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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak bych řekl, že máme to
nejhorší za sebou. Ještě
dokončení několika odboček a po té oprava komunikací po budování kanalizace, a ještě taky čekají na
dokončení nějaké ty vady
a nedodělky.
Na splaškovou kanalizaci
se napojuje čím dál více
občanů, a to je dobře. Vím,
že Vám to může dělat problémy jak technické, tak
také finanční, ale výsledkem bude čisté životní prostředí, za které
mnozí z Vás horentně bojují. Pranýřují černé skládky a různé nešvary,
co kdo udělá špatně, a tak připojení na splaškovou kanalizaci je jeden
z kroků, kterým může každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí. A to konkrétně přímo v našem okolí, tam kde bydlíme. Musíme
však zvládnout ještě ten jeden krok a obsah našich septiků ekologicky
zlikvidovat. Moc Vám všem děkuji za trpělivost a ochotu (menší i větší) snášet útrapy života na staveništi. Po vyhodnocení celé stavby a její
uzavření se ještě k tomu vrátím.
Zastavím se ještě u těch komunikací. Společně se stavbou kanalizace,
ale také rekonstrukce vodovodu, se zapravují rýhy nad výkopem, a to
se také finančně objevuje v nákladech na stavbu. Společně s tím se
tato úprava povrchů spojila jak s celoplošnou opravou krajských komunikací, a tak s celoplošnou opravou místních komunikací. Zde se dá
využít toho, že kraj, resp. obec neplatí opravu celé plochy, ale podělí
se o ni s investorem stavby (VAK Třebíč). Podíl se zhruba bere, jsou zde
nějaké korekce, z geodetického zaměření rýh a celkové plochy opravo-

vané komunikace. Nicméně takto nelze budovat novou komunikaci,
a tak se mnohdy dostáváme do situace, proč jsme tu silnici nerozšířili
apod. Právě proto. Náklady na opravu povrchu jsou jinde než náklady
na vybudování nové silnice, tj. včetně podkladů atd. Pokud šířky komunikace porovnám se šířkami komunikací podle pasportu místních
komunikací, tak jsme ve všech případech na větších šířkách, povětšině se podařilo vyrovnat různé nerovnosti a dosáhnout lepší kvality
povrchu komunikace. S tímto také v mnoha případech souvisí úpravy
sjezdů k nemovitostem (tyto zřizuje majitel nemovitosti). Zde se to
v některých místech podařilo majitelům nachystat, někde vznikají
mezery. Obecně se nyní zapraví krajnice recyklátem, který se postupně zpevní a splyne s okolním terénem. Zvláštní situace je s chodníky
kolem krajské komunikace. V dolní části obce jsme se dostali hodně
nízko a budeme muset provést jejich celkovou rekonstrukci, ale to bez
dotací již nepůjde. To samé se musí udělat na Horkách. Také se musí
ještě počkat na elektriku (viz. info firmy E.ON).
Abych to uzavřel. Ještě se těch staveb v obci úplně nezbavíme, do čeho
se pak bude moci obec pustit, bude záležet na finančních prostředcích, které co v dalších letech do obce přepošle stát z tzv. rozpočtového
určení daní. Je to asi velká otázka nejen pro nás.
Ještě bych chtěl říci, že
jsem rád, že jsme po prázdninách zahájili „řádně“
školní rok a věřme, že nám
to nějaký virus nezhatí.
Škola je naplněna, doplnil
a obměnil se trochu učitelský sbor. Chtěl bych všem
žákům popřát hodně zdraví a školních radostí a učitelům a všem pracovníkům
školy ještě pevné nervy.
Bohužel se exploze virového onemocnění nevyhýbá
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už ani naší obci, a tak bych nás chtěl všechny vyzvat, abychom byli
ohleduplní jeden vůči druhému a svým postojem snížili pravděpodobnost šíření viru i v naší obci. Věřím, že jako obec nebudeme muset přijímat žádná speciální opatření a přežijeme to ve zdraví. Z této
opatrnosti jsme také přistoupili k silné redukci společenských akcí, ale
věřím, že si to příští rok vynahradíme. O tom Vás však bude informovat
kulturní výbor.
Rád bych ještě oslovil s žádostí vlastníky orné půdy v katastru obce
Březník s touto výzvou:
Obci Březník byla nabídnuta možnost zařadit se do seznamu obcí,
v nichž by stát začal v příštím roce s prací na Komplexních pozemkových úpravách. Nutnou podmínkou však je, aby o tuto úpravu požádali majitelé více jak 50% rozlohy orné půdy ZPF. Podle informace Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočinu je výměra zemědělského
půdního fondu v katastrálním území Březník 687,9199 ha, z toho je
zřejmé, minimální souhrnná výměra žadatelů musí činit 344 ha.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 22. 9. 2020 odsouhlasilo,
že obec Březník bude usilovat o zařazení naší obce do plánu na příští

rok. Jako hlavní důvod žádosti je mj. to, že obec zahájila zpracování
nového územního plánu a naskýtá se jedinečná příležitost koordinovat tyto dva projekty k obecné spokojenosti a dosažení smysluplného
výsledku. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném
zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se
nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související
věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství
a zvýšení ekologické stability krajiny. Více se můžete o komplexních
pozemkových úpravách dozvědět např. na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/
co-jsou-pozemkove-upravy/ a případně přímo na pozemkovém úřadě.
Takže ještě jednou všem hodně zdraví a těm, kteří se této nákaze nevyhnou, přeji brzké uzdravení bez komplikací.
S pozdravem
Ing. Ladislav Malach, starosta obce

AKCE V BŘEZNÍKU

Tito voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci a nemohou ze závažných důvodů využít možnosti hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat
v místě svého bydliště, mohou se obrátit na krajský úřad prostřednictvím
telefonní linky 564 602 605. Volič požádá krajský úřad o návštěvu zvláštní
volební komise, přičemž hlasování v místě bydliště bude probíhat ve dnech
2. 10. 2020 od 7 do 22 hod. a 3. 10. 2020 od 7 do 14 hodin.

28. 10. - Lampionový průvod
29. 11. - Rozsvěcování vánočního stromu
(pořádání akcí se může měnit dle aktuálního nařízení vlády)

VÍTE, ŽE…
- Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se
uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00
hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb v naší obci je jako obvykle
volební místnost v budově Základní školy Březník, první třída vlevo.
Něco málo z pravidel: Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků. Do volební
místnosti letos vstupujeme se zakrytým nosem a ústy.
Pro voliče s trvalým pobytem v okrese Třebíč, kteří jsou v karanténě nebo
v izolaci je k dispozici v našem okrese volební stanoviště (dále jen„drive-in stanoviště“). U drive-in stanovišť bude hlasování probíhat dne 30. 9.
2020 od 7 do 15 hodin. Stanoviště se nachází na parkovišti u tělocvičny
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa na ulici Otmarova v Třebíči.
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Upozorňujeme občany na zákaz vyvážení stavební suti
a jiného odpadu na soukromý pozemek Družstva LUH u hnojníka za velkým hřištěm. Neustále tam někdo naváží stavební suť a bioodpad a jiný odpad. Obec po dohodě tento pozemek využívá jako mezisklad odpadu. Není ale možné, aby tam občané vyváželi odpad svůj.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie dne 14.10.2020 od 08:00 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: Březník část obce napojená z TS U sadu kolem silnice od Náměště sm. Kuroslepy pouze po křižovatku a ulička od
hasičky po poštu – vypojeny budou domácnosti s těmito č.p.: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 82, 88, 98, 100, 104, 108, 117, 120, 121,
176, 187, 234, 251 a 268.
Obec Březník pořádá na přání občanů další sbírku šatstva
a nepotřebných věcí z domácností pro Diakonii Broumov. Sbírka bude probíhat do pátku 30. 10. 2020, na č.p. 48, to je obecní dům
Bohuslavovo u pošty. Věci lze průběžně předávat obecním pracovníkům každý všední den od 7 do 14 hodin na tomto č.p. Pro domluvu
volejte panu Jaroslavu Staňkovi na tel: 732 156 796.
Děkujeme Vám předem za všechny příspěvky do sbírky, pomáháme
tím potřebným, kterých v této době přibylo.
Pro občany Březníka, kteří se ze závažných zdravotních důvodů nemohou k volbám dostavit (nejsou ale v karanténě nebo izolaci,) bude
připravena přistavit volební komise přenosnou volební urnu až do
domácnosti. Zájemci si mohou volat do 2. října 12:00 hodin na obecní úřad na tel. číslo 568 643 320 v době voleb pak přímo do volební
místnosti na tel. číslo 568 6432 231.
Letošní volby budou provázet hygienická opatření: volební místnosti
budou dezinfikovány, bude zde připravena dezinfekce na ruce. Zakrytá ústa a nos budou nutností a rozestupy také.
Volební komise ve složení: Mgr. Marie Pemčáková (předsedkyně),
Hana Sklenářová (místopředsedkyně) a členové: Hana Oborná, Jiří
Šídlo a Dagmar Staňková i zapisovatelka Ludmila Fraňková se na Vás
již těší.
Domácnosti v naší obci se již mohou připojovat na čističku odpadních vod za dodržení základních požadavků:
• Do splaškové kanalizace je třeba napojit veškeré odpady z domu,
tj. z WC, koupelen, kuchyní apod., a to přímo, ne přes septik.
• Veškeré dešťové svody z okapů a ze dvorů musí jít do staré dešťové
kanalizace.
• Důležité upozornění: Plné septiky si nechte vyvézt k odborné likvidaci a doklad si uschovejte. V žádném případě se nesmí čerpat
do splaškové kanalizace, došlo by k narušení funkčnosti čističky
a znečištění potoka LUH!!!
• Smlouvy o vodném a stočném budou aktualizovány od roku 2021.
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Místní prodejna COOP hlásí od 1.10.2020 změnu otevírací doby:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý 7:00 – 16:00
Středa 7:00 – 12:00
Čtvrtek 7:00 – 16:00
Pátek 7:00 – 16:00
Sobota 6:30 – 10:30
Karty na sběrný dvůr do Náměště jsou k zapůjčení pro občany naší obce na obecním úřadě. Sběrný dvůr v Náměšti, na adrese Ocmanická 200, má otevřeno v pondělí od 14 do 17, ve středu v době od
8 – 17 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Ukládat se zde dá v podstatě
všechno, vyjma stavební suti (množství větší, než pár kbelíků nevezmou), kterou je třeba na vlastní náklady uložit na skládku v Petrůvkách.
Podzimní svoz nebezpečných odpadů provede firma ESKO
– T v sobotu dne 3. října 2020 od 7 do 8 hodin u sběrného dvora Havelkovo. Odevzdat můžete staré akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií apod. Dále pak zářivky, výbojky, televizory, rádia
(apod., ale v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a drobné elektrozařízení z domácnosti – fény, varné konvice, telefony. Při svozu se nebudou vybírat
pneumatiky – podle zákona jejich zpětný odběr zajišťují pneuservisy.

INFORMACE FIRMY E.ON
O ÚPRAVÁCH DISTRIBUČNÍ
SÍTĚ V NAŠÍ OBCI
Rádi bychom Vám dali vědět, že ve vaší obci plánujeme vylepšit naši
distribuční síť, což bude vyžadovat stavební úpravy.
Protože bezpečnost, vysoká kvalita a spolehlivost jsou pro nás na prvním místě, investujeme každý rok do obnovy našeho zařízení. Přitom
myslíme na to, aby všechno, co děláme, probíhalo co nejšetrněji k životnímu prostředí.
Jaká vylepšení plánujeme?
Kde přesně:
Březník
Kdy to bude:
říjen 2020 – říjen 2021
Co chystáme:
posílení stávající rozvodné sítě NN s výstavbou či
rekonstrukcí dvou trafostanic
a demontáží stávajícího venkovního vedení NN se záměnou do kabelu
Podrobnosti:
Jedná se o rekonstrukci dvou trafostanic (s demontáží stávající) do nových kioskových (TS-Sokolovna a TS-Horky)
s kabelovým přívodem. Následně pak jejím kabelovým zapojením na
straně nízkého napětí do stávající rozvodné sítě v dané lokalitě se zasmyčkováním kabelů do domovních pojistkových skříní. Zároveň bude
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demontována ta stávající. Využijeme i možnost kabelových zemních
prací k uložení optotrubek pro možné pozdější využití již bez dalších
zemních prací v dané lokalitě současných prací.
Dále také plánujeme toto vylepšení:
Kde přesně:
Březník – Volná strana (od křižovatky u Havelkova
směrem na Náměšť)
Kdy to bude:
říjen 2020 – říjen 2021
Co chystáme:
posílení stávající rozvodné sítě NN
Podrobnosti:
jedná se o vybudování nového kabelového vedení
nízkého napětí
(s napojením na stávající rozvodnou síť), spojenou s demontáží stávající venkovní sítě NN. Zároveň budou uvedené kabely NN zasmyčkovány do nově provedených domovních pojistkových skříní pro připojení
jednotlivých odběrných míst.
Proč to děláme?
Jak už jsme zmínili na začátku, neustále pracujeme na tom, aby dodávka elektřiny k Vám byla čím dál kvalitnější a spolehlivější. A právě
s tím nám tato stavba pomůže. Navíc prodlouží životnost energetického zařízení, na kterém budeme pracovat a umožní nám připojit další
odběrná místa zákazníků.
Dojde k přerušení dodávky elektřiny?
Ano, k přerušení dodávky na nezbytně nutnou dobu dojít může.
O plánovaném přerušení Vás ale budeme informovat způsobem, jak
je to u vás v místě obvyklé (obecní úřad bude vypojení hlásit místním
rozhlasem, zveřejněno bude na webových strákách obce a obecním
facebooku).
Pokud máte zájem, můžeme Vás také o každém plánovaném přerušení dodávky neboli odstávce individuálně informovat. V tom případě
zavolejte naši bezplatnou linku 800 22 55 77. Máme pro Vás ale i další
možnosti, kterými jsou sms, e-mail nebo zpráva do datové schránky.
Jednoduše se registrujte do portálu Distribuce24 a vyberte si ty možnosti, které Vám nejlépe vyhovují. Stačí Vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře.
www.portal.distribuce24.cz
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
E.ON Distribuce, a.s.
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VYSOČINĚ JE 20 LET
Vysočině je 20. Myšleno 20 let. Během této doby krajské samosprávy
potvrdily, že jejich fungování má pro společnost nezpochybnitelný význam, v případě Vysočiny je krajská samospráva důležitá především při
řešení mimořádných situací a při pomoci městům i obcím v okamžicích
neočekávaných událostí. Na to špatné nikdy nechcete být sami, vždy
přijmete pomoc silnějšího, ale na druhou stranu, Kraj Vysočina tu je i ve
chvílích příjemných – pomáhá například v rámci dotačního programu
Obnova venkova Vysočiny, jehož prostřednictvím také letos rozdělí mezi
obce 89 miliónů korun na vybrané projekty. Téměř 292 miliónů korun
z krajského rozpočtu jde do regionu přes Fond Vysočiny, který pomáhá s financováním obecních oslav, s opravami školek nebo sportovišť,
se zajištěním služeb obchodů v malých obcích, přispívá ke zvýšení
bezpečnosti v běžném silničním provozu, podporuje ochranu, obnovu
i péči o kulturní památky, motivuje partnery k ekologickému chování
a správnému nakládání s odpady. Stálým a důležitým partnerem je
Kraj Vysočina pro spolky i neziskové organizace, mezi něž patří například podporovaní dobrovolní hasiči, chovatelé, včelaři, zahrádkáři…
v posledních letech Kraj Vysočina finančně pomohl vlastníkům lesů při
likvidaci následků kůrovcové kalamity.

Kraje tu jsou ale především proto, aby se staraly o vlastní majetek,
z něhož má prospěch celá společnost – v případě Kraje Vysočina jde
o záchrannou službu a o pět krajských nemocnic, které se podařilo
opravit, dostavět a vybavit potřebnou moderní technikou, tak aby
lékaři a ostatní personál měli ideální podmínky pro svoji práci. Kraj
provozuje také dvacítku sociálních zařízení a ústavů sociální péče, kde
nacházejí profesionální péči tisíce klientů, kapacity těchto zařízení každoročně navyšujeme, aktuální je například zahájení stavby domova
pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava, kraj dále zřizuje většinu středních škol, je donátorem jejich rozvojových projektů a prostřednictvím
stipendií podporuje vybrané obory. Pro všechny zajišťované veřejné
služby musí kraj řešit budovy a financuje jejich provoz. Do zaměstnání
i do škol jezdí veřejnost dotovanou veřejnou dopravou, jejíž organizace
v poslední době prochází velkou systémovou změnou. Na jejím konci
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by měla být plně integrovaná doprava vycházející vstříc většině cestujících, usnadňující přestupy a nabízející variabilnější řešení dopravy.
Doladění nového dopravního systému nám bude ještě chvíli trvat, ale
věřím, že dojde ke zlepšení, pokud budeme mít možnost tento resort
politicky řídit. Zásadní roli hrají kraje v údržbě, modernizaci a rozvoji
silniční sítě, především silnic II. a III. tříd. Kraj Vysočina ročně opraví
a postaví silnice a obchvaty v průměru za více než 1,3 miliardy korun,
využíváme k tomu vlastní peníze a dotace získané z EU nebo od státu.

Podle dostupných informací je Kraj Vysočina lídrem mezi regiony
v investicích, přispívají k tomu nejen četné veřejné zakázky na stavby budov nebo jejich opravy, ale také investice do zmíněné dopravní
infrastruktury. Vysočina je aktuálně krajem, který hledá ohleduplná
a bezpečná řešení ve vedení dopravy formou nových obchvatů. Nejen,
že stavíme, ale také intenzivně projektujeme. Příprava dopravních
i jiných staveb je často papírově i časově náročnější než následná realizace. Ale i tzv. administrace k práci na kraji patří. Zatímco po obchvatu
Trnavy, Oslavičky, Příseky, Bohdalova, Jamného nebo Chlístova, místní části Okrouhlice už řidiči nějaký ten pátek bezpečně ukrajují kilometry, u Velkého Beranova a Nového Veselí se začne jezdit na podzim,
obchvat Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku dokončíme příští rok. Ještě letos se chystáme zahájit očekávanou a klíčovou stavbu pro Jihlavu – její
jihovýchodní obchvat, za pomoci evropských dotací bychom rádi začali
stavět obchvat Velké Bíteše, Velkého Meziříčí a Lukavce. Pro dostavbu
Jaderné elektrárny Dukovany, resp. pro transport nutných komponent
bude v budoucnu nutno realizovat obchvat Brtnice, Zašovic a Slavětic,
které již připravujeme, diskuze se vede o obchvatu Třebíče. V různých fázích příprav nejen projektových, ale i majetkoprávních je další cca dvacítka akcí a obchvatů např. stavby obchvatů Dolní Krupé, Jaroměřic nad
Rokytnou, Moravských Budějovic, Lukavce, Rytířska na Jihlavsku nebo
studie obchvatů Chotěboře, Humpolce a Pocoucova. Pokud v rámci tohoto nekompletního výčtu zohledníme i dopravní stavby realizované
státem, např. jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu, Krátké Vsi, Věže,
Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou nebo Pelhřimova, blýská
se u nás doma na Vysočině na dobré motoristické časy.
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.
Martin Kukla,
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku
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SLOVO HEJTMANA
Skončilo moje další mé volební období ve funkci hejtmana. Chtěl bych opětovně, stejně jako
v minulosti, poděkovat všem občanům Vysočiny, a zvláště členům obecních samospráv, za
přátelskou spolupráci, dialog a snahu dobrat se
ke společnému výsledku. I když to nebylo vždy
jjednoduché a mnohdy bylo třeba kompromisů
z obou stran. K tomu, abychom se domluvili,
jsme většinou nepotřebovali nutně žádné smlouvy a psané dohody.
Co se domluvilo ústně, vždy pro nás platilo, stačilo podání ruky na to,
aby se věci začaly řešit. Poděkování patří občanům kraje, s mnohými
jsem se potkal jen letmo, s některými jsem sdílel jejich osobní problémy. Na všech mi záleží, ale nemohu vyhovět všem a pomoci všude. Byl
bych rád, aby i v dalším období byl náš kraj tak jako dosud symbolem
vzájemného pochopení, tolerance a snahy o společnou věc.
Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dobrého, co je v nás
a kolem nás.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

KULTURNÍ VÝBOR
Milí spoluobčané,
během letních měsíců jsme měli milou povinnost přivítat mezi novorozenéoNaoběakcesbčánkynašíobcedvěmiminka-EsterkuProcházkovou
a Šimonka Štefku. Tato slavnost se konala 25. července v obřadní síni
Obecního úřadu. Dále jsme v sobotu 5. září oslavili krásné jubileum
80 let naší spoluobčanky paní Marie Růžičkové. Snímky z těchto událostí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na konci čtvrtletníku.
Na podzim a v zimě by nás měly čekat tradiční akce, jako je Štrúdlování, Lampionový průvod, Rozsvěcování vánočního stromu, Setkání
starobních důchodů a silvestrovský svařáček, ale v této nelehké době
jsou zatím všechny s otazníkem … Vzhledem k celostátním nařízením chceme být opatrní a nejsme si jisti, jestli se všechny obvyklé
události uskuteční.
Snad můžeme slíbit, že uspořádáme alespoň akce venkovní - bude to
Lampionový průvod ve sváteční středu 28. října a Rozsvěcování vánočního stromu na 1. adventní neděli 29. listopadu. Na obě akce se
moc těšíme, srdečně Vás všechny zveme a věříme, že se na nich ve
zdraví všichni sejdeme. (pořádání akcí se může měnit dle aktuálního
nařízení vlády)
Oblíbené Štrúdlování bohužel rušíme, jelikož se jedná o vnitřní akci,
na které by se sešlo více než 100 lidí, což současné vládní nařízení
neumožňuje.
Předvánoční Setkání starobních důchodců zatím necháváme otevře-
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né, ale pokud nám to situace nedovolí, nabízí se nám možnost uspořádat jej na Velikonoce.
O konání či nekonání všech událostí budete včas seznámeni místním
rozhlasem či na facebooku naší obce.
Dále jsme měli v plánu uspořádat zájezd na muzikálové představení
do Brna a nově pro zájemce celodenní výlet do Kutné Hory, ale počkáme na příhodnější dobu. Snad se nám to podaří v příštím roce.
Hodně zdravíčka Vám všem přeje Kulturní výbor naší obce!
Za KV Jana Řezaninová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
A ORGANIZACÍ
Milí spoluobčané,
léto nám zase rychle uběhlo. I když letošní léto bylo pro někoho
smutnější, že jsme nemohli moc cestovat k moři nebo někam do cizích krajin. Ale zase jsme si mohli prohlédnout více památek v naší
krásné vlasti, užít si přírodních krás u nás. Mohli jsme prožít více chvil
se svými blízkými a přáteli, více si odpočinout a nabrat nové síly. Děti
určitě načerpaly novou energii a s elánem vyrazily do nového školního roku. Nyní už mají první měsíc za sebou. Už zjistily, co je čeká, na
co se budou těšit a co je bude trápit. Naši učitelé jim určitě pomohou
a pochválí, když se jim něco povede, protože každý rád slyší pochvalu.
Potom všechno víc baví.
Všechno uteklo. I rozkopaná vesnice po kanalizaci se dává do pořádku,
tak snad už nebudou objížďky a budeme spokojeni s úpravami cest
a chodníků.
V červenci, přesně 23.7., jsme prožili krásné odpoledne na farní zahradě, kdy jsme společně oslavili již 70. narozeniny našeho pana faráře
o. Josefa Požára. Všichni jsme popřáli hlavně zdravíčko, ministranti zazpívali za doprovodu harmonik manželů Pemčákových pěknou písničku, složenou k narozeninám našeho důstojného otce. Tak ještě jednou
popřejeme hojnost Božího požehnání, hodně zdraví a mnoho sil, ať
ještě dlouho o. Požár spravuje naši farnost.
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Každý máme na věčnost, na život jiný názor a asi je to dobře. Život
přináší něco krásného, pěkného, veselého a za tím zase něco smutného, nepříjemného, i něco co nás trápí. Někdy si ten život znepříjemňujeme mezilidskými vztahy. Závidíme, pomlouváme, nechováme se
k sobě hezky. A to je smutné. Kdybychom byli na sebe hodní, pomáhali si, odpouštěli, s láskou a úsměvem se navštěvovali, určitě by bylo
někdy veseleji.

O tom „Co je to život?“ se můžeme dočíst v dnešním příběhu:
Jednoho teplého letního dne kolem poledne zahalilo les hluboké ticho. Ptáci schovali hlavu pod křídlo. Všechno odpočívalo.
Jen pěnkava zvedla hlavu a zeptala se: „Co je to život?“
Všichni byli tou těžkou otázkou překvapeni.
Jedna růže, která právě vykvetla a rovnala si jeden po druhém okvětní
plátky, řekla: „Život znamená kvést.“
Motýl, který se od rána nezastavil a šťastně poletoval z květu na květ,
řekl: „Život je radost a slunce.“
Mravenec, který vlekl slámu desetkrát delší, než byl on sám, řekl: „Život je práce a únava.“
Včela, pilně snášející nektar z květů, zabzučela: „Život je směs práce
a potěšení.“
Debata začínala být vážnější, takže i myš vystrčila hlavu z díry a řekla:
„Život je boj v temnotě.“
Straka, která žije jen proto, aby vyváděla ostatním špatné kousky,
řekla: „Co je to za debatu! Měli bychom se zeptat na názor někoho
inteligentního!“
Rozpoutala se živá diskuze, nakonec se zeptali jemného deštíku, který
odvětil: „Život jsou samé slzy. Nic než slzy.“
Nedaleko šumělo moře. Mohutné vlny se zvedaly a ze všech sil se vrhaly proti skalám a útesům, pak zase couvaly, skoro jako by nabíraly
sílu, a zase se vracely do útoku na žulová skaliska. Vlny také vyjádřily
své mínění: „Život je vždy marný zápas o svobodu!“
Na hlubokém modrém nebi načrtával orel královský své kruhy a hrdě
zvolal: „Život je dobývání výšin!“
Ohebná vrba namítla: „Život znamená umět se ohnout v bouři.“
Pak se snesla noc.
Svůj názor vyjádřila i sova: „Život znamená využít příležitosti, když
všichni ostatní spí.“
Chvíli bylo hluboké ticho.
Mladík, který se vracel v noci domů, vyhrkl: „Život je ustavičné hledání
štěstí a řetěz zklamání.“
Konečně začalo svítat. Svítání se rozvinulo ve vší své slávě a řeklo: „Tak
jako já, svítání, jsem začátkem nadcházejícího dne, tak je život začátkem věčnosti“
3/2020

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Někteří jste si asi všimli, že na naší faře bylo rušněji než obvykle. Na
faře jsou nová okna, je nově vymalováno a trochu byl obnoven nábytek. Vše se připravuje na slavnost, která bude v našem kostele slavnost biřmování. 10. října tuto svátost přijede udělovat pan biskup
Vojtěch Cikrle. Určitě může být změna, protože v dnešní době všeho
omezení, nevíme, jak se říká, co bude zítra, ale takto je to naplánováno. Je to velká událost a v našem kostele bylo naposledy biřmování
v roce 1946.
Ještě malou myšlenku k dnešní době. V naší obci se objevil první případ koronaviru. Nechtěla jsem se původně o tom vůbec zmiňovat, ale
když jsem slyšela reakci některých spoluobčanů, tak mi to nedá nereagovat. Neměli bychom na sebe být zlí a něco někomu vyčítat. Nakazit
se můžeme kdekoliv. Vynervovat staršího občana nedá vůbec mnoho
práce, stačí i jen pár nepěkných slov. Prosím, buďme na sebe hodní
a vysvětleme starším lidem, že nemusí hned na testy, když nemají
žádné příznaky - horečky a nemusí nemoc chytnout, když se s někým
jen potkají. Nejlepší se k nikomu moc nepřibližovat a jak se říká - roušky, umývat ruce a snažit se držet rozestupy. Tak snad všichni zvládneme toto období v pohodě a nebudeme na sebe házet nějaké obvinění.
V dnešním příspěvku se omluvím, nebudu vypisovat z pamětí pana
Menšíka.
Přeji všem krásný podzim, možná se uvidíme na některých otevřených
akcích. Od štrúdlování jsme upustili, o setkání seniorů se jedná, vše
napsala předsedkyně kulturní komise ve svém příspěvku.
Ať máme radost ze života, vrátíme se domů zdraví z každé cesty a rozdáváme druhým úsměv, přeje
s láskou Marie Sobotková
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LÁHEV VÍNA, plod révy a plod lidské práce, přinášíme za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém
i zlém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost.

Poděkování za letošní úrodu očima farníků
Jako každoročně, tak i letos se v neděli 20. září konala v našem kostele děkovná mše svatá za úrodu, kterou jsme letos sklízeli na našich
zahrádkách a polích. Její součástí bylo předávání symbolických darů,
které otec Požár požehnal.
A jaké dary jsme přinášeli?
CHLÉB, náš každodenní pokrm, přinášíme za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem.
OVOCE, plody našich stromů, přinášíme za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr.

KVĚTINY, dar našich zahrad, přinášíme za naši mládež, aby se všichni
mladí lidé nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi
ty sám Pane.
KOLÁČE, které jsme díky tvým darům Pane mohli doma upéci, přinášíme za naše děti, aby si vždycky vážily všeho, co máme a využívaly toho
k dobrému a chránily přírodu.
Poslední dar DŽBÁN VODY, která je pro přírodu a lidský život nejdůležitější, přinášíme, že budeš vždy Pane naším pomocníkem a dárcem.

ZELENINU, plody naší země, přinášíme za všechny nemocné a trpící, aby
je Pán na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov.
VĚNEC Z OBILÍ, které vyrostlo na polích naší farnosti, přinášíme za celé
naše farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět.
HROZNY VÍNA přinášíme za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli
všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu rozuměli.

8

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

Navštivte veřejný obecní facebookový profil: http://www.facebook.com/ObecBreznik/

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

„V naší vsi je školka, chodí do ní kluk i holka.
Všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi“.

Základní školu v Březníku navštěvuje ve školním roce 2020/2021
celkem 136 žáků, z toho 45 žáků na I. stupni a 91 žáků na II. stupni. Do školy docházejí nejen žáci z Březníka, ale i z okolních vesnic:
Kuroslepy, Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice, Rapotice, Sudice, Lesní
Jakubov, Hartvíkovice a Vícenice.

„Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den,….!“
Tak takto se vítáme u nás ve školce každé ráno. Po dlouhých prázdninách
jsme se sešli 1. září skoro všichni. Moc jsme se těšili na své kamarády
a taky jsme byli zvědaví, co nového na nás ve školce čeká! Kromě nové
podlahy v šatně a na chodbě 2. třídy nás přivítaly i dvě nové paní učitelky, paní učitelka Lenka a Marcela. Paní učitelku Blanku a Olgu i paní
školnici Hanu a paní uklízečku Janu už známe z loňského roku. Poděkovat bychom chtěli panu Kafkovi, že nám zdarma upravil poličky v šatně
a také všem, kdo pomáhali o prázdninách se stavebními úpravami ve
školce. Společně se zatím poznáváme s novými kamarády a učíme se,
jak to udělat, aby nám všem spolu ve školce bylo dobře. Podnikáme vycházky po okolí a užíváme si krásného podzimu. Každé pondělí za námi
jezdí Terezka z taneční skupiny Mighty Shake, abychom si pořádně zatancovali, protože „Kdo tancuje, nezlobí!“. Stejně jako loni cvičíme pravidelně se Sokolíkem Pepíkem. Začínáme se taky připravovat na „Drakiádu“, tak nám držte pěsti, ať nám vyjde počasí a třeba se tam potkáme!
… vaši milí malí ze školky

Chod školy zajišťují:
Mgr. Jan Nešpor - ředitel školy
Mgr. Martina Kobrová - zástupkyně ředitele školy
Třídní učitelé:
I. Stupeň:
I. třída (1. a 3. ročník) - Mgr. Kristýna Trojanová
II. třída (2. a 4. ročník) - Mgr. Zina Jiránková
III. třída (5.ročník) - Mgr. Martina Kobrová
II. stupeň:
6. třída - Mgr. Ludmila Černá
7. třída – Ing. Lenka Malá
8. třída – RNDr. Lenka Jarolímová
9. třída - Mgr. Šárka Kafková
Další učitelé
Mgr. Petra Rabušicová, Mgr. Pavla Coufalová, Mgr. Hana Staňková, Mgr. Petra Čapková, Bc. Lucie Kohoutová, Bc. Daniel Procházka,
Mgr. Ivana Dragounová (mateřská a rodičovská dovolená)
Asistent pedagoga – Lucia Kafková, Mgr. Jan Voborník
Na škole jsou v provozu dvě oddělení školní družiny: I. oddělení – Michaela Fraňková
II. oddělení – Stanislava Oborná
Provozní zaměstnanci:
Účetní – ekonom školy – Marie Studená, Vedoucí školního stravování
– Marie Sochorová, Kuchařky – Eva Svobodová, Alena Peňázová, Bronislava Budínová, Uklízečky – Eliška Hájková, Andrea Křížová, Školník
– Miloš Jůza.
Ve škole mohou děti navštěvovat v rámci mimoškolních a zájmových
aktivit kroužky pod záštitou DDM Náměšť nad Oslavou.
p
ý ppředmět – Náboženství - vyučuje
y j pp. Josef Požár
Nepovinný
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Letošní školní rok začal v úterý 1. září. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nemohlo proběhnout tradiční slavnostní zahájení
ve společných prostorách a za účasti všech žáků
a také veřejnosti z řad rodičů. Ke společnému přivítání a setkání s rodiči došlo pouze v 1. a 6. ročníku, a to za dodržení doporučených hygienických pravidel. Ostatní žáci se setkali se svými spolužáky a třídními
učiteli samostatně ve svých třídách.
V současné době se snažíme co nejlépe zvládat situaci v prevenci proti
nákaze Covid – 19
a dodržovat všechna doporučená hygienická nařízení. Ve škole mají
žáci mimo jiné k dispozici bezdotykové desinfekční podavače antibakteriálního gelu, který je určen do zdravotnických zařízení a jednorázové papírové ručníky. V případě podezření na zvýšenou teplotu škola
zajistila bezdotykové teploměry.
Přejeme si, aby školní vyučování probíhalo běžně za přítomnosti žáků.
Plánujeme však vybavit učitele výpočetní technikou pro případnou
výuku na dálku.
V období před začátkem letních prázdnin se podařilo vymalovat veškeré prostory školy.
Ve všech učebnách na I. stupni došlo k inovaci interaktivních tabulí,
které reagují na dotek ruky.
Škola podala ve spolupráci s MAP Náměšť nad Oslavou projekt –
CHCEME UMĚT CIZÍ JAZYKY – díky němuž můžeme vybavit učebnu
cizích jazyků 4 notebooky na procvičování učiva pomocí jazykových
programů.
V rámci projektu Ovoce do škol a Mléko do škol dostávají žáci opět zdarma každý týden různé druhy ovoce i zeleniny a neochucené mléko.
Od 3. září byl zahájen pro 2. a 3. třídu plavecký výcvikový kurz v Třebíči.
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Žáci I. stupně se ve středu 16. září zúčastnili sportovní akce – T.mobile
olympijský běh, který měl u dětí velký ohlas. Děti už se těší na příští
ročník.
Další akce, které bývají již tradičně naplánovány na podzimní období,
jsou vzhledem k současné situaci zatím odsunuty na neurčito.
Do nového školního roku 2020/2021 je přáno všem učitelům, aby měli
dostatek sil
a moudrosti provázet svěřené děti, aby byli laskaví a spravedliví a aby
jim jejich práce přinášela radost.
Všem dětem přejeme, aby tento školní rok byl pro ně přínosný a cenný, plný poznávání světa a hodnoty přátelství.
Našim prvňáčkům přejeme, aby se jejich třída pro ně stala radostným
a podnětným místem, kam se budou těšit.
Všem deváťákům přejeme, aby tento školní rok dokázali napnout
všechny své síly a zodpovědně se připravili na přechod do další školy.
A také, aby si naplno užili každou chvíli, kterou ještě spolu se svými
spolužáky a učiteli na naší základní škole stráví.
Rodičům a ostatním blízkým přejeme, aby byli svým dětem dobrým
příkladem a oporou a abychom všichni prožívali jen samou pohodu
a měli dostatek pevného zdraví!
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Březník přeje všem krásný podzim!
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TJ Sokol Březník
SOKOLÍČCI
… že poklad byl nalezen
A máme tu podzim. Ani jsme se nenadáli
a je tu zas! Než vás však pozvu na akce,
které chystáme, musím splnit, co jsem slíbila. Ne, že bych si běžně pamatovala, co
komu slibuji, nakonec proč bych se měla
ještě víc odlišovat od davu. Ale protože
jsem si musela přečíst, kde jsem v červnu
skončila s psaním, zjistila jsem, o čem že
vás mám informovat. Tak kdybyste to náhodou chtěli vědět, za léto se toho u sokolíků událo hodně:
Nejdřív jsme hledali poklad. Na poslední schůzce jsme našli zprávu,
ve které nám skřítek sděloval, že musel poklad poschovávat narychlo
a na několikrát, a že zapomněl, kam co dal. Sice si schovky zaznamenával do načrtnuté mapy, ale tu už taky neví, kam dal, protože ho
neustále v sokolovně někdo vyrušoval. Začala tam rekonstrukce a je
z toho celý ztumpachovatělý.
No, tak po přečtení takového vzkaz jsme na tom byli podobně i my.
Někteří ho podezřívali, že si snad musel dole v hospůdce něčeho cucnout. Nakonec jsme se začali porozhlížet a našli zmačkanou mapu
s jakýmisi křížky, co by mohly být schovky pokladu. Domluvili jsme se,
že se sejdeme 20.6. odpoledne. To nám propršelo, tak jsme výpravu
přesunuli na náhradní termín, a pak znovu a znovu, až jsme se nakonec sešli dopoledne 24.6. (v čase školy – hihihi) a honba za skřítkovým pokladem mohla začít!
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Nebyl to lehký úkol. Měli jsme jen zmačkanou starou podkladovou
mapu a doufali, že kolem sokolovny ještě něco najdeme. A našli: dlouhý obsáhlý dopis s kouskem slepé mapy a s křížkem. Dali jsme hlavy
dohromady, přečetli si, co nám skřítek napsal a pak nám to docvaklo.
Vyrazili jsme k první skrýši. První skrýš byla asi nejtěžší, vlastně jsme
totiž nevěděli, co máme hledat. Bednu, pytel, nebo jen zprávu. Nikdo
si přesně nepamatoval, kde v těch místech předloni poklad byl vlastně
schován a kdo ho našel! Nakonec se zadařilo a my sbírali kolem Březníku kousky slepých map se šiframi. Ten kousek jsme si museli správně přiložit do mapy, kterou jsme měli od skřítka. Najít přibližně místo
kam dojít a podle zašifrované zprávy skrýš dohledat. Jako luštitel šifer
se osvědčil Šíma Rosendorf. Tam, kde se jiní začali dloubat v nose, se
Šíma nevzdal a šifru rozlouskl. Skvěle v mapě se orientovala Kačaba
a Vojta pak všechny svým tempem táhl a vedl. A ani letos nezklamala
nejlepší hledačka pokladů. Pokud něco nebudete moct najít, zajděte
k Dragounům a poproste Anetku. Má na to nějaký šestý smysl. Všimla
jsem si toho už loni, jde jak pes po teplé stopě, neochvějně rovnou
k místu nálezu. Každá skrýš nás vedla dál, s každou zprávou jsme luštili nové šifry, nacházeli šátky, bodové součty skřítků a krásné turbánky.
O šátky jsme se podělili a turbánky schovali do měsíčních odměn na
další školní rok. Elišce cestou „prdl“ ramenní popruh u batohu, a to byl
prázdný! Co teprve až se do něj nacpe poklad! Byla smutná, batoh se
špatně nesl, a jak řekl Vojtík: „Vůbec se neusměje, když se ji snažím
rozveselit.“ Vypadal nešťastně. Elišce jsem batoh vzala s tím, že to určitě půjde spravit. „Hmm.“ A mlčela dál.
Byli jsme u lipek, když se začal zvedat vítr a honit se mraky. Rozkaz
zněl jasně: „Pláštěnky nasadit!“ „Vojto, co to máš?“ „Kde jsi vzal tu
díru?“ „To už tam bylo!“ Odpověděl Vojta. Ještě jsem čekala, že dodá
„to ono samo“. No tak v batohu toho nosím hodně, ale evidentně ne
dost. Píšu si do seznamu „Co s sebou na výpravu s dětmi“: lepicí pásku, širokou a hodně! Obloha potemněla. Týna běžela k dalšímu místu
skrýše sama a my to vzali indiánským během směr Cihelna. Je tam
pergola a chtěli jsme se tam schovat před deštěm. Podle zmačkané
mapy to vypadalo, že by tam někde mohl poklad být. Dostat se tam
ale byla dřina. Někteří cestou tak zhubli, že jim začaly padat maskáče, popotahovali, nejen maskáče, a tak jsem čekala, kdy sebou praští
o asfalt s výkřikem „že se na nějaký poklad můžou…“ víte co. Ale nestalo se. Lámali jsme poslední metry a vyplatilo se, doběhli jsme za
sucha. Týna doběhla také. Předala nám zprávu, rozloučila se a mazala
za dalšími povinnostmi. A my hledali mezi stromy lípu. Jsem moc ráda,
že neobcházeli jehličnany, ale ten javor jim neodpustím. Na odznaku
přírodovědné zdatnosti budeme muset hodně zapracovat! Zkrátím to.
Poklad byl velmi, velmi zasloužený. Nehledal se lehce a vůbec nebyl
lehký. Bedna byla tak těžká, že jsme ji nemohli se sokolíky unést! Se
sokolíky jsme konstatovali, že Skřítek musí mít pomocníka a ne jednoho. Všechno měl tištěné na tiskárně. Takže, ztrácí-li se vám barva
a papíry z tiskárny, můžou za to skřítci! Nebyl však čas laborovat, jak to
dostal do té rokle, ale spíš, jak to z té rokle dostaneme my ven. (Píšu si
do seznamu: „Na výpravu za pokladem vzít příště rudl“). Nadřeli jsme
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se jako v.., ale nakonec jsme dotáhli bednu pod pergolu. A začalo
pršet. To už nám bylo jedno, poklad je v suchu, můžeme rozdělovat.
Jediné co: nehřál nás při tom ohýnek a špekáčky se jedly zasyrova.
Způsob rozdělení pokladu je na hodinový výklad s dotazy, tak to
přeskočím. Důležité je, že si každý vybral podle sebe, co se mu líbí,
čemu dává přednost. A víte co? Spousta nám toho zbyla do měsíčního
vyhodnocování. Za mě tedy spokojenost. A i když pršelo jak z konve
a cesta k Cihelně byla během chvilky jeden veliký blátivý tankodrom,
přijeli pro nás dva rodičovské taxíky a rozvezli nás po domovech.
Prázdniny mohly začít! Uvidíme se na Širákování na konci prázdnin,
Skřítkovi a Sokolíkům třikrát NAZDAR! – ZDAR, ZDAR, ZDAR!!!

… a pod širákem se spalo líp než v přehřátém pokoji
Prázdniny se chýlí ke konci. Scházíme se na táboře U Lamberka. Přeci jsme ještě malý na to, abychom si vše odtahali hluboko do údolí,
ale jednou to přijde ;o). Hlásili přeháňky, ale doufám, že Březníku se
vyhnou. Přesto si spaní roztahujeme pod pergolou. Až na Cibulky. To
jsou tvrďáci a chrní pod vlastní stanovou plachtou. Začíná nám druhý
ročník Širákování.
Loni nás tu spalo 10, letos 13.
Širákování nemá žádný velký cíl, jen se před školou vidět, tzv. „pobejt
spolu“, pokecat, opéct si na ohni přinesené dobroty, vybát se na stezce
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odvahy, pak se prohřát u ohně, zazpívat si a ulehnout vedle kamarádů
do spacáku. Letos jsme měli zpestření (spíše pro dospěláky) v podobě
možnosti naživo vidět a poslechnout si Romana Horkého z Kamelotů,
který u pana Lysáka trávil večer. Vyprávěl nám o klucích z Kavčice (bývalá TO na řece Oslavě pod Kraví Horou, hezky se o ní dočtete v knížce
Jiřího Lysáka Z historie Trampingu), Josefu Dřevikovském a Janu Hlaváčovi, kteří byli popraveni za odboj v době 2. světové války. Stezku
odvahy zvládli všichni, někteří ve dvojici, většina samostatně.
Ráno, po probuzení a snídani, jsme si sbalili saky-paky, rozloučili se
a uháněli domů na oběd :o) No a prázdniny jsou v trapu.

laci. Termín je dán, instalace proběhla v duchu rodinných setkání a jak
se dílo zdařilo či ne, se můžete již přesvědčit sami ;o).

… i bez sokolovny jsou oddílovky
Sokolovna je stále zavřená. Což o to, je hezky a zatím si vystačíme venku, ale doufám, že nebudeme muset rušit schůzky, až začnou plískanice. Trápí mě to, a ještě víc mě trápí, jak hodiny tělocviku tráví a budou
trávit školáci?! Zatím to však venku jde, je začátek září a s oddílem
vyrážíme na kole ke studánce. Potřebuje okrášlit. Nasazujeme ničitelské tempo a sekáme, stříháme, odhazujeme přebujelé maliní, trávu i
kopřivy. Přes léto jsme s Pavlem Cibuliakem pracovali na nové stříšce
a je nejvyšší čas ji nainstalovat. Nejlépe nainstalovat hned, dokud vidíme, kam šlapeme. Hodina uběhla, než bys řekl švec, jen Vojtovi to už
přišlo dlouhé a ptal se, kdy už to budeme mít hotové. Já vím Vojtíku,
že by sis raději hrál, ale i toto je potřeba. Někdy musíme hry odložit
stranou a udělat, co je třeba. Bohužel mi letos odpadly praktikantky.
Tak pokud by se mezi čitateli našel zájemce, co si rád hraje a dokáže
pracovat i samostatně, rádi ho mezi sebou přivítáme!
Koukám, jak studánka zase prokoukla, ale chce to zadeklovat. Co neuděláš hned, do večera zapomeneš, a tak domlouvám převoz a insta-
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Ještě budou probíhat nějaké průběžné úpravy: přetřít sloupané
zábradlí, usadit kameny kolem
studánky, ale jinak máme tento
rok na studánce splněno. Příští
rok opravíme schody.
Starou stříšku jsme převezli ke
druhé studánce, nad kterou si
patronát převezmou R+D. První
etapa proběhne letos. Až mráz
položí všude rostoucí trávu, uděláme první hrubou čistku a posadíme stříšku. Zbytek počká do jara.
Další oddílovku vyrážíme k našim lipkám. I ty potřebují vysvobodit
ze zajetí kopřiv. Zde již máme novou adjunktu – Adélku Kopuletou.
Mamka Jana je na roztrhání: s Ádou na lipkách, s Mildou na fotbal,
s ženami na tanec. Cože, to nevíte? Ale postupně…
Letní deště lipkám přály a některé stromky neuvěřitelně poposkočily. Druhou středu v září jsme tedy vyrazili na Anninu Alej a vyžnuli si
trávu kolem stromků. Když jsem stejnou činnost dělala na jaře, koukal na mě mezi lipkami doubek. Bylo mi ho líto vyžnout, a tak dostal
opěrnou tyč, ať ukáže, co umí. A ještě že tak. Adélka se má o co starat.
A druhý nováček v Sokolíku - Rozárka Malachová si přesadí vzklíčený
doubek ke studánce. Té budeme říkat studánka pod duby. A k té druhé zasázíme vzešlé sazenice kaštanu. A ta ponese jméno Kaštanová.
A tak a je to. Kdo je pro? Kdo je proti? Ok, dáme v oddílech hlasovat.
Tentokrát jsme si stihli i něco málo zahrát a Vojta byl spokojený.
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Třetí týden jsme se zúčastnili Olympijského běhu v Ivančicích. Pamatujete? Psala jsem o něm a ač s vámi jsme se tam nepotkali, bylo
nás tam dost. Mimo těch, co chytili rýmu a kašel, jsme jeli celý oddíl
a parádně si to užili. Sokolíci běželi okruh 400 m. Honzovi Sobotkovi
to přišlo málo, tak se nechal přičíst rok navíc (ach ta matika) a běžel
jednou tolik – takové máme borce, když nemůžou, tak přidají!! (Což
je mimochodem název písně a hromadné skladby pro mladší žáky
na SOKOLGYM 2021 a my ji budeme nacvičovat se Sokolíky také.
A všichni, heč! Jde o skladbu s atletickými prvky k poctě manželů Zátopkových. Další důvod, proč fakt potřebujeme tělocvičnu co nejdřív.)
Ale zpět k našemu prvnímu závodu. Vyhráli jsme všichni, protože jsme
do toho šli, běželi a uběhli!
Já čekala, který rodič se ke mně přidá a poběží 2,5 km a oni si zase
počkali, zda cestou nezbloudím. Nestalo se, nechala jsem se vést davem. No, nemusím být všude první, že? Stejně jak Ríšovi na výpravě
za pokladem, mi 300 m po startu začaly padat trenýrky. Přede mnou
běžela paní, co zezadu vypadala tak na 50+, já za ní, jednou rukou
popotahuju trencle, funím a hecuju se, že tu přeci před sebou nenechám… No ani zlepšovák v podobě vykasání a podtočení nohavic
mi nepomohl, prostě jsem ji nedoběhla. (Baba jedna rychlá! A to mi
fandilo 10 Sokolíků! Ještě se mám co učit a co dohánět. Domů jsme
už jeli každý samostatně, a kdybyste se chtěli podívat na fotky a mít
představu, tak zde: https://www.olympijskybeh.cz/fotogalerie/ivancice-1 a výsledky tu: https://www.olympijskybeh.cz/vysledky/ivancice-1#trat2
A příští rok pojedeme zase! Přidáte se?
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY –
ROK 1946
První rok po konci 2. světové války
• V lednu málo sněhu, od 7. ledna dokonce mrazy až -12 °C.
• 29. ledna bylo opět obnoveno elektrické osvětlení obce.
• 3. března 1946 byla ustanovena nová místní školní rada. Jako
předseda byl zvolen Josef Menšík č.p. 5 za stranu Lidovou, František Kříž č.p. 15 za stranu Komunistickou, Ludvík Prudík č.p. 3 za
Nár. soc., Ludvík Suchánek za Soc. demokraty. Za učitelský sbor
Alois Lysák a Božena Lysáková.
• 7. března 1946 - narozeniny zemřelého prezidenta T. G. Masaryka
oslaveny společným poslechem rozhlasu a přednesem básní dětmi všech tříd na veřejné oslavě v sokolovně.
• 20. března zahájili rolníci polní práce setím jařin.
• 28. března vzpomenuto na 354. výročí narození „Učitele národů“
Jana Amose Komenského.
• 2. dubna zahynul tragickou smrtí František Štěpánek, 52 roků starý, bytem v Březníku č.p. 55. Tento muž zachránil Březník a okolí
od mnoha neštěstí, neboť všechny granáty nechané v okolí ustupující německou armádou vlastnoručně naložil a složil a některé
si uložil v bytě pod postelí (asi 26 kusů). Jeden z těchto granátů
si odnesl 2. dubna do kamenolomu v kolečku. Chtěl z něj vybrat
prach, nebo nějaké trhací látky a při neopatrné demontáži granát
explodoval a tělo jeho na kusy roztrhal a rozmetal po okolí.

… i ženy pojedou na SOKOLGYM 2021
Zdálo se mi to již nemožné! Dva roky se snažím rozjet taneční cvičení
pro ženy (všech věkových skupin), jen tak pro zábavu, pro pohyb, kolektiv, a nic. Tedy až na tři světlé výjimky. Ale pochopte, pro tak malý
počet choreografie hromadných skladeb neexistují, nebo já o nich
nevím. A teď, zřejmě erupce na slunci, či příznivé postavení Jupitera,
MY BUDEME NACVIČOVAT!! A dokonce to vypadá, že ve větším počtu.
Paráda by byla zase šestnáctka, ale stačí i osmička a tu máme. Kdyby jste některá chtěla.., nacvičovat začneme … No jo, kdy začneme?
A zase ta prekérka s tělocvičnou, hlavně že byla zavřená od března.
Zkrátka nevím kde, ale začínáme v půli října, každé úterý od 20 hodin.
A kde nás uvidíte a jak nám jde nácvik, si počtete zase příště. Mějte
hezký podzim, buďte fit a něco pro to dělejte!
Za Sokolíky zdraví
Ilča Fábryová
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• 6. dubna rozkvetly na našich zahradách první meruňky.
• 6. května zaveden letní čas. Hodiny byly posunuty dopředu
o 60 minut.
• 9. května se konalo prvé výročí našeho osvobození. Vzpomenuto
bylo mohutnou oslavou pořádanou místní osvětovou radou. Byl
uspořádán průvod k pomníku padlých, odtud na hřiště u sokolovny, kde žactvo předneslo básně.
• 24. května - První pokusné vysílání místního rozhlasu.
• 26. května - Volby do MNV:
Komunisti = 122 hlasů = 3 mandáty
Strana Lidová = 184 hlasů = 4 mandáty
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Soc. demokrati = 222 hlasů = 5 mandátů
Nár. soc. = 131 hlasů = 3 mandáty
• 29. června se konala Ustavující schůze nového MNV: předseda: Jan
Rybníček, členové: Jan Bok, Vladimír Teplý, Cyril Franěk a František Pavlík. Místopředseda: Josef Koupletý, členové: Josef Menšík
č.p. 5, František Řezanina č.p. 47, František Řezanina kolař, Ludvík
Bok, Josef Kříž č.p. 14, Alois Pánek za Nár. soc., František Malach,
Ludvík Musil, Osvald Brůža za Komunistickou stranu. Členové
rady: František Malach, František Pavlík, Alois Pánek.

• 7. listopadu se přistěhoval nový farář P. Stanislav Burian z Brna.
• V listopadu se rozšířila mezi dětmi epidemie planých neštovic
a spalničky. V důsledku toho byla I. třída a mateřská školka na doporučení obvodního lékaře zavřená.
• Od 14. prosince až do konce roku mrazy až -16 °C.
• 15. prosince 1946 byl nařízen soupis skladů a cenných papírů
i majetku k dávkové povinnosti.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
• 22. června - Slavnostní ukončení školního roku.
• 6. července přijel do Náměště k letnímu 14. dennímu pobytu na
zámek prezident republiky Dr. Edvard Beneš. V 21 hodin byl slavnostně uvítán v Náměšti. Uvítání se zúčastnilo i občanstvo Březníka v hojném počtu.
• 6. července se odstěhovala do pohraničí rodina železničního zaměstnance Františka Koláře z č.p. 86
• 10. července započali rolníci se žňovými pracemi, úroda dobrá.
• 19. července přehnala se nad krajem větrná smršť, která nadělala
hodně škod, zejména v lese.
• 2. září byl zahájen nový školní rok. Řídící učitel Alois Lysák, učitelka
Božena Lysáková, učitelka ručních prací Marie Folčíková a učitel náboženství P. Schneider. Do školy chodí 70 žáků, 37 chlapců a 33 dívek.
• 15. září započali rolníci se sklizní bramborů. Úroda velmi dobrá.
• 7. října ve 3 hodiny ukončen letní čas, hodiny byly posunuty
o 60 minut zpět.
• Od 2. října až do 20. října citelné mrazy -6°C až -8°C.
• 28. října odjel poslední transport Němců z Karlových Varů přes Cheb
do Německa, tím byly Čechy, Morava a Slovensko zbaveny Němců.
• 28. října - oslava v sokolovně, kde po projevu A. Lysáka přednášely
děti básně.
• 3. listopadu loučil se farář Arnold Schneider s Březníkem a dne
4. listopadu se odstěhoval do Hvězdlic u Bučovic.

Životní jubilea
Za měsíc říjen:
Paní Staňková Jiřina, 93 let
Paní Podušková Marie, 84 let
Pan Kondratenko Viktor, 82 let
Paní Chadimová Blanka, 70 let
Pan Malý Vlastimil, 65 let
Paní Zedníčková Jana, 60 let
Paní Křížová Ivana, 55 let
Za měsíc prosinec:
Paní Flesarová Eva, 83 let
Paní Peňázová Milena, 70 let
Pan Trojan Josef, 70 let
Pan Chylík Miloslav, 65 let
Paní Budínová Hana, 60 let
Pan Nevrkla Miloš, 60 let

Za měsíc listopad:
Pan Menšík Josef, 85 let
Paní Kryšková Libuše, 85 let
Pan Pokorný Oldřich, 84 let
Paní Brůžová Eva, 81 let
Paní Pokorná Františka, 81 let
Pan Kratochvíl František, 70 let
Pan Vochyán Emil, 70 let
Pan Blažek Miroslav, 65 let
Paní Trojanová Pavla, 50 let

Narodili se:
Červenec:
Staněk Martin (rodiče Veronika a Tomáš Staňkovi)
Srpen:
Hadraba Matyáš (rodiče Lucie a Radek Hadrabovi)
Klištinec Tadeáš (rodiče Zdeňka a Dominik Klištincovi)
Září:
Flesarová Ema (rodiče Kateřina Porazilová a Petr Flesar ml.)
Novomanželé:
8.8. 2020- Martina (roz. Nováčková) a Josef Rousovi
5.9.2020 - Monika (roz. Habánová) a David Melounovi

3/2020
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FOTOGALERIE
23.7.2020 - Farní den
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25.7.2020 - Vítání občánků - Šimonek Štefka

8.8.2020 - Tenisovýý turnajj (čtyřhry)
y y

25.7.2020 - Vítání občánků - Esterka Procházková
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16.8.2020 - Velká pouť
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29.8.2020 - Dětský branný den
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5.9.2020 – 80 let,, ppaní Marie Růžičková

ČZS BŘEZNÍK – PROVOZ MOŠTÁRNY

76. číslo Březnického čtvrtletníku, který je periodickou tiskovinou samosprávného územního celku, pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Evidenční číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 23032. Místo vydání obec Březník. Březnický čtvrtletník je vydáván čtvrtletně obcí Březník, IČO 00289132, se sídlem Březník č.p. 247.
Neoznačené fotografie pochází z archivu obce Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 2. 12. 2020.
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