metodičkou a pedagožkou. Byla u zrodu
nejmasovějšího dětského folklorního festivalu v republice, Mladého Horňácka, stála u kolébky oblíbených Horňáckých slavností.
Zanechala zde nejen horňáckému, brněnskému, horáckému, hanáckému, valašskému či dalším nejmenovaným regionům, ale
celému moravskému folkloru, životní dílo velké hodnoty. Čest její
památce!

18. listopadu - Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou (ženy
i mladé páry)
Písničkou „Ten březnický kostelíček“ jsme zahájili hodinový program písní, tanců a veselého vyprávění. Paní ředitelka DD pochválila naše vystoupení a také všechny přítomné, kteří si s námi
zazpívali. Velkou radost projevovali březničtí občané, s kterými
jsme si popovídali a zavzpomínali. Z tohoto vystoupení jsme měli
všichni dobrý pocit a hřálo nás u srdce, že jsme mohli obyvatelům
domova zpříjemnit předvánoční čas. Jenom bych chtěla připomenout, že všechna vystoupení
děláme s láskou a zadarmo.
y

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, závěrem roku bych Vás velice rád pozval na společenské akce, které budeme pořádat v příštím roce:
• 16. ledna 2016 uspořádáme v místní sokolovně tradiční HASIČSKÝ
PLES. Zahraje stejně jako letos hudební skupina Tremolo. Na programu bude tradičně předtančení i bohatá tombola. Předprodej vstupenek bude v sobotu 2. 1.2016 od 14:00 v hasičce.
• OSTATKY připadnou už na 6. února 2016. Po obci zahraje místní
dechová kapela Polužanka a večer Na Růžku duo Song Akord. Sraz
masek již v 11:00. Maškary po obci jsou velmi vítány.
• MALÁ POUŤ se bude konat o víkendu 21. - 22. května 2016 a poprvé
nebudeme pořádat z důvodu malé návštěvnosti páteční předpouťovou zábavu. V sobotu však bude otevřen u sokolovny pod přístřešky
výčep s grilem a reprodukovanou hudbou. Neděle zůstane obvyklá
- ráno mše svatá za zemřelé členy sboru, poté chození po obci a odpoledne pouťová zábava pod májí s Polužankou.
• Hasičská soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE se uskuteční v sobotu
3. září 2016
• A příští VALNÁ HROMADA se bude konat v sobotu 10. prosince 2016
Na všechny akce Vás tímto srdečně zvu a těšíme se na Vaši návštěvu!
V tomto roce jsme neměli žádný ostrý výjezd k požáru ani k žádné přírodní katastrofě. V obci jsme však vypomáhali při čištění kanalizací (u
Žákových a na Cibulářích) a čistili jsme ucpané záchody v místní Základní
škole. Celoroční práci sboru jsme zhodnotili na Valné hromadě v sobotu
12. 12. 2015 v hostinci Na Růžku.
Přeji Vám i vašim rodinám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohodu.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH

OBECNÍ KNIHOVNA
Pozvánka do KNIHOVNY
Obecní knihovna bude i v novém roce otevřena každé ÚTERÝ od 18:00 do
19:00 hodin. K dispozici je tu pro Vás široký výběr literatury pro dospělé
i děti. Půjčování knih je v naší knihovně zcela zdarma a můžete vybírat
z beletrie i naučné literatury.
I pro děti a mládež je výběr pestrý - pohádky, příběhy, poučné knihy,
říkanky, komiksy a pro ty nejmenší i leporela.

Během celého podzimu také mladí pilně nacvičují dva zbrusu
nové tanečky na plesovou sezonu 2016!
Za Taneční soubor
Jaroslava Nevrklová a Jana Řezaninová
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A jak se chodilo do březnické knihovny v roce 2015?
- Knihovnu po celý rok navštěvovalo 34 čtenářů
- Počet návštěvníku byl 202
- Celkem jste si půjčili 682 knih, z toho 589 knih pro dospělé a 93 dětských knížek
I v novém roce se na Vás těší knihovnice obce Bc. Jana Řezaninová

Březnický čtvrtletník

Z HISTORIE OBCE
Vycházka do Cihelny
Kousek za vsí směrem k Náměšti nad Oslavou odbočuje ze silnice doleva
polní cesta do malebného údolí, kde bývala v letech 1860-1940 obecní
cihelna. Když se však vrátíme o další století zpět, vedla tudy formanská
cesta do Náměště a na místech cihelny stávala vyhlášená formanská
hospoda. Za časů formanů se hospody stavěly za vesnicí při cestách.
V těchto hospodách totiž bývalo rušno ve dne i v noci. Zastavovali zde
formani, scházeli se zde handlíři, pytláci i vandrovníci. Když byla v roce
1860 postavena do Náměště nová silnice kolem usedlosti p. Malého
čp. 24, ztratila na významu cesta údolím ke Kopaninám a výhonem do
Louček, zanikla i formanská hospoda.
Od začátku 19. století stále více sílil tlak ze strany rakouských úřadů, aby
na obcích byly domy i hospodářská stavení budována z nehořlavých materiálů. Obec tuto nelehkou situaci vyřešila po roce 1860 zřízením obecní
cihelny ve zmolině k Jíseňským. Podle rodinné kroniky E. Krejčího čp. 31
byla zde postavena jen dřevěná bouda, sušárna, pec a vykopána studna.
Zde mohli občané z obce pálit cihly sami za asistence zkušeného cihláře.
Pálilo se v pořadí, jak se zájemci přihlásili u starosty. Sami si museli nakopat hlínu a dovést dřevo na topení, nejčastěji pařezy. Prvním cihlářem
zde údajně byl pan Holub. Po něm byl cihlářem Kalina, který si zde již
postavil domek z nepálených cihel. Kolem roku 1900 se do svého rodiště
„šupem“ vrátili bratři Ryškové. Nastěhovali se do cihelny a začali vyrábět
cihly a tašky. Mladší bratr odešel na vojnu a už se nevrátil. Jan Ryška se
oženil a pálení cihel se věnoval dále.
V obecní kronice kronikářka Eva Brůžová zaznamenala vzpomínku
Fr. Podušky čp. 88 (1914-2000) na výrobu cihel mezi světovými válkami.
Produkce z této cihelny pokryla potřebu cihel pro celou obec. Kapacita
pálící pece byla až 10 000 kusů cihel. V údolí cihelny se hlína kopala,
hnětla, tvarovala do forem, sušila a vypalovala. Pan Ryška bydlel v cihelně v domku čp. 109. Sem se k němu jako k vdovci přistěhovala paní
Karolína Bouzková, která mu v těžké práci vydatně pomáhala. Pálené
trople se totiž vyráběly ručně, neboť žádná mechanizace v té době nebyla. Každá cihla, než byla vypálena, prošla několikrát rukama. Cihly se zde
vyráběly do začátku II. světové války. Když začaly velké cihelny vyrábět
pálené cihly červené, malé obecní cihelny začaly zanikat. Pan J. Ryška
se s paní Bouzkovou koncem války z obce odstěhovali a cihelna osiřela.
Když začalo v obci po roce 1956 hospodařit zemědělské družstvo, začaly změny i v tomto malebném koutku přírody. Domek pana Ryšky byl
zbourán a vyrostly zde objekty družstevní drůbežárny. Později bylo údolí
upraveno a osázeno ořešáky a jabloněmi. Po několika letech došlo ke
zbourání drůbežárny a na začátku údolí byl postaven včelín. Několik let
se chov včel vyplácel, ale začátkem 90. let zájem o med poklesl. Družstvo
tento objekt v roce 1996 prodalo Mysliveckému sdružení, jehož členové
si zde svépomocí vybudovali pěknou klubovnu.
(zdroj: www.obecbreznik.cz)

4/2015

V KOLEČKU A ÚDOLÍM
CHVOJNICE
Přichází čas vánoční. Po každoročním maratonu kolem pečení cukroví, shánění dárků a gruntování
nastane konečně pohoda, ke které
patří i vycházky do zimní přírody. Vypravte se třeba do stinného
údolí říčky Chvojnice. Najdete tam
plno kouzelných, pro mnohé zatím
neobjevených, a proto dosud nenavštívených míst. Jedno z nich je
spojeno s tragickou událostí. Psali
jsme o něm v červnovém zpravodaji. Patrně si na příběh, který se
kdysi odehrál v lomu Kolečko, už
nevzpomínáte. Raději vám jej znovu připomeneme.
V Kolečku lámal kámen František
Štěpánek, rodák ze Studence. Do
Březníka se přiženil. K odstřelu kamene používal munici, která tady zůstala
z doby války. V dubnu roku 1946 mu vybuchl v ruce granát a roztrhal tělo
51letého kameníka na kusy. Zásluhou několika březnických nadšenců, které vidíte na fotografii, už stojí na místě tragédie kříž.
Příroda a lidská fantazie ztvárnily k této skutečné události tzv. „Ducha
lomu“, který prý hlídá a chrání místo, kde k neštěstí před dávnými roky došlo. Pozorně se zadívejte na fotografii, jistě ducha objevíte. Nejvýraznější
jsou jeho oči.
Určitě vás bude zajímat, proč se lom nazývá právě Kolečko. S jistotou to nemůžeme tvrdit, ale údajně prý se formani, kteří z lomu vozili kámen, nedokázali s koňmi a vozem na tak malém prostoru otočit. Museli proto přejet
řeku, na druhé straně se obrátit a jet zpět – to znamená udělat kolečko.
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V okolí lomu se nacházejí další, stejně romantická místa a zákoutí. Přebrodíte řeku a dojdete k bývalé Pavlíkově chatě, kterou v současné době vlastní pan Pavel Nekvasil. Za ní se táhne skalní útvar Kozí hřbety. Přes mostek
se dostanete k ústí potoka. Tady kdysi stával milíř – zařízení pro výrobu
dřevěného uhlí. Provozovala jej rodina Grambalova z Březníka. Nedaleko
mostku a milíře se nachází lokalita, kde se říká „U Zamrzlé studánky“. Studánka s chladivou nezávadnou vodou je stále udržovaná a poskytne v létě
příjemné osvěžení.
Mohli bychom pokračovat výčtem dalších kouzelných míst kolem řeky
Chvojnice i v širokém okruhu naší obce. Stačí vyzout bačkory, vypnout televizi, domluvit se s přáteli a vyrazit, jako to 17. listopadu udělala skupina
kamarádů z Březníka, Kralic, Horních Lhotic, Náměště, Mohelna a Dukovan, které právě do lomu Kolečko ke kříži a do údolí Chvojnice navigovala
paní Jarka Staňková z Březníka.
Jaroslav Bohuslav a Marie Fejfušová
Foto: Vlastimil Krčma, Jana Bohuslavová

ČESKÉ TRADICE IV.
Milí spoluobčané,
přináším Vám poslední díl českých tradic, tentokrát s připomenutím
vánoční historie, zvyků a pověr:
VÁNOCE
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí
doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na slavnost.
Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším
křesťanským svátkům. První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí
ze 4. století z Říma.
V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná
oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer vánoční
slavnosti. K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k nimž se řadí
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české
tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví.
Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně
jako svátky pokoje, rodiny a lásky, které lidé slaví společně bez ohledu
na své náboženské přesvědčení.

Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě,
kam se ze svého domova v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef.
Na dlouhou cestu se vydali poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidí
a majetku, kvůli lepšímu vybírání daní. Aby sčítání proběhlo v pořádku, musel se každý hlásit ve městě, ze kterého pocházel. Ve městě
Betlémě nebylo té noci, kdy Josef s Marií došli, jediný volný nocleh,
proto se na noc uchýlili v salaši nedaleko městských bran. Tam také
Marie porodila svého syna Ježíše. Namísto do kolébky jej uložila do
jesliček, které jinak sloužili ke krmení dobytka. Jako první se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že se
narodil spasitel. Pastýři se hned vydali na cestu, aby se novému králi
poklonili. Z východu se s cennými dary vydali i tři mudrcové, kterým
cestu ukazovala jasně zářící hvězda. Oni mudrcové byli Tři králové.
ŠTĚDRÝ VEČER - 24.12.
Hospodyně v minulosti od rána připravovaly štědrovečerní pokrmy vařily hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekly kubu z krup
a česneku. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. K večeru
vybíhaly děti ven a pozorovaly oblohu, zda již nevyšla první hvězda,
která měla ukončit půst. Právě s první hvězdičkou rodina usedala ke
slavnostní večeři.
Prostírání stolu
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Na jeden roh se symbolicky pokládal pecen chleba, aby měla rodina stále co do úst. Na druhý
roh slaměnku s trochou všeho, co pole dalo, aby byla v příštím roce
dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, které měly zajistit blahobyt. Na čtvrtý roh se dala miska s kousky jídla pro dobytek a slepice.
Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho navíc.
Podle lidové pověry prý chodila smrt těsně před večeří obhlížet prostřené stoly, a kde by byla napočítala lichý počet, tam by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Někde se nejdřív podával hrách, který měl stolovníky spojovat, poté
polévka, aby měli všichni sílu. Čočka zase měla přinést hodně peněz
a kuba či ryby pro radost a pohodu.
Od stolu se neměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích již nesešla celá.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
Štědrovečerní věštění
Nejznámějším čarováním bývá
rozkrajování jablíček. Objeví-li
se hvězdička, znamená to štěstí,
je-li tam kříž, znamená to smrt
nebo vážné onemocnění. Podobně se dřív věštilo i z vlašských
ořechů. Černý vnitřek ořechu
předpovídal neštěstí a smutek,
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zdravý ořech pak radost a štěstí. Na Štědrý večer neměl mít nikdo
u sebe žádnou cizí věc, protože by ho v dalším roce čekala smůla a neštěstí.

narození Pána Krista. O božíhodové mši, zvané také „hrubá“, bývalo
v kostelech plno, zvláště pak ve vinařských oblastech, kde se věřilo,
že ozáří-li sluníčko během mše tvář pana faráře, předznamenává to
hojnou úrodu dobrého vína.

Pro vdavekchtivé dívky bývalo známým věštěním klepání na kurník.
Ozval-li se děvčeti nejdříve kohout, znamenalo to, že se dívka vdá do
roka. Ozvala-li se však nejdříve slepice, dívka měla zůstat svobodnou.
Nezadané dívky nezapomínaly ani na házení pantoflem. Postavily se
zády ke dveřím a hodily obuv za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba nebo odchod z domu.
Dalším zvykem bývalo odlévání roztaveného olova do připravené nádoby s vodou. Získaný vychladlý odlitek olova se zkoumal a zjišťovalo
se, čemu se nejvíce podobá.
Zapomenutým slovanských zvykem bývalo namazat si na Štědrý den
tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý příští rok měli mít
všichni rádi.
Stromeček
První zmínka o zdobeném vánočním stromku
je z Brém (území dnešního Německa) z roku
1570. Zpočátku byly vánoční stromky ozdobou
veřejných prostranství nebo domů řemeslnických cechů. Až v průběhu 17. století začaly
pronikat do domácností, v 19. století se rozšířily za hranice země - nejprve do velkých měst,
poté do vesnic.
Na území Česka se vánoční stromeček objevil poprvé v Praze o Vánocích roku 1812 a nový zvyk se prosazoval velmi pomalu. Ještě za
1. světové války se na vsích a malých městech používala jen ozdobená
větev jehličnanu. Stromeček si mohly ze začátku dovolit jen zámožnější rodiny, teprve později se stromeček rozšířili i na Moravu a do
většiny příbytků. Až do poloviny našeho století byla vánočním stromem hlavně jedle. Dříve se vánoční stromeček zdobil pestrými šátky,
cukrovím, ozdobami ze dřeva, perníku či pečiva. Dnes jsou vánoční
stromečky tradičním symbolem Vánoc.
Historie obdarovávání
Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky. Později se zimní slunovrat stal vánočním svátkem a obdarovávání zůstalo.
Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Nejvíce
dárků dostávaly především děti. Bývalo zvykem, že se dárky začaly
rozbalovat až v okamžiku, kdy se na nebi objevila první hvězda. Tím
se připomínala betlémská hvězda, která zářila nad Betlémem v době
narození Ježíška.
Boží hod vánoční - 25.12.
Na Boží hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice ani zápraží se tento den nemetly, postele nestlaly a nesmělo viset žádné prádlo. Nechodilo se ani po návštěvách a přišel-li
přeci někdo, měl přinést koledu a popřát šťastných a veselých svátků
4/2015

Sv. Štěpán - 26.12.
Ještě v nedávné době bývalo zvykem na svátek svatého Štěpána
chodit od domu k domu a koledovat. Za své koledování byli koledníci odměněni kouskem štědrovky, ovocem a občas i malým penízem.
Zpočátku se koledy zúčastňovali pouze kněží, místy učitelé se svými
žáky, teprve později koledovaly pouze děti. Koleda probíhala mnohdy
od sv. Štěpána až do Tří králů a její součástí byly koledy.
Další vánoční zvyky a pověry:
• Na Štědrý den se prý nesmí prát ani věšet prádlo. Přináší to smůlu
a neštěstí do domu.
• Na Štědrý den se nemají čistit stáje. Dobytek by pak kulhal.
• O Štědrém dnu se má zaklepat na studnu, aby byla dobrá voda.
• Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.
• Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí, zaručeně spatří
na stěně zlaté prasátko.
• Kdo si schová u štědrovečerní večeře pod talíř šupinky z kapra,
toho se budou držet po celý rok peníze.
• Od večeře se nemá nikdy vstávat, mohla by přijít kmotřička smrt.
• Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká
se bídy.
• Kouzelnou moc prý mají vejce snesená 25. prosince a také chleba
upečený ve stejný den.
Použité zdroje:
- Toufar, Pavel: Český rok na vsi a ve městě, Září-prosinec, 2004
- www.cesketradice.cz
Připravila Bc. Jana Řezaninová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc prosinec:
Pan Rybníček Josef, 70 let
Paní Peňázová Milena, 65 let
Pan Trojan Josef, 65 let
Pan Chylík Miloslav, 60 let
Paní Budínová Hana, 55 let
Pan Nevrkla Miloš, 55 let
Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 89 let
Pan Vala Slavomil, 88 let
Paní Malachová Marie, 87 let
Paní Klusáková Božena, 82 let
Pan Rybníček Zdeněk, 81 let
Paní Pochopová Marie, 75 let
Pan Kopuletý Karel, 70 let
Paní Smutná Anděla, 70 let
Paní Doleželová Štěpánka, 65 let
Paní Řezaninová Zdeňka, 60 let
Pan Rybníček Zdeněk, 55 let
Paní Křikavová Milena, 55 let
Paní Křapová Eva, 50 let
Pan Boudný Miloslav, 50 let
Paní Stoklásková Romana, 50 let
Za měsíc únor:
Paní Soukupová Věra, 92 let
Paní Jandová Anežka, 90 let
Paní Chylíková Marie, 89 let

Pan Svoboda Vladimír, 87 let
Pan Bochníček Václav, 83 let
Paní Briestenská Jaroslava, 70 let
Pan Nedvěd Jan, 70 let
Pan Křikava Josef, 60 let
Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 89 let
Pan Kříž Jaroslav, 55 let
Paní Fribertová Miroslava, 55 let
Paní Staňková Dagmar, 55 let

Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc červenec:
Břoušek Lukáš

Nově přistěhovaní:
Za měsíc říjen:
Pan Jiří Nabytý
Paní Romana Kamarytová s dětmi Vojtěchem, Klárou a Františkem
Za měsíc listopad:
Paní Kateřina Snášilová s dcerou Anetou

Novomanželé:
Říjen:
Paní Simona (rozená Nevrklová) a pan Jiří Nabytí

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Říjen:
Paní Marie Boková

Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu z půnoční,
od Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok,
a pak šťastný nový rok!

Veselé
Vánoce
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FOTOGALERIE
10. 10. 2015 Obecní úřad Březník,
vítání Daniel Jůza

10. 10. 2015 Obecní úřad Březník, Lukáš Břoušek

10. 10. 2015 Obecní úřad Březník,
vítání Ema Kafková
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17.10.2015 – Krojované hody

28. 10. 2015 – Štrúdlování a lampionový průvod
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20. 10. 2015 – paní Božena Sedláková,
92. výročí narození

4/2015

28. 11. 2015 – pan Josef Menšík,
80. výročí narození
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15.12.2015 – 80- tiny pan Jaroslav Jarolím
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18.12.2015 – vánoční koncert Polužanky
v sokolovně

57. 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. 3. 2016. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

