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Okénko starosty

Nejlepší sportovec kraje Vysočina vyhlášen
Ve čtvrtek 9. března byl v třebíčském divadle Pasáž
vyhlášen nejlepší sportovec kraje Vysočina. Stalo se
tak již počtvrté a tak snad můžeme říci, že se
vyhlašování nejlepšího sportovce Vysočiny začíná
stávat tradicí. Svoji krátkou poznámku k vyhlášení
nejlepších sportovců Vysočiny však tentokrát nepíši
proto, abych sdělil, že nejlepším sportovcem byl
odbornou komisí zvolen jihlavský tenista Leoš Friedl.
K sepsání této krátké poznámky mě vedou dva jiné
důvody.
Tím prvním důvodem je má snaha poděkovat všem
komunálním politikům – zastupitelům, radním,
místostarostů a starostům, kteří ve svých obcích a
městech sport a možnosti sportovního vyžití podporují.
Považuji to za velmi důležité, i když si uvědomuji, že je
potřeba v rámci zpravidla nepříliš objemného obecního
rozpočtu pokud možno spravedlivě podělit všechny.
Tím druhým důvodem je potom využít této příležitosti a
vyzvat jednotlivé obce a města, aby aktivněji než
doposud vstupovaly do nominací na nejlepší sportovce
Vysočiny. Naším cílem je do budoucna totiž co možná
nejvíce minimalizovat možnost, že některý talent
Vysočiny nebude vůbec do soutěže nominován a
následně potom logicky nemůže být ani hodnocen a
vyhodnocen. Jsem přesvědčen, že obce a města na
Vysočině zpravidla velmi dobře vědí o svých talentech.
Je velmi jednoduché zabezpečit včas jejich nominaci
například přes sportovní komisi kraje Vysočina nebo
příslušný sportovní oddíl nebo svaz.

Vážení spoluobčané,
fungující odpadové hospodářství v naší obci Vám
občanům postupně nabízí rozšiřující se praktické
možnosti, jak se pohodlně zbavit zákonnou cestou
různého nepotřebného stavebního i nestavebního
materiálu včetně obalů a různých starých
elektrospotřebičů aj.
Nevyjímaje separovaný sběr BIO odpadů, jak do
komposterů, tak velkoobjemových kontejnerů.
Tato služba nás všechny ovšem něco stojí a obec hledá
varianty, jak finanční náklady spojené s likvidací těchto
komunálních odpadů snížit.
Variant je hned několik, využití dvou z nich je zcela ve
Vaší moci –
1. tříděním odpadu - na papír, PET + plasty +
kartony, sklo bílé a barevné a v naší obci ještě
BIO odpady a
2. maximálním využití obsahu vašich popelnic.
K první variantě – Tříděním se významně snižuje
objem odváženého komunálního odpadu z popelnic.
Druhá varianta – maximální využití popelnic –
znamená, že i za zpoloviny naplněnou popelnici zaplatí
obec stejnou částku, jako by byla plná – je to cena za
vysypání, ať je popelnice plná nebo částečné naplněná.
Žádáme Vás proto, aby jste popelnici připravili
k vysypání plnou, pokud to bude alespoň trochu možné.
Počet vysypaných popelnic se počítá a cena za jednu
vysypanou popelnici – plnou nebo zčásti naplněnou - je
42,- Kč.
I tato skutečnost zvyšuje poplatek za likvidaci
komunálního odpadu.
Připravujte proto k vysypání pouze plné popelnice!
Celkové náklady za likvidaci veškerého komunálního
odpadu za naši obec v roce 2005 činily – 411 tis. Kč.
Celkové příjmy, což jsou Vaše poplatky, pronájem
kontejnerů a odměna za třídění od EKO-KOMu, činily
– 241 tis. Kč. Zastupitelstvo obce přijalo dílčí opatření,
která by snížila celkové náklady za likvidaci
komunálního odpadu v obci ve spolupráci s Vámi
občany. Třídit – třídit – třídit !!!
Mnoho našich občanů navštívilo v minulých letech
naše sportovní přátele v německém Grossbardau, kde je
třídění komunálních odpadů přímo v domácnosti
standardní záležitostí a všem našim občanům se velmi
líbilo!!!

Ptačí chřipka
Hodně se o ní mluví a někdy se míchají dvě věci
dohromady. Tedy jenom pro pořádek, ptačí chřipka
(aviární influenza) je chřipka mezi ptáky, mezi ptáky se
šíří, ptáci na ní umírají a její velké rozšíření v naší zemi
(pandemie) může způsobit velké národohospodářské
škody. Ptačí chřipka se na člověka z ptáka nemocného
ptačí chřipkou může přenést relativně hodně obtížně a
to tak, že dojde k opravdu těsnému kontaktu člověka
s nemocným ptákem (škubání peří, intenzivní kontakt,
intenzivní vdechování zvířeného ptačího trusu
nemocných ptáků apod. – v celém světě se tímto
způsobem nakazilo zatím pouze cca 200 lidí, z toho
necelá polovina nemoci podlehla). Není znám případ,
kdy by člověk nemocný ptačí chřipkou nakazil dalšího
člověka. Z člověka nemocného ptačí chřipkou se tedy
ptačí chřipka na dalšího člověka nepřenáší.
Když to mám velmi zjednodušit, tak v případě, že
uvidíme v této době větší množství uhynulých ptáků

Děkujeme za spolupráci – starosta obce.
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pohromadě (řekněme alespoň 5) je dobré na nic nesahat
a zavolat veterináře nebo policii. Oni si již poradí. Jako
předseda bezpečnostní rady kraje sděluji, že v současné
době jsou další postupy na slušné úrovni vypracovány a
odpovědní lidé vědí, co dělat.
Úplně něco jiného je potom debata o novém neznámém
viru chřipky, který by vznikl mutací některého ze
stávajících virů a šířil se mezi lidmi z člověka na
člověka. Zde jenom upozorňuji, že pravděpodobnost, že
se takový virus objeví, byla dle tvrzení odborníků před
deseti, pěti, dvěma nebo jedním rokem stejná jako je
dnes. Nemá tedy smysl zmatkovat a žít ve zbytečných
obavách. Na druhé straně zdravý styl života,
dodržování standardních hygienických návyků a
odpovědné chování včetně zájmu o informace jsou tou
nejlepší prevencí a to nejen před chřipkou.

Opět nastává čas vegetace a tak již nyní je třeba začít
s ochranou proti chorobám a škůdcům. V tomto období by se
měly provádět tyto postřiky a to proti přezimujícím škůdcům
– Oleoekol, nebo jarní souprava (kombinace Sumithion a
Siluet), proti kadeřavosti broskvoní – Delan 700 wDG,
Champion 50 wr, Kuprikol 50, Syllet 65, proti vlnovníku
rybízového Omite 30 w, Omite 570 Ew. Na padání klíčících
rostlin, která nás trápí během výsevů je možno použít Merpan
80 w a Previcur 607 SL.
S příchodem jara bude třeba také obstarat nové rostliny a
nasbírat potřebné informace. Proto jsme se rozhodli, že i letos
uspořádáme zájezd s odbornou tématikou a s možností
nakoupení pěstitelského materiálu. Doba uskutečnění bude
začátkem května. Opět proběhnou instruktáže se zaměřením
na vazbu a úpravu rostlinného materiálu. Bližší informace ke
konaným akcím budou včas zveřejněny.
Přeji všem zahrádkářům a všem zájemcům o práci na
zahrádce plno nadšení a elánu do činnosti.

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz

Jitka Klímová, předsedkyně ČZS Březník

Pranostiky na duben
Dubnové počasí nevyslovíš.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Duben je napůl březen a napůl květen.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy
nestálé.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem,
máj - vyženem kozy v háj.
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům
přístup radný.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu

Český zahrádkářský svaz
Vážení přátelé, milý zahrádkáři,
zima nás sice nechce opustit, ale i přesto je třeba se
připravovat na novou sezónu. Nejprve však několik informací
k loňskému roku.
Během jara proběhl řez ovocných dřevin v oblasti Cihelna a
na bývalé školní zahradě. Také jsme uspořádali zájezd, na
němž jsme navštívili podnik AGRO Tuřany a ZOO v Lešné.
Během roku se uskutečnily dvě instruktáže se zaměřením na
suchou vazbu k danému období. V září, ve spolupráci
s Obecním úřadem, proběhl první ročník zahrádkářské
výstavy, kde byl také prezentován kompost, který vnikl z BIO
odpadu našich zahrádek v obci. Také moštárna byla
v provozu a zpracovalo se zde na 7 t jablek a 1,55 t zelí.
A co nás čeká letos? Proběhne další průklest v Cihelně. Na
bývalé školní zahradě se uskuteční odborná instruktáž řezu a
to v období konec března, začátek dubna. Podle posledních
studií bylo prokázáno, že chceme-li u ovocných dřevin
potlačit růst ve prospěch plodnosti, je třeba zvolit správné
období k řezu, a to od dubna do června, a správný způsob
provedení průklestu.

Předpověď počasí pro ČR na období od 21.3.2006 do
20.4.2006 ( Předpověď byla vydána ČHMÚ 20.3.2006 )
Období bude jako celek srážkově
podprůměrné.

průměrné , teplotně

Dlouhodobý průměrný úhrn srážek v tomto období : 45
mm
Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období v
Klementinu: 7,4 st.C
Interval průměrných srážek: 34 až 51 mm. Interval
průměrných teplot v Klementinu: 6,5 až 8,3 st.C
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pro výuku tělesné výchovy. Některé svoje akce zde měl
Obecní úřad.
Byla prováděna běžná údržba veškerých našich sportovních
zařízení pro zajištění jejich bezproblémového a bezpečného
provozu. Pokračovalo se v úpravách interiéru sokolovny, kde
se dokončila úprava šatny a sociálních zařízení v suterénu.
Před sokolovnou byl postaven druhý dřevěný přístřešek.
Bylo doplněno vybavení sokolovny o další nový stůl na
stolní tenis, zakoupili jsme nový hliníkový žebřík, do výčepu
na fot. hřišti jsme pořídili nový kompresor, doplnili jsme také
několik fotbalových míčů a drobný materiál. Pokračovalo se v
práci na zkvalitnění fotbalového areálu, kde byla provedena
výsadba živého plotu před oplocením za horní brankou.
Co se týká realizace stavby víceúčelového sportovního
zařízení je vše připraveno – jsou vyřešené pozemky, je
projekt, ale chybí to poslední a to jsou peníze. Nebyli jsme
bohužel zatím úspěšní ani v grantovém programu MŠMT ani
v programu Duhová energie společnosti ČEZ. V průběhu
února nebo března bychom měli vědět jak jsme s opakovanou
žádostí dopadli letos.
V loňském roce se nám opět podařilo zaměstnat na plný
úvazek dva místní občany. Jsou to pí. Jana Prokešová a pan
Václav Chadim. Jejich práce nám s provozem a údržbou
našich sportovních zařízení velice pomáhá. Musím říct, že
často pracují i nad rámec svých pracovních povinností a chtěl
bych jim tímto poděkovat. Smlouva o dotaci s ÚP na tato
pracovní místa pro letošní rok je dosud v jednání, ale
doufáme, že se nám ji podaří s ÚP Třebíč opět uzavřít.
V roce 2005 se na činnosti Sokola vedle dotací ze sokolských
zdrojů podílelo také několik sponzorů. Velké poděkování zde
patří tradičně Obci Březník, jejíž podpora významnou měrou
napomáhá k rozvoji naší jednoty. Děkujeme i všem dalším
institucím nebo jednotlivcům, kteří se na činnosti TJ Sokol
Březník v uplynulém roce jakkoliv podíleli – finančně nebo
vlastní prací. Bez této pomoci bychom stěží zvládli provoz,
údržbu či případné investice na takové úrovni na jaké se dnes
nacházíme. To ostatně bude patrné i ze správy hospodáře,
která bude následovat. Ještě jednou všem děkuji za podporu i
za pozornost.

TJ Sokol Březník
Zpráva o činnosti TJ Sokol Březník v roce 2005
Členskou základnu jednoty tvořilo v uplynulém roce celkem
198 členů, což je oproti roku 2004, kdy jsme měli 207 členů,
úbytek o 9 členů; z toho je 154 dospělých (51 žen, 103
mužů), 12 dorostenců (6 dívek, 6 chlapců) a 32 žáků (16
dívek, 16 chlapců).
Výbor TJ Sokol se scházel pravidelně jedenkrát za měsíc, v
případě potřeby i častěji, tak jak bylo nutné k zajištění
činnosti jednoty.
V oblasti sportu byl letos opět zajištěn chod dvou
samostatných oddílů registrovaných ve sportovních svazech –
je to fotbalový oddíl s mužstvy mužů a mladších žáků a oddíl
stolního tenisu, kde nás letos reprezentují v okresní soutěži
dvě družstva A a B. Výsledky a činnost obou těchto oddílů si
zhodnotí samostatně vedoucí oddílů.
Dále byl standardně zajištěn chod oddílu sokolské
všestrannosti. Oddíl sokolské všestrannosti u nás představuje
zejména cvičení v sokolovně všech věkových kategorií,
rekreační fotbal, stolní tenis, lední hokej, florbal, formy
rytmické gymnastiky a aerobiku, rehabilitační cvičení a
turistické výlety. Ročně jsou to stovky hodin sportovních
aktivit našich členů. Zejména v zimním období je o využití
sokolovny takový zájem, že se těžko hledá volná hodina a kde
to jde, tak se některá cvičení vzájemně časově překrývají. Pod
vedením jednotlivých cvičitelů cvičí žáctvo, dorost i dospělí.
Chci poděkovat všem cvičitelům a trenérům, kteří se této
práci ve svém volném čase věnují. Jmenovitě to jsou sestry
Lenka Krčmová, Alena Malachová, Kristýna Stejskalová,
Hana Bábuňková, Jaroslava Pelánová, Libor Rybníček, Josef
Menšík, Aleš Jiránek, Vladimír Babčan.
Z jednotlivých sportovních akcí uplynulého období akcí jsme
se podíleli na pořádání dětského dne, zúčastnili jsme se
několika žákovských fotbalových turnajů, uspořádali jsme
žákovský turnaj ve stolním tenise, zorganizovali jsme
návštěvu přátel z německého Großbardau se sportovním i
společenským programem, v létě jsme se účastnili fotbalové
ligy starých pánů třebíčska a v prosinci jsme uspořádali
tradiční turnaj v malé kopané - Silvestr CUP. Na ZS v
Náměšti n. Osl. se účastníme soutěže neregistrovaných hráčů
ledního hokeje.
V oblasti společensko-kulturní jsme v uplynulém roce vedle
již zmiňované návštěvy z Großbardau uspořádali tradiční
srpnovou „Velkou pouť“ se sobotní taneční zábavou a
nedělním posezením pod májí s dechovkou, v říjnu jsme se
podíleli na uspořádání hodů.
Majetek jednoty, zejména potom sokolovna byla využívána i
ostatními březnickými „spolky“ k pořádání různých akcí.
Pořádaly se zde plesy – hasičský a školní. Hasiči zde pořádali
„Malou pouť“ a svoji tradiční hasičskou soutěž. Hasiči v
zimním období také chodí do sokolovny pravidelně cvičit a
trénovat.
Významným uživatelem objektu sokolovny a přilehlého hřiště
byla Základní škola, která tyto sportovní zařízení využívala

Vladimír Babčan, starosta TJ Sokol Březník
V sobotu 18. 3. 2006 se v Lukách nad Jihlavou uskutečnily
lyžařské závody - župní přebor v obřím slalomu - které
pořádala Sokolská župa plukovníka Švece. Za TJ Sokol
Březník se zúčastnili Lukáš Babčan a Alžběta Chytková,
která ve své kategorii zvítězila. Blahopřejeme!
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Zprávičky ze ZŠ

Mateřská škola

Hned v úvodu nového roku jsme se všichni pustili s chutí
do práce. Učitelé začali pracovat na školním vzdělávacím
programu, podle kterého by měla výuka probíhat od školního
roku 2007/08.
Čtvrťáci a páťáci absolvovali školní kola matematické
olympiády. V březnu se nejúspěšnější řešitelé této soutěže
zúčastnili okresního kola. Nejlépe se umístili Michal Bátrla a
Krčmová Lenka. Žáci vyšších ročníků se zúčastnili okresních
kol v olympiádě z dějepisu, angličtiny, českého jazyka a
zeměpisu. Deváťáci prošli testováním společnostmi SCIO a
CERMAT z matematiky, českého jazyka a ze všeobecných
znalostí.
V lednu se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu v Jeseníkách v Malé Morávce.

Dobrý den,
uteklo to jako voda a my jsem tady s dalšími novotami z naší
školky. Měly by být už jarní, ale asi se nám to jaro někam
zatoulalo. Přesto – jsou tady špačci, ptáčci po ránu pěkně
prozpěvují a taky rozkvétají sněženky! Tak určitě bude!!
Naše první zprávy jsou ještě zimní:
 od 3. ledna máme novou paní učitelku Kašparovou
z Kuroslep …
 v Kuroslepech jsme vystupovaly na Tříkrálovém
odpoledni první sobotu v novém roce: cvičily jsme
se zvířátky, zahrály pohádku O veliké řepě a
básničkami a písničkami připomněly Vánoce …
 23. ledna k nám z Náměště přijela paní psycholožka
Valentová, aby naše předškoláky vyzkoušela ze
školní zralosti před zápisem do velké školy …
 zápis do školy byl hned za týden a zapsat se šli naši
kamarádi Aneta Nováčková, Kája Peňáz, Mirek
Poledna, Nikola Rysová a Libor Veselý …
 školáci nás pozvali na „Zpívání s Viktorem“, které
bylo bezva – zpívali a tancovali jsme všichni na
celou školu …
 v sokolovně jsme společně s nimi, byli na zábavném
kouzelnickém představení …
 na konci února nás ve školce čekal karneval. Letos
jsme si „zařádily“ ve školních maškarních převlecích
námořníka, vodníka, doktora, prince, skřítka,
zahradníka a kuchaře …

Využili jsme výborné podmínky pro zimní sporty a před
poletními prázdninami jsme zorganizovali sportovní den.
Žáci 1. st. bobovali a sáňkovali. Žáci 2. st. si mohli vybrat ze
tří
disciplin
–
běžkování,
hokej
a
florbal.
Pro běžkaře jsme zapůjčili lyže ze školy z Vladislavi.
Pro zpestření výuky jsme pro naše žáky a děti MŠ
připravili zábavné pořady – hudební „Kamarád Viktor“, na
odreagování magickou show a dále jsme využili nabídky
muzea v Třebíči s jarním programem „Těšíte se na jaro?“
Úspěšně hodnotíme ples SRPŠ a dětský karneval. Akce
proběhly v příjemné atmosféře pěkně vyzdobené místní
sokolovny. Úroveň pozvedlo několik tanečních vystoupení
našich současných i bývalých žáků. Touto cestou chceme
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
Zpestřením výuky tělocviku je saunování, které využívají i
děti MŠ. Sauna je pro ně zdarma, provozní náklady hradí
Obec Březník.
V březnu se nám podařilo zprovoznit keramickou pec,
kterou jsme zakoupili částečně z prostředků získaných
z nadace „Duhová energie“ (30 tisíc) a SRPŠ (15 tisíc). Pec
využívají žáci v keramickém kroužku a také v hodinách
výtvarné výchovy a pracovních činností. Výrobky už
připravujeme
na
velikonoční
výstavku,
na kterou zveme širokou veřejnost.

 v pátek 17. března jsme zase se školáky jely
autobusem do Třebíče na Vítání jara …
My bychom ho ale raději přivítaly už doopravdy. První jarní
den už byl a pořád nic. Ale my se určitě dočkáme. Vždyť taky
brzy budou Velikonoce!
Tak Vám zatím posíláme jarní básničku:
Vozilo se na jaře
slunce v zlatém kočáře.
Kampak jedeš sluníčko?
Za tři hory Aničko.
Přivezu ti zlatý míč,
jmenuje se Petrklíč.
Vaše děti ze školky.
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V roce 1876 byly zavedeny metrické míry a váhy. Do této
doby se užívalo: vědro, máz, žejdlík, míra, čtvrť a jutovník.
Délka se měřila na sáhy, stopy, palce. Střižné zboží se měřilo
na lokty. K vážení: centy, libry, verduňky, loty, quentlík.
V roce 1878 byl v Březníku založen „Čtenářský spolek“,
který byl v roce 1899 přeměněn v „Čtenářsko-hospodářskou
besídku“. Od svého založení měl tento spolek již svou
knihovnu, která byla hojně využívána.
V roce 1880 se začala stavět železniční dráha z Okříšek do
zastávky a v červnu 1887 byla zprovoněna. Na této stavbě
pracovalo mnoho dělníků z Itálie. V naší obci se v této době
usadil italský dělník Kamilo Tomasi.
A rok 1888 – to byl, kdy se začala stavět silnice z Březníka
do Kralic. V roce 1889 byla dokončena.
Nakažlivá chřipka řádila v celé Evropě v roce 1890. I v naší
obci bylo v každém domě upoutáno na lůžko několik lidí.
Lidé tomuto onemocnění říkali „fanfulica“. Tato chřipka se
do Evropy rozšířila z Číny. Koncem roku 1918 a začátkem
roku 1919 rozšířila se po celé Evropě „španělská chřipka“.
V zimě 1926 – 1927 se rozšířila znova, umírá na ni paní
Staňková z č.p. 40.
V roce 1893 – zavedena korunová měna.
15. prosince 1894 – založen v naší obci za starostování pana
Františka Řezaniny z č.p. 44 Sbor dobrovolných hasičů.
Náčelníkem byl až do roku 1929 řídící učitel, pan Karel malý.
14. dubna 1898 byly vysázeny u kostela kaštany za
starostování pana Jana Pejpka. Takže kaštany budou mít za
několik týdnů 108. výročí.
10. července 1841 si vymohla obec právo na jednu místnost
v č.p. 85, která byla určena k využívání dle potřeby, buď jako
obecní nemocnice, nebo jako márnice.
A jaký byl v této době způsob života? To vylíčil tehdejšímu
kronikáři, tehdy 95-ti letý, pan Ludvík Rosenbaum takto:
oděv se šil z domácího plátna – kalhoty i košile, která se
zavazovala za krkem. Jen bohatší měli sváteční
„manšestrový“ šat. Předlo se při loučích, svítilo se střevním
sádlem, do kterého byl zapuštěn barchetový knot. Petrolej se
neužíval. Lojové svíčky byly drahé. Nad ohništěm v „černé
kuchyni“ se sušily třísky „dražke“, kterých se užívalo na
svícení v síni nebo na dvoře. Strava byla jednoduchá –
domácí. Snídala se česneková polévka, nebo zelná
s brambory, nebo s chlebem. Bílé koláče byly jen na veliké
svátky. K obědu bylo zelí, brambory, šišky, maso se jedno
málo. Na „pouť“ nebo na „hody“ se zabila ovce. V chudších
rodinách si naloupali a uvařili řepu, říkali tomu „kapouni“.
Často je navlékali na šňůry a sušili u ohně. Zelí nebo řepa se
strouhala, smíchala s moukou a vodou, upekly se vdolky,
které se jmenovaly „zelnické“ nebo také „zelničke“. Sedlák
choval jednu nebo dvě krávy.

Velký dík patří všem rodičům dětí, kteří společně
s pracovnicemi Mateřské školy finančně přispěli na zakoupení
„mikrovlnky“ do tomboly na školní ples.
Zdeňka Hejlová, vedoucí učitelka.

Z kronik Obce Březník
Vážení občané,
obrací se na mne mnoho spoluobčanů, abych se v příspěvcích
pro „Čtvrtletník“ vrátila k historii naší obce a vyhledala zde
zajímavé události. Plním tedy Vaše přání.
Začneme rokem 1848 kdy byla zrušena robota zákonem ze
dne 7. září 1848. A jak se u nás konaly roboty? Podle pamětí
pana Václava Doležala z č.p. 15 se v Březníku robotovalo ve
dvorech Velké Pole a ve dvoře Náměšť. Každý půlláník konal
3 dny „tažné roboty“ – tak byly vykonány všechny práce
polní a lesní. Mimo tento druh roboty zde byla i další 13-ti
denní „robota pěšky“. Chalupníci robotovali 24 dní pěšky o
žních a konali ještě 13-ti denní jánské roboty – na sena, jetele
a žně. Robotníci nestačili následkem roboty obdělávat svá
pole a tak nejméně 1/3 polností zůstávala úhorem. Zde se
pásly ovce, koně a hovězí dobytek. Ovce se za doby roboty
chovaly ve všech domech. Ještě v roce 1885 se v Kuroslepech
chovalo hodně ovcí, v Březníku však již ne.
Správcem obce v té době býval rychtář, který od vrchnosti
obdržel své „právo“. Avšak i to v roce 1848 přestalo.
Měšťané a vesničané nabyli práva, aby si volili starší obce a
starostu. Posledním rychtářem v naší obci byl pan Kudláč
z č.p. 2 a pak pan Němec z č.p. 21.
V roce 1866 došlo mezi Pruskem a Rakouskem k válce, ve
které bylo Rakousko poraženo. Z Březníka se války zúčastnili
4 občané, pan Karel Kudláč z č.p. 2 v této válce padl. Vojsko
pruské prošlo i Březníkem. Obyvatelé schovávali peřiny a
cenné věci, vojáci se však chovali slušně, žádné škody na
majetku nevznikly. Byla sem však zavlečena cholera, která si
vyžádala na březnických občanech 29 obětí.
Po prohrané válce poznalo Rakousko, že Prusko je mnohem
pokrokovější země. Byly ihned pořízeny modernější zbraně,
mapy, ale největší změny zaznamenalo školství. Byly
uzavřeny staré farní školy, ve kterých se učilo jen psaní, čtení
a počítání. Tyto školy byly šestileté. Zákonem říšským byla
ustanovena osmiletá školní docházka.

Příště si povíme o 1. světové válce a o jejím dopadu na naší
obec, o tom, kdy byla zasazena „Lípa svobody“ u č.p. 96 –
„Havelkovo“ a další zajímavosti.
Těším se s Vámi na další setkání nad stránkami „Březnického
čtvrtletníku“.
Eva Brůžová, kronikářka obce.
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Společenská rubrika obce Březník

Slyšte, slyšte, co se stalo,
děťátko se narodilo,
krásná modrá očička,
no, vždyť je to holčička.

Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit jej chtěli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.

Narodila se:
Tereza Chylíková, č.p. 44

Opustili nás:

Domečku bílý, pustíš mě dál?
Budeš-li milý, můžeš tu spát.

Janda Josef, č.p. 170
Javůrková Jiřina, č.p. 196
Jan Malý, č.p. 134

Vítáme nové přistěhované občany:
Konečný Radek, č.p. 58
Cibuliaková Daniela s dcerkou Sárou, č.p. 33

Informační okénko obce Březník
Víte, že ………
- se od 20. 3. 2006 vybírají poplatky za svoz
komunálního odpadu (360,-- Kč za osobu trvale
hlášenou v obci, 350,-- Kč za rekreační objekt) a za
psy (100,-- Kč za 1 psa, za každého dalšího 150,-Kč)?
- se 8. 4. 2006 uskuteční v Obřadní místnosti
Obecního úřadu od 16.00 hod. koncert amatérského
smyčcového kvarteta z Brna pod vedením pana
Nečase, který zahraje Mozartovy a Dvořákovy
skladby? Vstupné je dobrovolné. Součástí tohoto
hudebního odpoledne bude i malá velikonoční
výstavka dětí z místní Základní školy.
- dne 13. 5. 2006 bude Den otevřených dveří
v hasičce?
- 27. 5. 2006 proběhne od 15.00 hod. na malém a
velkém fotbalovém hřišti Dětský den?

Rok se s rokem opět potkal,
vyjeli jsme na prázdniny,
do chatičky v Jeseníkách,
domluvené od paní učitelky Ziny.
Autobusem jsme se vezli,
všichni s dobrou náladou,
opatrně bez nehody,
jenom s panem Svobodou.
Na kopcích jsme lyžovali - na Kopřivné, na Roháči,
hned od rána po snídani,
nebyli jsme žádní spáči.

Simona Chytková

A po krásném sportování
za jasného sluníčka,
jedli, pili, tancovali,
až do rána, raníčka.

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích
obce Březník? Budeme se těšit na příspěvky
z dění těchto organizací do uzávěrky příštího čísla.

Tohle všechno, to jsme my,
spokojení, odpočatí.
Do autobusu je už jen krok,
ach jo, tak zase za rok.

Další náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad
do 15. 06. 2006. Děkujeme.

Simona Chytková

6

