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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál příjemný začátek nového roku a připojil přání,
abychom si ho užili ve zdraví. V době, kdy píši tento příspěvek, se připravujeme na druhé zasedání zastupitelstva, jehož hlavním úkolem bude schválení rozpočtu pro rok 2017. Co se tam dá najít? Vezmu to pouze ve straně
výdajů.
Za prvé jsou tam opět běžné „provozní“ náklady na chod úřadu a zastupitelstva. Je tam úhrada neinvestičních výdajů na provoz ZŠ a MŠ tak jako
v minulých letech. Opět počítáme s podporou činnosti a provozu místních
spolků jako Sokol, VVC, Honební společenstvo, Farnost, Zahrádkáři a některé další žádosti. Z těch větších nákladů tam jsou finance na zahájení výstavby sítí a komunikací v ulici Za Branou. Na straně výdajů počítáme mimo jiné
asi se 4 miliony, z nichž většina je„našetřena“ z minulého období. Tato akce
bude mít prioritu se záměrem dokončit tuto stavbu v příštím roce. Tím bychom dokončili záměr z roku 2006, kdy se nad touto ulicí začalo uvažovat.
Jsou tam také výdaje na nákup dalších stavebních pozemků. Lze říct, že se
pomalu blížíme nějaké podobě. V současné době je akutní jednání o možnosti výkupu dalších zájmových pozemků, ale ještě se o některých jedná. V
naší finanční situaci, kdy nesmíme zapomínat na stavbu kanalizace a ČOV,

budeme hledat takové řešení, které by maximálně využilo již nakoupených
pozemků se snahou je co nejdříve prodat zájemcům nebo bylo kompenzováno prodejem jiných obecních pozemků či směnou. S tímto řešením
se seznámíme na zasedání zastupitelstva. Musíme počítat s tím, že tyto
pozemky musíme zasíťovat a musíme je vybavit komunikacemi a tam
opět mluvíme o investici v řádech milionů a na to musíme nějak vydělat.
Neuvážené sliby, že můžeme zítra začít stavět, nejsou na místě. Ještě bude
nutné najít řešení, jak případné zájemce uspokojit, a přitom zohlednit jak
ekonomickou stránku výběru, tak i akceptování pořadí žádostí.
Další, co se nově objeví ve výdajích, budou osobní náklady na pracovníky, které budeme muset zaměstnat nad rámec pracovníků na VPP, na které dostáváme dotaci z úřadu práce. Zde jsme místo požadovaných 8 pro obec a 2 pro
Sokol dostali pouze 3 pro obec a 1 pro Sokol. Tento výpadek musíme nahradit
pracovníky na hlavní pracovní poměr, a to bez příspěvku z úřadu práce.
Dále jsou ve výdajích peníze na „nutnou“ údržbu obecních objektů, ale zde
nemáme ještě jasno, kterému dáme prioritu – zatím tedy nevím, jestli to
budou Bohuslavovo, Havelkovo nebo Pastouška.
Rozhodli jsme se také do rozpočtu zařadit náklady na nějakou publikaci o
obci Březník a událostech. Pokud máte nějaké zajímavé materiály, obraťte
se prosím na naši kronikářku Janu Řezaninovou a předejte je jí.
Všechny výdaje roku pokrýváme předpokládanými příjmy roku, počítáme
tedy s vyrovnaným rozpočtem a to ve výši cca 14 mil. Kč. Zbytek ještě upřesníme na zasedání. Věřím, že se rozpočet podaří schválit a potom i realizovat
a bude nám sloužit k našemu rozvoji.
S pozdravem Ladislav Malach, starosta
(Jistě jste si všimli, že se nám podařilo uklidit tu „hromadu“ u kravína. Tak
Vás prosím, abyste tam již nic nevozili, stojí nás to řádově statisíce a stavební suť není komunální odpad. Pokusíme se najít řešení pro uložení stavební
sutě ve spolupráci s Náměští a dáme Vám vědět, jak jsme dopadli. Nyní
můžeme velmi omezeně pomoct naší mechanizací a odvést takový odpad
na skládku kam si určíte. Budeme se snažit, aby se tyto náklady přenesly
na původce odpadu a nestaly se pravidelným výdajem obecního rozpočtu.)

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
• 08. 04. 2017 - Ukliďme Česko, ukliďme Březník (dobrovolnická
akce)
• 15. - 16. 04. 2017 - Velikonoční výstava fotografií v sokolovně
• 03. 06. 2017 - Dětský den na Malém hřišti
• 10. 06. - 11. 06. 2017 - Malá pouť
• 19. - 20. 8. 2017 - Velká pouť
• 02. 09. 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

• Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je 30. 6. 2017.
Platit je můžete každý všední den v pracovní době na obecním
úřadě v Březníku anebo převodem na účet obce (číslo účtu:
3220711/0100, v.s. číslo Vašeho domu). Dospělý platí za svoz
odpadu, jako každý rok, 500 Kč a děti do 16 let 250 Kč. Studenti (denní studium) pro získání 50 % slevy předloží potvrzení o
studiu (lze i naskenované zaslat na adresu obec@obecbreznik.
cz). Pokud si přesto nejste jisti výší svého poplatku, zavolejte na
číslo 568 643 320 a účetní obce Vám sdělí podrobnosti.
• V letošním roce bude probíhat svoz malých hnědých popelnic
na bioodpad v režii obce každý pátek. Firma ESKO-T bude bio
svážet každé pondělí.
• Letos bude znovu možnost chytat ryby v Požární nádrži (tzv.
Prostředňáku) po domluvě s Martinem Fraňkem. Rybářská sezóna začne prázdninami dne 1. 7. 2017, kdy se také zároveň
uskuteční rybářské závody pro děti, kde bude možnost vyhrát
zajímavé ceny (třeba povolenku).

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
VÍTE, ŽE…
• PROJEKT KANALIZACE A ČOV V OBCI BŘEZNÍK – SCHŮZKY
S PROJEKTANTEM: Další schůzka s občany a projektantem panem Milošem Charvátem pro zpracování projektu soukromých
částí přípojek kanalizace se uskuteční ve čtvrtek dne 13. 4. 2017
od 16:00 hodin do 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu Březník pro všechny části obce.
• Prosíme všechny majitele nemovitostí v obci, kteří ještě schůzku neabsolvovali nebo potřebují zkonzultovat další podrobnosti
připojení svého domu na plánovanou kanalizaci, aby si udělali
čas a na konzultaci s projektantem se dostavili.
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Aktivita občanů, jejich činorodost a kreativita – v práci i ve volném
čase – to je základní předpoklad pro rozvoj regionu a spokojený život
v něm. Proto i jako Kraj Vysočina tyto aktivity podporujeme a motivujeme k nim mimo jiné různými soutěžemi a oceněními. Rád bych vám
připomněl některé z nich.
Už víckrát jsem psal o tom, jak je pro náš kraj důležitá podpora turistického ruchu. Jsme sice počtem obyvatel druhým nejmenším krajem
v zemi, ale máme co nabídnout. Při svých návštěvách našich měst sleduji stále vzestupnou úroveň turistických informačních center. Města
si uvědomují, že „íčka“ jsou často jejich první výkladní skříní a vylepšují jejich nabídku. To se projevilo rovněž v letošním ročníku krajské
soutěže, které se zúčastnilo 45 center. Ve svých kategoriích zvítězila
města Polná a Přibyslav.
S propagací v dnešní době nezbytně souvisí úroveň webových stránek.
V jejich tradiční soutěži Zlatý erb patříme k těm úspěšným i v celostát-
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ních kolech. Je zjevné, že ačkoliv práce s informacemi a jejich zveřejňování na webových stránkách má svá pravidla, vždy se najde prostor
pro osobitou prezentaci a originální podání. Při správném poměru
obou hledisek je šance i v této soutěži uspět a dát o sobě a své práci
vědět. Mezi městy v krajském kole byly už poněkolikáté nejúspěšnější
Jihlava a Okříšky, ale ocenění se dočkaly i Hrotovice, Velké Meziříčí,
Šlapanov nebo Zbilidy. Soutěž letos oslovila informační specialisty a
nadšence v Kraji Vysočina i s dalšími kategoriemi zapojujícími do hodnocených také kulturní a sociální organizace. Mezi nimi byly oceněny
například Oblastní charita Havlíčkův Brod nebo Sbor dobrovolných
hasičů Krásněves.
K nově oceňovaným kategoriím jednotlivců patří titul Mistr tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina. Chceme tímto podpořit vznik nové
tradice, která propojí mladší i starší generaci zabývající se rukodělnou výrobou, tradicemi i zvyky. K těm, kteří byli oceněni titulem v
roce 2016 – pilníkář Drahomír Smejkal a kolář Aleš Uherka – se přidají letos výrobce štípaných holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova,
Hana Šmikmátorová, která nejen v Jihlavě maluje horácké kraslice,
a výrobce tradičního šindele Jindřich Holub z Pohledí u Světlé nad
Sázavou.

hlasité informace. Například o dobrých činech statečných lidí. Nebo
o jejich běžné práci pro jiné. Letos bude Kraj Vysočina opět vyznamenávat záslužnými medailemi ty, kteří se podíleli dlouhodobě nebo
konkrétními činy na bezpečí našich spoluobčanů. Jde nejen o policisty, záchranáře nebo profesionální hasiče, kteří vykonali něco více než
své profesní povinnosti. Zvláště mě těší, že jsou mezi nimi i mladí lidé
nebo dokonce děti dokazující svou odvahu a schopnost riskovat při
pomoci jiným včetně záchrany jejich života.
Zvláštní kapitolou jsou v tomto směru dobrovolní hasiči – na Vysočině
jedni z nejpočetnějších a nejaktivnějších v zemi. Jsou vždy připraveni
pomoci při požárech i při přírodních pohromách, jež provázejí mimořádné situace i běžný život. A že mnohdy jde i o to přežití, to si uvědomíme, až nás to najednou zaskočí. Ale nezapomínám, že současně
jsou i životadárným momentem kulturního a společenského života
zvláště v menších obcích. To je typické právě pro náš ze znatelné části
venkovský region. V našem kraji v současnosti funguje 955 hasičských
sborů s více jak 44 tisíci dobrovolných hasičů. Jejich počet se dokonce
zvyšuje. Proto Kraj Vysočina letos navýšil svou dotaci na jejich krajské
sdružení na 1 850 000 korun, což je o 150 tisíc více než vloni.

Na jaře budeme také uzavírat tradiční anketu Zlatá jeřabina týkající
se kulturních aktivit a péče o kulturní dědictví. Z přijatých nominací
vybrala odborná pracovní skupina třicet kandidátů. Cena Skutek roku
je zase výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kteří v roce 2016
vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností, a to
často obětavě a bez ohledu na svůj osobní prospěch.
Koncem března budou rovněž uzavřeny nominace na letošní nejvyšší
ocenění Kraje Vysočina v podobě kamenné, skleněné nebo dřevěné
medaile. Od roku 2008 udělil kraj již 80 těchto originálních medailí.
Výsledky všech těchto soutěží a anket ukazují, kolik máme skvělých
jedinců a kolektivů, kteří prostě dělají náš svět lepším. Rád se každoročně setkávám s těmito vynikajícími lidmi různých oborů, kteří staví
pevné základy naší společnosti.
V našem světě plném rozporů a špatných zpráv, které se na nás valí
z internetu a z nejen bulvárních médií mě těší ty méně senzační a

Kromě toho Kraj Vysočina přichází i s další pomocí – 69 obcí obdrží
od kraje příspěvek na pořízení vozidla pro jejich dobrovolné hasiče v
celkové výši 20,7 mil. korun. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v
rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 také
dotace městům a obcím na konkrétních 10 projektů. Ty budou využity
například na doplnění městských kamerových dohlížecích systémů
nebo na výchovně preventivní akce. Jsou to ovšem jen příspěvky, záleží hlavně na aktivitě a práci v městech a obcích. Chci ovšem zdůraznit,
že nám i v krajských orgánech jde o bezpečnost a spokojený klidný
život našich občanů. A v rámci svých možností a kompetencí budeme
i nadále podporovat vše, co k němu přispívá.
Kraj Vysočina patří k nejbezpečnějším v České republice. To nás ovšem
nesmí uspokojovat. Rád bych vyjádřil své poděkování a uznání těm,
kteří se svými činy i každodenní poctivou prací na tom podílejí
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

3/2016
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Dobrý den,
moji milí spoluobčané, všichni přátelé a známí, kteří rádi čtete náš
čtvrtletník. Byla jsem koncem minulého roku velice příjemně překvapena. Volal mi nějaký pan S. z Velehradu. K rukám se mu dostal náš
čtvrtletník a moc se mu líbil. Bylo to velice milé a mě překvapilo, kam
až se čtvrtletník dostane. Děkuji všem za pěkná slova a mám radost,
že se těšíte na další vydání a že se Vám Březnický čtvrtletník líbí.

Máme tu jaro, které všichni po letošní opravdu silné až kruté zimě rádi
vítáme. Už nám odkvétají první sněženky a těšíme se na další květiny,
které vylézají z hlíny anebo třeba na magnolii, které se pupeny květů začínají nalévat a za krátký čas se budeme radovat z té nádhery,
kterou nám příroda přichystá. Příroda je opravdu nádherná, ale člověk ji znečišťuje a málo se někdy o ni stará. Ke krásné přírodě patří i
okolí kolem našich domovů. A tímto bych všechny, kdo alespoň trošku
může, poprosila, aby si zametl chodník před svým domem, vyhrabal
trávu nebo alespoň trošku uklidil okolo zahrádky či zahrady. Vím, je
to práce někdy těžká, ale budeme z toho mít dobrý pocit. Já jsem už
před naším domem uklidila, vyhrabala, zametla. Měla jsem z toho radost, ale jen krátký čas. Auta navozila další posypovou strusku, rozjela
uhrabanou trávu, vítr navál listy a přiletěl i nějaký papír. Nedá se nic
dělat, musíme to vše uklidit znovu. Ale to nevadí, práce šlechtí a dělá
nám radost, když je pěkně uklizeno. Děkuji vám všem, kdo se snaží a
chce mít své okolí hezké.
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Nyní tu máme i dobu postní. V této době se můžeme postit od jídel,
ale i všeho jiného. Můžeme si odpustit třeba seriál v televizi nebo vykouřit o cigaretu méně, vypít o kávu méně. V této době máme být
milosrdní a štědří jako v dnešním příběhu.
DÁREK
Klenotník seděl u
svého stolku a roztržitě hleděl na ulici
výkladem malého
elegantního obchodu, který mu patřil.
Před výkladem se
zastavila holčička a
přitiskla nos na sklo.
Oči modré jako nebe
se jí rozzářily, když uviděla jeden z vystavených šperků.
Rozhodně otevřela dveře a ukázala na nádherný tyrkysový náhrdelník.
„Chci ho pro sestru jako dárek. Můžete mi ho pěkně zabalit?“
Klenotník se na svou zákaznici nevěřícně zadíval:
„Kolik máš peněz?“
Děvčátko si bez zaváhání stouplo na špičky a vysypalo na pult plechovou pokladničku. Vypadlo z ní pár drobných bankovek, hrst mincí, několik mušliček a kovových figurek.
„Bude to stačit?“ zeptala se hrdě.
„Chtěla bych koupit dárek starší sestře. Co umřela maminka, se o
nás stará ona a nikdy nemá ani chvilku pro sebe. Dneska má narozeniny a z tohohle dárku bude mít jistě velkou radost. Ten kámen má
stejnou barvu jako její oči.“
Muž odešel do zadní části obchodu a za chvilku se vrátil s krásným
červeně a zlatě zdobeným dárkovým papírem, do kterého pečlivě
zabalil krabičku s náhrdelníkem.
„Tady ho máš,“ řekl holčičce.
„A dej na něj pozor.“
Děvčátko hrdě vykročilo, jako by si neslo poklad. Hodinu poté vešla
do klenotnictví krásná dívka. Měla nádherné modré oči a vlasy barvy medu. Položila na pult před klenotníka balíček, který on před tím
s takovou péčí připravoval.
„Ten náhrdelník byl koupený u vás?“
„Ano, slečno.“
„Kolik stál?“
„To je věc dohody mezi zákazníkem a mnou. Tato informace je důvěrná.“
„Ale moje sestra měla jen pár drobných! Nikdy by si takový náhrdelník nemohla dovolit koupit!“ Klenotník zvedl pouzdro s náhrdelníkem, zavřel ho, znovu pečlivě zabalil a podal dívce.
„Vaše sestra ho zaplatila. Dala za něj víc, než by dal kdokoli jiný –
dala všechno, co měla.“
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13. března 2017 začal svatý otec František již čtvrtý rok ve své funkci.
Ať už je vaše přesvědčení jakékoliv, nemůžete pominout řadu změn,
které papež František za svého působení učinil uvnitř nejtradičnější
instituce celého světa, v katolické církvi. Papež František je osobnost,
která hýbe srdci téměř celého světa. Vyřkl mnoho krásných myšlenek
a citátů.
Pojďme si připomenout některý zajímavý jeho citát:
„Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.“
„Je dobře známo, že současná úroveň výroby je dostačující, ale stále
jsou tu lidé, kteří trpí hladem. To je, drazí přátelé, skutečně skandální.
Musí být nalezen způsob, jak umožnit všem těžit z plodů Země, a ne
jen překlenout propast mezi bohatými a těmi, kteří čekají na okamžik,
kdy něco spadne dolů ze stolu, ale především zajistit spravedlnost,
čestnost a respekt pro každou lidskou bytost.“
Bylo by hezké, kdybychom se zamysleli nad těmito citáty a snažili
se udělat svět lepším. Věnovali všem více lásky, času, pohody a potřebným i nějakou finanční pomoc
– postní almužnu. Nevíme, co nás
čeká a jaký bude další den, další hodina, proto buďme příjemní, milí a
obětaví.
Blíží se velikonoční svátky a ve Svatém týdnu je mnoho možností znovu začít něco měnit.
Svatý týden začíná Květnou nedělí
(9. dubna), která je spojena s památkou oslavovaného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Světí se ratolesti, u nás jíva – kočičky. Mše svatá
začíná v našem kostele v 9.30 hodin.

kostele se čte od 15.20 hodin Křížová cesta a v 16 hodin začíná mše s
uctíváním kříže.
Na Bílou sobotu (15. dubna) dopoledne setrvávají věřící u Božího hrobu.
Neděle - Zmrtvých vstání Páně (16. dubna) na Boží hod velikonoční
začne mše svatá 9.30 hodin. Při mši se žehnají velikonoční pokrmy
(mazance, beránci, vejce).
Pondělí velikonoční (17. dubna) začíná mše svatá v 9.30 hodin.
Modlitba
Pane Ježíši, tolikrát už jsem se snažil znovu začít, ale hřích mě vždy
znovu přemohl.
Ptám se sám sebe: má vůbec cenu zase se o něco pokoušet?
Já sám nejsem schopen cokoliv ve svém životě změnit.
Ale ty máš soucit s námi slabými, vždyť sám jsi byl vyzkoušen ve všem
možném jako my a nikdy ses nedopustil hříchu.
Dej mi, prosím, znovu svou milost a sílu, když procházím pokušením.
Obnov mne, ať ve mně o Velikonocích rozkvete novýý život.

Přeji všem krásné a požehnané velikonoční svátky, prožité v lásce, pokoji a míru
Marie Sobotková

KULTURNÍ VÝBOR OBCE

Na Zelený čtvrtek (13. dubna) začíná velikonoční třídenní. Mší svatou si připomínáme poslední večeři Páně. Mše začíná ten den v 16.00
hodin.
Velký pátek (14. dubna) - tento den je Ježíš odsouzen na smrt. Ulicemi Jeruzaléma nese těžký kříž, na kterém v 15 hodin umírá. V našem
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Vážení spoluobčané,
stejně jako minulý rok bychom my členky kulturní komise chtěly k
našim akcím jako je vítání občánků, narozeninová jubilea a setkávání
rodáků přidat i výročí svateb (zlatá, diamantová apod.). Máme k Vám
všem občanům Březníka velkou prosbu – buďte tak hodní a oznamte
nám sami, kdy to Vaše vzácné výročí nastane a budete chtít jej oslavit společně s námi. V naší obci nemáme matriku, takže nevíme, kdo
kdy svatbu měl, a my jenom tipujeme a pracně sháníme požadované
informace.
Moc Vám děkujeme.
Zdeňka Hejlová, předsedkyně kulturní komise
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

JARO, JARO, JARO UŽ JE TU….

VZDĚLÁVÁNÍ
- Proběhla převážná část olympiád. Nejprve to byla olympiáda z dějepisu, které se zúčastnili tři žáci 8. ročníku (Jana Kolaříková, Michal
Klíma a Šárka Vojtíšková). Všichni se umístili ve druhé polovině zúčastněných, což bylo asi 40 žáků okresu. Stejným počtem byla obsazena i
olympiáda z angličtiny. V ní nás reprezentovaly dvě žákyně 7. ročníku
(Michaela Suchánková a Kamila Kašparová). Žáci 4. (Eliška Pelánová
a Jozef Pemčák) a 5. ročníku (Tereza Chylíková) zabodovali pěkným
umístěním (16., 20. a 24. místo) v olympiádě z matematiky. Největšího úspěchu jsme však dosáhli v zeměpisné soutěži. Žákyně 6. ročníku
Sára Cibuliaková obsadila 2. místo a nyní se připravuje na krajské kolo,
které bude ve Žďáru nad Sázavou. I ostatní účastníci docílili pěkného
umístění; Adam Krčma 8. a Ondřej Koubek 16. místa.
- Součástí vzdělávacího programu je také již tradiční vědomostní soutěž Labyrint, kterou připravuje DDM Náměšť. V ní budou opět soutěžit čtyřčlenná družstva 4. a 5. ročníku.
- 20. dubna se uskuteční Den Země, tentokrát na téma Prevence vzniku odpadů.

…radujeme se společně se všemi, kteří mají toto roční období tak moc
rádi jako my!

Abychom se při tom čekání na první sněženky a petrklíče nenudily, nachystaly pro nás paní učitelky ve školce tyto zážitky:
13. ledna nás navštívilo divadlo ze Šternberka a dvě moc hodné paní
nám zahrály hned tři pohádky! O třech prasátkách, O Koblížkovi a O
Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém
17. února jsme si mohly zasoutěžit, zatančit a zařádit na karnevalu ve
školce a naše nejmenší děti, ovečky, si vyrobily kostýmy samy!
27. února za námi přijel pan Břetislav Vojkůvka. To je ale legrační pán!
Zpíval s námi a učil nás užít si písničky a hudbu se vším všudy.

Ani se nenadějeme a uplyne třetí čtvrtletí školního roku 2016/17. Čím
jsme tedy obohatili měsíce leden–březen?

SPORT
- První týden v lednu 11 žáků 7. ročníku a jeden instruktor (paní učitelka
Rabušicová) absolvovali lyžařský kurz v Malé Morávce v Jeseníkách.
Sněhové podmínky byly výborné, naučili se lyžovat všichni žáci.

1. března přijela maminkám a tatínkům poradit s naší výchovou paní
psycholožka Abrahámová…a víte, jak jsme to poznaly? No mamky si s
námi hnedle věděly rady!
V březnu jsme absolvovaly další divadlo a užily si taky Začarované
pohádky a potom jarní dílnu a přípravy na Velikonoce…a to už bude
opravdu JARO! Hurá!
Zdraví Vás děti ze školky 
Přejeme Vám krásné jaro!
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TANEČNÍ SOUBOR
PLESOVÁ SEZÓNA 2017
Již od srpna loňského roku jsme se pravidelně 2x týdně scházeli a začali
s postupným nácvikem dvou předtančení na letošní plesovou sezónu.
Plesové večery jsme zahajovali valčíkem a polkou „Humberto“ na známé
skladby z tohoto seriálu. V pozdějších hodinách, obvykle před půlnoční
tombolou, jsme zatančili výrazový tanec „Zrození“. Zahajovací valčík tančilo 6 párů, druhý tanec 4 páry. Pozvání jsme přijali na 7 plesů a 1 ostatky:
14. 01. 2017
Hasičský ples v Březníku
04. 02. 2017
Školní ples v Březníku
10. 02. 2017
Farní ples ve Zňátkách
11. 02. 2017
Fotbalový ples v Křoví
18. 02. 2017
Hasičský ples v Osové Bítýšce
03. 03. 2017
Maturitní ples v Třebíči
04. 03. 2017
Ostatky v Kuroslepech
18. 03. 2017
Charitativní ples v Náměšti
- Letošní zima umožnila bruslení na místním rybníku, nebylo tedy
třeba složitě organizovat výjezdy na stadion v Náměšti nad Oslavou.
Ušetřilo se za dopravu a zvlášť chlapci mohli prověřit své hokejové
dovednosti.
- Od ledna žáci prvního stupně jezdí na plavecký kurz do Nové Vsi.
Výcvik bude ukončen v dubnu, obvykle se ho účastní asi 30 žáků na
každou lekci.
- Od dubna každé pondělí bude zahájen sportovní kroužek zaměřený
na atletiku. Cílem je naučit zájemce techniku disciplín a připravit je
tak na regionální olympiádu v Náměšti nad Oslavou (květen 23. 5. 28. 5. 2017).
- V dubnu se také zúčastníme Dopravní soutěže mladých cyklistů,
kterou pořádá MÚ Náměšť a BESIP. Soutěž proběhne na ZŠ Husova.
Součástí budou znalosti dopravních značek a situací, zdravověda a
jízda zručnosti na kole. Obsadíme obě kategorie pro 2. stupeň.

Tančili jsme ve složení:
1) Lenka Krčmová + Daniel Křivánek
2) Kateřina Křivánková + Pavel Pokorný
3) Kateřina Porazilová + Jan Trojan
4) Veronika Krčmová + David Švarc
5) Martina Nováčková + Jakub Musil
6) Jana Řezaninová + Lukáš Babčan
Všechna naše vystoupení jsou veřejně ke zhlédnutí na internetu - www.
youtube.com pod názvem Taneční skupina z Březníka.
Hasičský ples 14. 1. 2017

KULTURA
- Pro žáky 1. stupně připravujeme dramatizaci pohádek Skřítek Pořádníček a Jak se Jonáš otužoval v podání paní Horákové z Brna.
RŮZNÉ
- V únoru proběhla teoretická část kurzu zdravovědy pro žáky 8. ročníku, a to v podobě 2 celodopoledních lekcí. Praktická část se uskuteční 26. dubna.
- Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ bude 20. dubna. K zápisu by mělo přijít 9
předškoláků.
- Na duben plánujeme také 2. kolo sběru papíru. O termínu budete
informováni prostřednictvím místního rozhlasu.
Vážení spoluobčané! Jako každým rokem Vám přeji za všechny žáky a
pracovníky školy příjemné prožití jara, zvláště pak Velikonoc.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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Maturitní ples v Třebíči 3. 3. 2017

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Charitativní ples
p v Náměšti 18. 3. 2017

Letošní činnost jsme tradičně zahájili pořádáním Hasičského plesu,
který se konal v sobotu 14. ledna. Celým večerem provázela hudební
skupina Tremolo z Rosic, s předtančeními se představil březnický taneční
soubor i místní školačky ZŠ a první cenou v tombole byl vyhlídkový let
horkovzdušným balónem pro 4 osoby za 16 000 Kč. Příští rok budeme
ples pořádat v sobotu 13. 1. 2018 s velice oblíbenou kapelou Credit, tak
věříme, že se máte opravdu nač těšit.
Další kulturní akcí byly Ostatky, které letos připadly na sobotu 25. února.
Za krásného slunečného počasí obešel průvod maškar s dechovou kapelou Polužanka celou obec a večer jsme v hospůdce Na Růžku pořádali
Ostatkovou zábavu s kapelou Song Akord. Ostatky byly letos velmi vydařené a touto cestou ještě jednou děkujeme všem zúčastněným maskám.

Na obou březnických plesech zatančily také místní školačky – taneční
skupina „Rebelky“ - ve složení: Simona Jůzová, Lenka Peňázová, Kristýna Vochyánová, Kristýna Pemčáková, Eliška Pelánová a Sára Cibuliaková.

Za Taneční soubor Jana Řezaninová
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V sobotu 18. března jsem se zúčastnil Výroční valné hromady okresu v
Klučově.
Přes zimní měsíce jsme nechali na boční stranu zásahového auta Avie
namontovat roletu s ppolicemi ppro snazší a rychlejší
y j ppřístupp k materiálu.

Na pátek 7. dubna plánujeme jarní úklid hasičky a jejího okolí.
Další společenskou událostí, která nás v blízké době čeká, bude Malá
pouť – letos vychází na víkend 10. a 11. června. V sobotu odpoledne
budeme tradičně stavět pouťovou májku a po celé odpoledne i večer
čepovat u sokolovny pouťové pivo. V neděli bude sloužena mše svatá za
všechny zemřelé členy sboru. Poté obejdeme s Polužankou obec a od 16
hodin si přijďte zatančit a poslechnout Polužanku na malé hřiště pod
máji na pouťovou zábavu.
Všechny vás srdečně zveme!
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

VIRTUÁLNÍ REKONSTRUKCE
HRADŮ V OKOLÍ BŘEZNÍKA
Hrad Lamberk se svým dávným souputníkem – hradem Sedlecem
(Nový hrad). Už více jak 500 let „odpočívají“ jejich trosky nad vodami
Oslavky. A při tom vypadaly jako by tu měly stát věčně.
V 15. století po husitských válkách se jich zmocnili různí dobrodruhové
a loupeživí rytíři, a tak byly tyto hrady z rozhodnutí stavovského sněmu
vykoupeny a zbořeny.

Zdroj: https://www.facebook.com, FB skupina Oslavka!!!
autor textu i fotky: Jiří Šneberg
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Z HISTORIE:
ŠKOLNÍ VÝUKA DĚTÍ V OBCI
Začátky školního vyučování v naší obci údajně sahají až do roku 1580,
kdy byla v Březníku otevřena bratrská škola. V roce 1640 se již hovoří o
výuce učitelem Fridrichem Hektosem. V té době však bylo školství ve
velmi špatném stavu. Vrchnosti a obce, které měly o školy pečovat, si
jich většinou nehleděly. Také rodiče na docházku dětí nedbali. Učiteli
bývali vysloužilí vojáci, kteří uměli trochu číst a psát. Stálý plat nedostávali a byli odkázáni jen na „sobotáles“, který si museli od rodičů
žáků sami vybírat.
Zlom nastal po roce 1775, kdy císařovna Marie Terezie vydala Všeobecný řád školní, který mimo jiné už stanovoval povinné vyučování všech
dětí od 6 do 12 let. I když se toto nařízení mnohdy ještě řadu roků nedodržovalo, mělo svůj význam pro nový pohled na školu. Základním
článkem výuky se staly tzv. triviální školy, ve kterých se děti vedle náboženství učily číst, psát a počítat. Byly zakládány především v sídlech
farností. Ve městech byly zřizovány hlavní školy, kde se žáci také učili
základům latiny, dějepisu, zeměpisu a domácím pracím. Nepříznivým
jevem se stalo poněmčování, protože českým jazykem se učilo pouze
na školách nejnižších.
V Březníku v letech 1786 až 1825 žáci vystřídali pět učeben v různých
domech. Pod farou to byly domy čp. 62, 69 a 64. V posledním domě
učitel Václav Janda vyučoval do roku 1817. Domek byl dříve majetkem obce. Václav Janda v něm bydlel a mládež k němu na vyučování
docházela. Když se začala „učebna“ bořit, odstěhovala se škola do Močitek do čp. 40. Těsně před otevřením nové školní budovy v roce 1824
nedaleko kostela se vyučovalo v domech čp. 55 a 85. Škola u kostela,
kde dodnes stojí, měla ve svých počátcích jednu třídu, byt pro učitele
a dvorek. Hned od počátku velkému počtu žáků nevyhovovala. V roce
1876 ji navštěvovalo 145 žáků. Ti se učili na dvě směny po půl dnech.
V roce 1881 byla v Březníku otevřena dvoutřídka a nová učebna byla
zřízena v domě čp. 55. Když roku 1885 začaly chodit do Březníka děti
z Kuroslep, byla školní budova v roce 1895 rozšířena o další učebnu,
dva byty pro podučitele, kabinet, záchody a hospodářské stavení (z
Kuroslep v té době docházelo do školy kolem 50 žáků). Koncem 19.
století byla březnická škola trojtřídní a žáků bylo kolem dvou stovek.
Od roku 1920 se začalo vyučovat ve 4 třídách. Když byla 1. ledna 1927
otevřena škola v Kuroslepech, byla v Březníku jedna třída zavřena.
Na přelomu 20. století byl na březnické škole řídícím učitelem Josef
Nahodil (vyučoval v letech 1886 až 1906). Po odchodu do důchodu jej
v roce 1906 nahradil řídící učitel Karel Malý. Po jeho náhlém úmrtí v
roce 1924 byl v letech 1924 až 1947 řídícím na škole Alois Lysák. Když
byl jmenován okresním knihovnickým inspektorem pro okres Brno-venkov, vedl školu březnický rodák František Dobrovolný čp. 26. Po
jeho odchodu na ONV do Velké Bíteše (1955) se stal ředitelem školy
Bohumil Pavlík. V I. polovině 20. století více roků na škole působili uči-
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telé Edmund Němec, Josef Dufek, Božena Lysáková, Jan Bouček, Jan
Soukup, Marta Sobotková, František Dobrovolný, Libuše Staňková aj.
Významným mezníkem pro březnickou školu se stal rok 1953, kdy
byla v obci zřízena osmiletá škola. Stala se tak školou spádovou pro
žáky z obcí Březník, Kralice, Lhotice a Kuroslepy. Protože školní budova
prostorově přestala vyhovovat, byly březnické děti, navštěvující 1.-4.
třídu, vyučovány v domě čp. 32. Zřízení osmileté školy v obci přineslo národnímu výboru i řediteli školy Boh. Pavlíkovi nemalé starosti.
Především stáli před rozšířením školy, zajištěním bytů pro učitele a
vybudováním školní jídelny.
Dne 30. června 1958 byly v akci „Z“ zahájeny práce na nadstavbě
školní budovy čp. 89. Ředitel školy i národní výbor našli mimořádné
pochopení u vedení nově ustaveného JZD i většiny občanů obce. Během dvou měsíců se podařilo odstranit starou vazbu, vyzdít obvodové
zdivo do poschodí, na nástavbu dát znovu vazbu a položit novou krytinu. Značná část cihel byla získána v Brně z domů určených k asanaci.
Přes řadu překážek se plánované práce podařilo zajistit a vyučování po
prázdninách bylo ve škole zahájeno.
Práce pokračovaly dále a ve školním roce 1959/1960 se začalo vyučovat i v prvním poschodí. Zde opět ochotně pomáhali brigádníci i
domácí řemeslníci (elektrikáři, malíři aj.). Po vzniku nového okresu v
Třebíči se znovu začalo mluvit o stavbě nové osmiletky v Kralicích. Nejistota se odrazila v brigádnické aktivitě a dokončovací práce se začaly
protahovat. Po roce 1961 se ředitelem školy opět stal František Dobrovolný. Od 20. srpna do konce října 1962 byla školní budova omítnuta a
nastříkána březolitem. Mnoho práce zde opět odpracovali brigádníci
(např. o stavbu lešení se staral tesař Josef Krejčí čp. 151).
Na podzim 1963 byly zahájeny práce na budování odpadu ze školy.
Bylo položeno 60 metrů rour a vyzděny 4 šachtice. V dalších letech
práce pokračovaly na výstavbě kabinetu v půdním prostoru. V letech
1969/1970 byla nákladem 63 000 Kč vybudována nová kotelna a částka 265 000 Kč byla vyčleněna pro nákup kotlů a rozvody topení po
budově. V roce 1972 byla zajištěna teplá voda do všech učeben a zahájena přístavba sociálního zařízení pro školní jídelnu. Práce na školní
kuchyni a jídelně byly ukončeny 31. března 1974 a první kuchařky Božena Křoustková čp. 6 a Helena Kudláčová čp. 213 uvařily první oběd.
O prázdninách 1974 odešel do důchodu ředitel František Dobrovolný
a další chod školy řídili Jiří Fejfuša a po něm Jan Vrlík. Byly budovány
odborné kabinety, rekonstrukci si vyžádala vodovodní přípojka a kanalizace. V posledních více jak 30 letech, kdy je ředitelem školy Mgr.
Zdeněk Cabejšek z Mohelna, byla škola vybavena moderními technologiemi, které žákům u učitelům zpříjemňují výuku. Stručně řečeno
– školní budova i její vybavení je soustavně vylepšováno a výuka modernizována.
V letech 2005 a 2006 byla budova školy zateplena (dotace asi 6 mil.)
a pořízeny byly i solární panely. V dalších letech byla dovybavena také
kuchyně – například konvektomatem a v minulém roce také elektrickou pánví. Kuchyně momentálně nevaří obědy jen pro školku a školu,
ale slouží také občanům, kteří obědy z jídelny odebírají.

Březnický čtvrtletník

V minulých dvou letech byla částečně odizolována celá budova a rekonstruovány jsou postupně učebny v přízemí budovy. Opraveny již
byly první třída, družina a šatna pro učitelky byla přestavěna na třídu.
Zdroj: historické prameny a www.obecbreznik.cz

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1932
… aneb jak se žilo v Březníku před 85 lety…
POČASÍ
Leden 1932 byl nadprůměrně teplý, takže se některé časné keře probudily k životu, aby pak v únorových holomrazech krutě pomrzly. Sníh letos
napadl až 24. února 1932. Po celý březen dosahovaly přes noc mrazy až
-5 st. Nejnižší teplota byla 26. února 1932–18 st., a 11. prosince -13 st.
Duben byl příliš suchý a chladný, a tak se vegetace letos opozdila téměř
o měsíc. Jarní setí začalo se až 12. dubna. Tolik potřebný déšť se dostavil
až 5. května. Bylo málo slámy a krmiva. Žně začaly 20. července 1932.
Od 7. srpna do 21. srpna byla tropická vedra. Nejvyšší teplota 20. srpna
na slunci 43,5 st, ve stínu 33,5 st. Celé září bylo nejteplejší za celé století.
První podzimní mráz přišel 30. října a sníh 20. listopadu. Tužší zima se
dostavila až 8. prosince.
SLUNEČNÍ HALO
Dne 12. února 1932 mezi 10–11 hod ráno byl pozorován na obloze
krásný optický úkaz. Na jasné obloze přesně nad hlavou zářila duha.
Skutečné slunce mělo po každé straně na vodorovném jasném pásu
jeden menší jasný kotouč. Na jihovýchodní obloze, na opačné straně
obzoru, tj. na severozápadě se objevilo protislunce a na jihozápadě
spodní slunce. „Pět sluncí“ říkali lidé…. „Pán Bůh ví, co to znamená
a co z toho zas bude“… Tyto některé obrazy pod názvem „sluneční
halo“ vznikají na oblacích složených z ledových krystalů. Teplota v ten
den byla -10 st.
POŽÁR
V neděli 7. února o Ostatcích vznikl o půlnoci v hostinci p. Habána č.p.
10 na půdě požár, právě když dole v sálu lidé tančili. Požár zničil střechu.
Hasiči oheň lokalizovali. Místo podkrovních světniček, do nichž se chodilo po půdě, postavil p. Habán hostinec na poschodí.
ZMĚNA OBECNÍCH STRÁŽNÍKŮ
1. ledna 1932 odešel do výslužby obecní strážních Josef Holava bydlící
u své dcery Františky Hladíkové v č.p. 126. Narodil se 13. prosince 1855
v Březníku. V obecních službách byl od 1. ledna 1897 za starostů – Jana
Pejpka č.p. 36, Fr. Kříže č.p. 31, Josefa Němce č.p. 17, Jana Boka č.p. 25,
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Františka Bohuslava č.p. 30 a Emila Řezaniny č.p. 47. Za starosty Jana
Pejpka a Fr. Kříže nosíval do Náměště na berní úřad peníze, které starostové na daních vybrali. Jako výslužné dostává 2 500 Kč ročně. Pro svoji
poctivost, ochotu a rozhled byl všeobecně oblíben. Jeho nástupcem zvolen obecním zastupitelstvem Herman Metoděj z č.p. 128.
KOUPĚ POLÍ
1. března 1932 koupil řídící učitel Alois Lysák 3 míry pole na Půllánech k
Mohelnu – katastr. č. 3110 od Josefa Růžičky.
SILNICE
Koncem dubna a v květnu uválcována byla okresní silnice od božích muk
až k odbočce silnice do Kuroslep u Vítámvásovy vily a od Louček až k Závratům u Náměště.
OBNOVENÍ MOK
5. května byla obnovena Místní osvětové komise. Předsedou je Julius Janoušek č.p. 22, jednatelem řídící učitel Alois Lysák, pokladníkem Fr. Kříž
č.p. 14, členy Fr. Chadim cestář č.p. 97 a J. Bouček, učitel.
NOVÁ OKNA V KOSTELE
9. května 1932 zasazena byla v kostele 3 nová okna s transparentními
obrazy svatých. Dvě po straně oltáře zaplatil lesní správce L. Krejčí a jedno se sv. Václavem farář Fr. Čech.
PARCELACE LESŮ
1. července 1932 přešlo do vlastnictví singularistů 89 ha lesa na Chvojnici v katastru březnickém a kuroslepském. Obec pak dostala 24 ha lesa
po „Kolečko“ v katastru kuroslepském. Les byl koupen prostřednictvím
Pozemkového úřadu od velkostatku Hauqwitzova v Náměšti za 3 200
Kč za 1 ha. Hospodaření v lese řídí lesní správce Hinkelman z Ketkovic
a hajný Jar. Staněk bydlící v hájence na Černé hoře č.p. 106. 51 singularistů složilo polovinu po 3000 Kč a druhou polovinu vypůjčili. Obec potřebnou částku také vypůjčila. Do lesního družstva se přihlásili většinou
starousedlíci. Kdo jsou starousedlíci – do zrušení robot bylo v Březníku
29 půlláníků, 1 čtvrtláník a 22 chalupníků. Všichni vystupují dosud jako
společní majitelé Chvojnice – pastvin a lesa, které v dávných dobách
nabyli od panství. Jsou to čísla popisná: 1,2,3,5,6, 7–37, 43, 44, 47–50,
52–56, 71, 74 a 75. Singularisty „lesní družstvo“ tvoří čísla popisná:
1,2,4-8,10-22,23-34,36,44-50,52-56,67,74,78,90,112,135. Nepřistoupili do lesního družstva čísla popisná: 9,23,35,50,71. Tímto skončena u
nás pozemková reforma.
DRAHOTNÍ POMĚRY
Ceny obilí, až na pšenici, vykazují další citelné oslabení. Pšenice byla za
138–167 Kč, žito za 93–97 Kč, ječmen za 78–87 Kč, oves za 73–74 Kč.
Máslo kleslo na 12 Kč za 1 kg. Vejce se prodávaly 3ks za 1 Kč. 1 l mléka 1 1,30 Kč. Vykrmená husa za 30–40 Kč, prase za 9 Kč 1 kg živé váhy, párek
selat za 350 Kč, na podzim 200 Kč. Zápalky zdražily z 20 h na 30 h. Letos
se urodilo málo, slámy, jetele a sena.
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NOVOSTAVBY
Stavební ruch i v tomto roce byl dosti čilý. Stát novostavby osvobozoval
od daní a přirážek na 20 let. Nový domek si postavil kolář František Řezanina na místě, kde byla od roku 1910 ovocná školka. Školka byla zrušena. Na Horkách postavil si nový domek Ludvík Musil a František Střecha,
dělník. Po vyhoření znovu postavil a nadstavěl patro hostince Antonín
Habán, jemuž přenechal soused Fr. Švéda č.p. 93 kousek zahrádky na
rozšíření dvora za pole. Fr. Švéda č.p. 93 obytné stavení přiléhající k Habánovu hostinci zrušil a postavil si nové obytné stavení rovnoběžné se

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubileaa
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 84 let
et
Pan Franěk Josef, 82 let
Pan Kačírek Pavel, 60 let
Pan František Zedníček, 60 let
Pan Sýkora Miroslav, 50 let
Pan Kříž František, 500 let
Pan Rybníček Miroslav, 50 let

silnicí. Jarolím Alexandr postavil za elektrickým mlýnem kůlnu na dříví a
na obilí. Josef Kříž č.p. 14 postavil si výměnku v místech, kde měl vedle
vrat kůlnu.
POČET NAROZENÝCH
V roce 1932 bylo 22 křtů, 13 úmrtí a 8 sňatků.
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník
sl. Jana Řezaninová

Nově přistěhovaní:
Za měsíc květen:
Pa Klímová Božena, 94 let
Paní
Pa Prokešová Božena, 86 let
Paní
Pa Bok Rudolf, 85 let
Pan
Pa Mucha Antonín, 80 let
Pan
Pa Řezanina Karel, 80 let
Pan
Pa Řezaninová Jiřina, 75 let
Paní
Pa Staněk Jaroslav, 70 let
Pan
Pan Bok Miroslav, 65 let
Pan Tůma Josef, 60 let
Paní Fleková Dagmar, 55 let
Pan Zdeněk Kalousek, 50 let
Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 86 let
Pan Kryška Jaroslav, 81 let
Paní Rybníčková Zdeňka, 70 let
Pan Hochmuth Karel, 55 let

Za měsíc únor:
Pan Matoušek Vlastimil

Zlatá svatba:
Duben:
Manželé Jitka a Vlastimil Krčmovii
Manželé Anděla a Josef Smutnovi

Rozloučili jsme se a připojujeme
tichou vzpomínku:
Leden:
Paní Sklenářová Marie
Únor:
Pan Pelán Miroslav
Březen:
Pan Oborný Marek

Krásné
Velikonoce
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FOTOGALERIE

18.2.2017 – 93. narozeniny paní Věra Soukupová

7. 1. 2017 – 90. narozeniny pan Ladislav Malach

21. - 22. 2.2017 - Tržení ledů na řece Oslavě
13. 2. 2017 – 91. narozeniny paní Anežka Jandová
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(autorka fotografií Simona Nabytá, zdroj Facebook)
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15. 3. 2017 – sokolovna – karneval

13. 2. 2017 – 91. narozeniny paní Anežka Jandová
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15. 3. 2017 – 80. narozeniny paní Milada Smutná

18. 3. 2017 – 90. narozeniny paní Božena Strašáková

19. 03. 2017 – Skřipina – Morana
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62. 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. 6. 2017. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

