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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět přichází konec roku a s ním i příležitost pro
malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Letošní rok
jsme začali velikou výzvou. Tou byl výsledek
kontroly hospodaření obce za rok 2012, který konstatoval, že naše hospodaření a vedení obce po
předchozích nelichotivých výsledcích, nevykazovalo
vad a nedostatků. Cílevědomě jsme s naší paní
účetní pracovali na tom, abychom i tento rok dosáhli stejného výsledku a udrželi nastoupený trend.
Na podkladě předběžné kontroly hospodaření obce
ze strany úředníků krajského úřadu, které proběhlo
25. listopadu, se můžeme pochlubit, že i jejich
poslední konstatování je „bez vad a nedostatků“.
Zde patří poděkování naší účetní, jíž se daří dodržovat účetní postupy a připravit potřebné doklady
ke kontrole. Věřme, že se nám během posledních
dvou měsíců podaří nic nepokazit a potvrdit tak
nastoupenou cestu v nápravě věcí minulých.
Dalším, snad i hmatatelným, výsledkem naší letošní, ne zrovna jednoduché, práce je přidělení dotace
z Regionálního operačního programu jihovýchod
na výstavbu Víceúčelového sportoviště Březník.
Podle rozhodnutí ROP jihovýchod z 2. října spadáme do části projektů doporučených k financování v
tzv. nejisté části alokace, bez realokace. Co to znamená? Znamená to, že jsme závislí na schválení interního přerozdělení prostředků ROP ve výši 250
mil. Kč k financování jiných projektů v rámci ROP
Jihovýchod. Ke schválení jejich přerozdělení by mělo dojít ještě do konce tohoto roku. Tímto aktem se
i náš projekt stane financovaným v plné výši. Na
tuto skutečnost jsme reagovali i na posledním zasedání ZO, zde jsme schválili potřebná usnesení pro
uzavření smlouvy o přidělení dotace. Při následné
kontrole pracovníky ROP jsme ještě tuto situaci
prodiskutovali a požádali jsme o prodloužení termínu podpisu smlouvy na únor 2014. Tímto posu-

nutím se dostaneme do situace, že budeme podepisovat smlouvu o přidělení dotace již se znalostí
její skutečné výše. Podle všech skutečností bude
ve výši 85% uznatelných nákladů. Tento dotační
projekt je zřejmě poslední možností jak dosáhnout, po mnoha letech marných snah, zvýšení
standardu pro sportovní vyžití v naší obci na současně požadovanou úroveň. Základní prospěch
z tohoto projektu, a i tak je koncipován, bude mít
naše základní škola a její žáci. Jedná se o hřiště
s umělým povrchem 44 x 22 m určené pro širokou
škálu míčových her a sportů a k němu přilehlou
atletickou 50m dlouhou dvoudráhu s doskočištěm
pro skok daleký. Druhotně bude toto hřiště
využíváno ostatními spolky a veřejností.

Dále jsme do naší obce získali prostředky z Nadace
ČEZ v rámci projektu Stromy 2013 a to ve výši
195 tis. Kč. Z nich jsme revitalizovali ovocnou alej
směrem k areálu u Lamberka. Za to bych chtěl
Nadaci ČEZ poděkovat, bez její podpory bychom
uvedenou akci nemohli vůbec začít. Výsadbu prováděla firma Habitat s. r. o., práce na výstavbě
byly v listopadu dokončeny a nyní zbývá vypracovat závěrečnou zprávu. Dále bych chtěl
poděkovat pracovníkům na VPP za pomoc při
kácení stromů, přípravě terénu a místnímu SDH
za pálení klestí. Doufám, že tato akce odstartuje
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postupnou obnovu stromořadí a sadů kolem obce a
nadace nám bude i nadále nápomocna.
V úterý 17. prosince byla realizována první část nákupu techniky pro zavedení svozu bioodpadu vlastními prostředky, byl nám předán štěpkovač. Nákup
auta resp. jeho dodání je plánováno na březen
2014 a o tomto projektu budete ještě jednou informování.
V rámci každoročních dotací programu na obnovu
venkova jsme provedli úpravu prostranství ve dvoře U Havelků a přesunuli jsme sem kontejnery
od Kalouskových. Po zpracování projektu na další
úpravu dvora a jeho využití budeme pokračovat
v jeho dalších úpravách, zamýšlíme zde opět
postavit stodolu a využívat ji k parkování naší
techniky a v rámci možností (dotace na památky
místního významu) upravit i vlastní nemovitost.
Je toho ještě mnoho co musíme připravit a některé
záležitosti by měly být dokončeny ještě v tomto
roce.
Hodně práce nás čeká v souvislosti s digitalizací
katastru a tím následné úpravě v evidenci majetku,
kdy je řádově 400 položek dotčeno nějakou tou
změnou v číslování pozemků, změnou jejich výměr,
jejich zánikem a vznikem nových parcel. Všechno
to musí klapnout a původní zůstatky na majetkových účtech před digitalizací a po digitalizaci musí
zůstat stejné. K tomu dále probíhá jednání ve věci
nájemních smluv s Družstvem LUH, kdy původní
smlouvy jsou ve stavu, kdy není až tak zřejmé co
a za co je pronajímáno. Proto se snažíme celou věc
dát do pořádku tak, aby to sedělo na reálné
využívání těchto pozemků. Samozřejmě bereme
v potaz i změny plynoucí z nového občanského
zákoníku. Pomocníkem k tomu je nám takový „náš
malý informační systém“, kdy si můžeme na sebe
zobrazovat letecké snímky a porovnávat je s údaji
v katastru a našimi smlouvami a provádět zde různé výpočty. Při této příležitosti se objevují i některá
další zjištění o využívání obecních pozemků. Během
posledního roku tohoto volebního období bychom
chtěli „narovnat“ i tyto záležitosti, formou nájmů
a případných prodejů či směn předmětných
pozemků.
Ve spolupráci s firmou ESKO-T jsme provedli analýzu využívání jednotlivých kontejnerů na tříděný
odpad. Jsou místa, kde v určitá období nejsou kontejnery dostatečně naplňovány, např. u Jednoty
a u Družstva LUH se v zimních měsících nedokáží
tyto kontejnery na tříděný papír naplnit ani z jedné
čtvrtiny. A jsou i některá další zjištění. První
změnou,
ke
které
přistoupíme,
bude
ta,
že změníme cyklus svozu kontejnerů na papír
na 14 denní a budeme sledovat, jak se to projeví
ve vytíženosti kontejnerů, není možné, aby nám
firma přijížděla vyvážet poloprázdné kontejnery.
O dalších případných změnách budete informováni.
Je toho všeho hodně a příprava všech těchto projektů a akcí vyžaduje mnoho hodin práce a tak lze

říct, že i na úřadě se vůbec nenudíme. O to více
máme však radost z toho, pokud se nám někde podaří uspět a posunout úroveň vybavení obce o krůček dále. Jak jistě tušíte, vedle náročnosti těchto
úřednických prací jsme limitování také finančními
prostředky, které můžeme na tyto akce vynaložit.
A tím lehce přejdeme k přípravě rozpočtu na rok
2014. V tomto rozpočtu budeme muset ještě více
uvažovat o prioritách a hledat veškeré skryté zdroje tak, abychom zajistili financování rozpracovaných akcí. Na 27. prosince svoláváme krátké zasedání ZO, ve kterém bychom chtěli schválit
rozpočtové provizorium pro začátek roku 2014,
a někdy v únoru, bychom mohli mít připravený
rozpočet pro rok 2014.
Vážení spoluobčané, přeji Vám Všem příjemné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a šťastný
a veselý Nový rok. Zejména nám Všem přeji hodně
zdraví a pracovní pohody a to nejen v roce 2014.

VÍTE, ŽE…

Ladislav Malach, starosta

- na Štědrý den, v 16 hodin, si můžete přijít poslechnout koledy, které budou místní muzikanti hrát,
jako každý rok, na kostelních schodech.
- Obecní knihovna bude dne 24. a 31. 12. 2013
uzavřena. První otevírací den v novém roce připadá
až na 7. 1. 2013.
- Obecní úřad Březník bude uzavřen ve dnech
23. a 31. 12. 2013. Dne 30. 12. 2013 bude
otevřeno do 16.00 hodin.

- Silvestrovský ohňostroj se koná 31. 12. 2013 u
sokolovny a začne v 18 hodin. Tentokrát bude
silvestroský program před sokolovnou doplněn také
ohňovou show skupiny historického šermu Grál
(pan P. Cibuliak). U sokolovny budou členky
kulturní komise, jako každý rok, občanům nalévat
za dobrovolný symbolický příspěvek svařené víno.
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NEJBLIŽŠÍ KULTUNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
Plesy v naší obci:
11. 1. 2014 - Horácký krojovaný bál
18. 1. 2014 - Hasičský ples
1. 2. 2014 - Školní ples
15. 2. 2014 - Ples TJ Sokol

KULTURNÍ KOMISE OBCE
Vážení spoluobčané,
rok 2013 spěje pomalu ke svému konci a tak nastává čas bilancování a hodnocení. Dovolte mi, abych
i já se za nás všechny v kulturní komisi ohlédla
za naší činností.
Celkem se v naší obci uskutečnilo 31 společenských
událostí:
 8x jsme přivítali v obřadní síni nové občánky
 pogratulovali jsme našim spoluobčanům
k 80tinám – 4x, k 90tinám – 3x
 naše nejstarší občanka paní Boková slavila
neuvěřitelné 101. narozeniny – poněkud
marně jste je hledali v rubrice našeho čtvrtletníku, protože technika nemá vůbec
ve svém programu uloženu tuto výši věku
a člověk je nádoba omylná a zapomnětlivá,
pokud se spoléhá jen tuto techniku



2x se uskutečnil obřad uzavření manželství
1x zlatá svatba



k již tradičním akcím patří rozloučení
s 9. třídou nebo setkání spolužáků
Dovolte mi též připomenout další společenské
akce, které byly pořádány pod záštitou KK:
 dětský karneval a Dětský den
 velmi zdařilá jarní výstava Procházka starým
Březníkem, která se konala po dva víkendy
 rukodělné dílny zaměřené na jednotlivá roční období – 4x (velký dík patří za ochotu
p. Jitce Klímové)
 v říjnu se konal 2. ročník Štrúdlování spojený s ochutnávkou pomazánek, který, ku
příležitosti Státního svátku 28. října, končil
lampionovým průvodem, kterého se účastnilo odhadem 150 dětí a dospělých
 adventní koncert pořádaný ve spolupráci
s místní farností a poslední akcí bude v samém závěru letošního roku oblíbený
ohňostroj.
Na tomto místě děkuji mnohokrát všem, kteří se
na
těchto
kulturně-společenských
podnicích
podíleli, kteří nám pomáhali dary ať ve formě peněžní či věcné nebo jako pořadatelé a pomocníci.
V příštím roce se budeme držet již zavedených
a snad Vámi oblíbených akcí a přidáme ještě něco
navíc – pořádání několika zájezdů do brněnských
divadel, první by se měl uskutečnit v březnu,
o
všem
budete
včas
informování.
Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví
a osobní pohody v roce příštím.
Zdeňka Hejlová, předsedkyně KK

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Ať už o Vánocích napíšu cokoli, nebude to nic nového. Vždy půjde o opakování nebo připomenutí něčeho už jednou vysloveného. A snad proto – nebo
právě proto – bych si se vší pokorou rád vypůjčil
slova geniálního Jana Wericha z knihy Listování:
„…Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme
hodnoty slov a činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů –
tj. přesněji našich těch kterých ideologií, těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak
se nám to hodí – zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli
vynoří pojem, lidi dobré vůle“ ... lépe bych Vánoce
nevystihl.
Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti
a štěstí, ale i příležitostí předávat poselství a přání,
na která jsme během celého roku zapomínali, odkládali je nebo nám jejich vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby lidé měli dostatek práce, nemuseli se obávat o budoucnost. Přál bych si, aby se
zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili,
že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom
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chodili po tomto světě, si můžeme buď prožít, nebo
užít. Záleží na každém z nás.
A když už mluvíme o čase a příležitostech, o dobrých skutcích… napadá mě, že bych vám rád představil jeden skorovánoční dárek, který si Vysočina
rozbalí sice až v lednu 2014, ale těší se a připravuje
se na něj už nyní. Za pár týdnů bude hostit Kraj
Vysočina jednu z největších sportovních mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Radost ze sportu a chuť vítězit si k nám přijede „prožít“ více než tisícovka mladých sportovců
z celé České republiky. Tento mimořádný dárek ale
kromě Kraje Vysočina věnují sportovcům v podobě
připravených sportovišť i spolupořadatelská města:
Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě,
Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Stuha na dárku
pak bude opravdu velká díky obrovské podpoře regionálních sponzorů a mediálních partnerů. Díky
všem organizátorům a donátorům je pořadatelství
olympiády jeden z nejhezčích dárků, které mohla
Vysočina dostat a zároveň jej darovat, protože
uměním je dárek i přijmout.
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám
o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve veřejném životě víme
o některých důležitých událostech. V roce, na jehož
prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby
do evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města
a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních samospráv patří dlouhoubě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce.
Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým
hrátkám a půtkám, ale většinou jim jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi
dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem.
Zároveň doufám, že se v blízké budoucnosti zlepší
součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože
všichni víme, že ta nebyla v minulém období
ideální.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji klidné Vánoce,
vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u
vánočního stromku. V roce 2014 hodně zdraví a
příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.

TJ SOKOL BŘEZNÍK
TJ Sokol Březník pořádá v pondělí dne 30. 12. 2013
jubilejní 15. ročník SILVESTR CUPu 2013.
Začátek je v 8:30 na hřišti u sokolovny, vstupné je
dobrovolné a slosovatelné. Startovné: 400,- Kč za
tým.
Program turnajem následující:
8:30 - zahájení turnaje
8:40 - rozlosování zápasů
9:00 - slavnostní výkop
15:00 - vyhodnocení a ukončení turnaje
Přijďte se s námi bavit předposlední den roku 2013.
Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení!

Z HISTORIE
Národopisný soubor JARO
a skupina žen při JZD Březník
Soubor byl založen v roce 1950. Zřizovatelem byla
osvětová beseda později ZO ČSM Březník. Od roku
1969 pracuje jako soubor JARO při JZD Třebíč.
V roce 1972 se při JARU vytvořila skupina žen
a od té doby pracovaly oba soubory pod vedením
Věry Dobrovolné. Vedoucí hudby byl Vladimír
Kudláč a byl již čtvrtým vedoucím od jejího
založení. S vedoucím souboru pomáhali paní Marie
Filová a Jarka Rybaříková. Soubor měl v té době
37-40 členů a zpracovával tance, písně a zvyky ze
svého okolí i ostatního Horácka. Zúčastňoval se
okresních, krajských a oblastních přehlídek,
soutěží. Vystupoval při kulturněpolitických akcích,
například na besedách s důchodci v Jihomoravském
kraji. Účinkoval v televizi ve filmu „Náš dědek
Josef“, v seriálu „Rodáci“, úspěšně reprezentoval
horácký folklór na spartakiádách, dožínkách
a
Moravském
bále
v
Praze
a na Mezinárodním festivalu ve Strážnici. Byl jedním z mála národopisných kolektivů, které udržují
horácké zvyky a tradice stále živé. Jedním z důkazů
byly v té době populární Horácké bály.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

(Text: z letáku vydaného k propagaci národopisného souboru, který byl vydán asi roku 1986.)
Z archivu pana Jaroslava Bohuslava
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VETERÁN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK

ři podlaží románské věže. V roce 1304 prošel Březník vpádem nomádských kmenů Kurmánů. Bořili
a pálili, přičemž utrpěl i kostel. K obnově a přestavbě došlo v roce 1338 Janem Ješkem z Náchoda.
Přestavba a obnova byla již ve znamení gotickém.
Tehdy dostal kostel podobu kříže. Byly vystavěny
příčné lodi a presbytář (kněžiště) s pěknými klenbami, žebry a svorníky. Zvláštní pozornosti si zaslouží sedidla v presbytáři proti vchodu do sakristie.
V letech 1782 - 1783 byl kostel naposledy významněji přestavěn a upravován náklady hraběte Karla
Haugvice. Přestavba vtiskla kostelu nynější vzhled.
Velkými opravami procházel kostel v každé době.
V květnu 1946 bylo započato za pana faráře Arnolda Schneidera s dlouho plánovanou opravou kostela uvnitř. Opravy šetrně řídil pan přednosta památkové ústavu v Brně ing. Stanislav Sochor. Hledány byly fresky, našla se pouze jedna vpravo
za oltářem. Díky těmto opravám a nálezům se zjistilo, že březnický kostel jest románsko - gotického
stylu. Jeho historická a architektonická cena je
značná.
V nejbližším možném období nás čeká oprava střechy - krovů kostela, kde byla zjištěna dřevomorka.
Bude to projekt finančně náročný. Určitě jsme si
všichni vědomi, že krásný kostel je chloubou nejen
farnosti, církve, nýbrž i obce a celého kraje. A věřím, že zůstane chloubou i generacím budoucím.
Sepsala Marie Sobotková

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
HISTORIE KOSTELA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je řazen k perlám
mezi moravskými kostely pro svou krásu a starobylost. Kostel v Řeznovicích na Moravě je dobovým
vrstevníkem našeho kostela. Jeho původ je datován
na sklonek 12. století - do období románského.
Ale první písemná zmínka o obci a kostele je psaná
až v roce 1237. Tehdejší stavba byla tipem jednolodního šlechtického tribunového kostela a proběhla
ve dvou etapách. Nejdříve byla vystavěna loď
s apsoditou, k níž byla věž přistavena o něco později. Strop lodi nebyl klenutý, ale plochý z dřevěných trámů, což jest patrno na půdě kostela. Dřevěná byla i tribuna šlechtického dvorce spojovací
krytou chodbou v úrovni prvního patra. Ves Březník
byla šlechtickým majetkem, jehož držitel nechal
kostel vystavět. Šlechtický dvorec stál při západní
straně kostela a zanikl pravděpodobně v 16. století.
Za působení konsistorního rady Fr. Čecha v roce
1931 byla odkryta venkovní omítka z věže a lodí
kostelní. Díky tomu si dnes můžeme vytvořit představu, jak románská stavba kostela vypadala. Ve
zdivu lodi jsou patrná úzká románská okna, bývala
vždy tři po každé straně lodi. Pod římsou nás zaujme krásný obloučkový vlis se zubořezy. Románská
apsida se nedochovala, zato se však dochovaly čty-

V příštím čísle se dozvíme něco o zvonech z doby gotické.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky vánoční a za chvíli budeme mít konec roku. S tím si můžeme udělat malou rekapitulaci. Můžeme si vzpomenout, co se nám
podařilo, co jsme vytvořili, co jsme získali anebo
naopak, co se nám nepovedlo, co jsme ztratili.
Vybavují se mi myšlenky na neúspěchy, zrady, nezdary, ztráty našich nejbližších. Každý máme na ten
rok jiné vzpomínky. Ty zlé musíme odpouštět, zapomenout na ně, vytlačit je ze svých myšlenek,
abychom mohli vnímat to pěkné a dobré, co život
přináší.
Ráda bych za ten rok poděkovala těm, kteří nějak
pomohli svým blízkým, známým nebo neznámým,
zkrátka těm, kdo pomoc potřebovali. Ráda bych také poděkovala aktivním lidem v obci. „Děvčatům“,
kterým nebylo na obtíž a upekly štrúdl (bylo nás
moc málo) nebo udělaly pomazánku, na naše druhé
štrúdlobraní.
Slyšíme komentáře typu: „Proč to či ono neděláme, proč něco není“, ale potom je smutné, když
něco děláme a z vaší strany je nezájem. 8. prosince
jsme se mohli odreagovat na druhém adventním
koncertě, který se nesl v duchu baroka, byl krásný
a děkuji všem, kdo jste přišli. Tím jsme se přiblížili
k Vánocům, o kterých asi hodně dnešních zvláště
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mladých lidí neví proč vlastně jsou.
Je to stejné jako v tomto příběhu o zvířátkách:
Kdysi dávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají
Vánoce?“.
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený spoustou svíček
a cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne
samozřejmě nesmí chybět voňavá husička. Bez
pečínky by to opravdu nebyly Vánoce“
Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích
musím mít obrovskou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou
o Vánocích nejdůležitější krásné dárky a zářící
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil
klidně dvě láhve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil
slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je
nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?"
Vůl se zastyděl, sklopil hlavu a zabručel:
„A vědí to vůbec lidé?"

Jak jsme na tom my? Nemáme Vánoce také spojeny jenom s tím, co dostaneme, co sníme, co vypijeme? Nejsme pouze bohatí materialisté a chudáci v oblasti duchovní?
K Vánocům patří láska, víra, naděje. Co přináší láska se dočtete ještě v dalším příběhu.
TŘI MUDRCI
Žena vyšla před dům a spatřila, jak před jejich
zahradou sedí tři neznámí starci s dlouhými vousy.
I když nevěděla o koho jde, řekla jim: „Myslím,
že jsem vás nikdy neviděla. Ale určitě máte hlad.
Vstupte, prosím do mého domu a já vám připravím
něco k jídlu.“

Oni se jí zeptali: „Je přítomen pán domu?“
„Ne, není“ odpověděla žena.
„V tom případě nemůžeme jít dovnitř“, řekli na to.
Když se manžel vrátil večer domů, žena mu vše
vyprávěla.
„Běž jim říct, že už jsem doma a pozvi je dál“, řekl.
Žena šla ven a opět muže pozvala. „Nemůžeme
do jednoho domu vstoupit všichni tři“, vysvětlili jim
starci.
„Proč?" chtěla vědět žena.
Jeden z mužů ukázal na druhého a řekl: „Jeho jméno
je
Bohatství.“
Potom ukázal na dalšího a dodal: „Tento se jmenuje Úspěch. A já jsem Láska. Vrať se domů a rozhodněte se, koho z nás vyberete.“
Žena vešla do světnice a vyprávěla manželovi, co ji
starci řekli. Manžel se rozzářil: „Aha, tak se tedy
věci mají. To je výborné! Pozvěme tedy Bohatství
a dovolme mu, aby se v domě uhostilo se svými
poklady.“
Manželka nesouhlasila: „Drahý, proč raději nezavolat úspěch?"
Jejich dcera je poslouchala z opačného konce místnosti a přiběhla k nim s nápadem: „Nebylo by lepší
říct Lásce, aby k nám přišla? Naplnila by celý dům.“
Myslím, že bychom měli dát na naši dceru“, řekl
muž své ženě.
„Jdi ven a pozvi Lásku, aby se stala našim hostem.“
Žena vyšla před práh a zvolala: „Který z vás je Láska? Ať vstoupí do našeho domu a hoduje spolu
s námi.“
Stařec, který se jmenoval Láska si stoupl a vykročil
směrem k domu. Druzí dva se také zvedli i šli a šli
za ním. Žena se překvapeně zeptala Bohatství
a
Úspěchu.
„Pozvala jsem pouze Lásku. Proč jdete dál i vy?"
Staříci odpověděli:
„Kdybys pozvala Bohatství nebo Úspěch, druzí dva
by zůstali venku. Ala Láska nejde nikdy sama.
Vždycky ji doprovázíme. Kam přijde Láska, tam se
také dostaví bohatství a úspěch.“
A jaké životní hodnoty jsme si vybrali my? Sázíme
na lásku nebo hledáme pouze bohatství a úspěch?
Zamyslet se můžeme přijít i do našeho krásného
kostelíčka. O Vánocích máme mnoho příležitostí.
Mše svaté budou takto:
24. 12. 2013 - Štědrý den, mše začíná ve 20.00 h.
25. 12. 2013 - Boží hod vánoční, mše začíná v 9.30
26. 12. 2013 - svátek sv. Štěpána, mše začíná
v 9.30 hod.
Vánoční sbírka bude použita na potřeby kostela
a na tak potřebnou opravu střechy.
29. 12. 2013 - svátek sv. Rodiny, mše začíná
v 9.30 hod.
31. 12. 2013 - sv. Silvestr, mše začíná v 16.00 h.
1. 1. 2014 - Nový rok, mše začíná v 9.30 hod.
Krásné a požehnané svátky vánoční a v novém
roce ať Láska přijde do našich domovů, přeje všem
Marie Sobotková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
CO SE UDÁLO NA SKLONKU ROKU
A PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2014
2. a 3.
listopadu
jsme na
požádání
starosty
obce
provedli
pálení
klestí na
Výhoně,
kde
probíhala likvidace starých stromů.
28. listopadu zabudovala firma INTERM nová elektrická vrata v hasičce.
Na jaře bychom dále chtěli vylíčit vnitřní místnosti,
udělat novou venkovní fasádu a dlažbu u vjezdu
do garáže, aby byla celková rekonstrukce budovy
připravena na oslavy 120 let od založení našeho
sboru v příštím roce.
Dále bych rád zmínil, že padl návrh na umístění
portrétní fotografie našeho zakladatele Karla Malého na pamětní desku u školy, což provede pan Josef Hrubý z Velkého pole v průběhu jara.
Celoroční činnost sboru jsme zhodnotili v sobotu
14. prosince 2013 na Valné hromadě v hostinci
Na Růžku.
Závěrem roku se jako každoročně plánujeme účastnit místní soutěže v malé kopané Silvestr cupu. Loni se našemu týmu nedařilo, tak snad to hoši letos
napraví. Loni na nás zbylo až poslední 7. místo.
Musím ještě zdůraznit, že jsme letos za celý rok neměli žádný ostrý výjezd k požáru, ani k žádné jiné
živelné katastrofě.
A teď ještě k tomu, co nás čeká v roce 2014. Příští
rok budeme slavit kulaté výročí 120 let od založení
sboru a všechny námi pořádané akce se tak ponesou ve slavnostním duchu:
- Začneme v sobotu 18. ledna 2014 HASIČSKÝM
PLESEM, kde zahraje skupina Hobbit. Na programu
budou 4 předtančení a samozřejmě i tradiční bohatá tombola. Prodej vstupenek a místenek bude probíhat v místní Hasičské zbrojnici. Přesné datum
předprodeje bude včas vyhlášeno obecním rozhlasem. Předprodej vstupenek a místenek se bude konat v sobotu dne 4. 1. 2014 od 14 do 17 hodin
v místní hasičce. Tímto Vás všechny srdečně
zveme.
- OSTATKY připadnou na 1. března 2014. Tradičně
proběhne odpolední chození masek po obci s dechovou hudbou Lesanka. Na večerní zábavě v hostinci Na Růžku zahraje duo Song Akord. Účast maškar bude velice vítána!!!
- Na květen 2014 plánujeme DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, ale přesné datum zatím není stanoveno.

- Tradiční MALÁ POUŤ se bude konat o víkendu
13. - 15. června 2014. Předpouťová zábava
proběhne v pátek se skupinou Los Valos, v neděli
po obci a pod májí zahraje Polužanka.
- Soutěž O POHÁR STAROSTY a hlavní OSLAVY
120 let založení sboru proběhnou v sobotu
30. srpna 2014.
- VALNÁ HROMADA bude příští rok 13. prosince
2014, na které budeme volit nový 9-ti členný výbor, včetně nového starosty sboru.
Na všechny společenské akce Vás tímto srdečně
zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Závěrem přeji Vám všem a vašim rodinám šťastné
a spokojené Vánoce, veselého Silvestra a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den ze školky,
taky se tak těšíte na Ježíška? My ve školce i doma
strááášně moc!
Ale nejdříve Vám musíme povědět, jak jsme se
domlouvali na podzim, že ta druhá třída je už úplně
celá celičká hotová a krásná. Fotku jste už viděli,
a protože nám do 1. třídy přibyl ještě jeden kamarád, tak nakonec nás do ní chodí dohromady 16.
A co se u nás událo od té doby, co jsme psaly naposledy?

Byla drakiáda, byly jsme na divadle, koncertě, prodávaly jsme Vánoční hvězdu – pro nemocné kamarády se nám všem podařilo vydělat 5 500,- Kč,
s maminkami jsme si pod vedením paní Klímové
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udělaly vánoční parády na stůl a na dveře, paní učitelky a paní Sklenářová napekly perníčky. Byl za
námi Mikuláš s anděly a čerty. Pilně jsme
nacvičovali na besídku, na kterou jsme pozvali naše
nejbližší. Zdobili jsme stromeček - děkujeme všem,
kteří na nás mysleli i letos.
Zkrátka - ve školce máme pořád napilno a co teprve doma! Peče se cukroví, všude voní vanilka, pomáháme s úklidem a těšíme se na:
Bílý vánoční čas,
na saních jede k nám zas.
Veze nám stromečky a milé dárečky,
lásku probouzí v nás.
Krásné Vánoce přejí Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Vážení spoluobčané!
Vánoce se kvapem blíží, a tak je vhodné bilancovat
předcházející podzimní období. Čím vším bylo tedy
naplněno?
Vzdělávání:
• Začátkem října proběhlo první testování SCIO
žáků 6. třídy (český jazyk, matematika, obecné
studijní předpoklady, posléze anglický jazyk).
S výsledky jsme byli ne zcela spokojeni, během
další školní docházky bude určitě co zlepšovat.
• Žákům 9. ročníku jsme jedním dnem ředitelského volna umožnili navštívit v doprovodu svých
rodičů veletrh SŠ v Třebíči, tzv. Didaktu. Je to každoročně vítaná pomoc v rozhodování “kam na školu“, neboť všechny školy v Třebíči mají ten den také
„den otevřených dveří“.
• Přímou součástí výchovně-vzdělávacího procesu
jsou programy prevence, zvláště v oblasti nežádoucích jevů (drogy apod.). Za tím účelem jsme v pondělí 16. 12. uspořádali program pod vedením paní
Fábriové, profesionální pracovnice v této oblasti.
Kultura:
• 30. září se žáci 1. st. zúčastnili zájezdu do třebíčského divadla na představení „Princezny jsou
na draka“.
• Starší žáci navštívili kulturní program „Písničky
hudebních divadel a kabaretů“ (rovněž v Třebíči)
a operu Richarda Wagnera „Bludný Holanďan“ v Janáčkově divadle v Brně.
• Paní učitelka Coufalová připravila pro žáky
2. stupně výtvarnou dílnu. Žáci malovali obrazy přírodními barvivy. Nejlepší z obrázků se staly součástí výstavy podobných prací z celého kraje v Jihlavě.
Vernisáž proběhla 5. 12. v Jihlavě a naši žáci se jí
rovněž zúčastnili. Žák 9. ročníku Jan Chytka získal
ocenění za 2. místo! Ale i ostatní naši účastníci se
dočkali příjemného ohodnocení. Nápomocná při této akci byla náměšťská ZERA.
• Na přelomu listopadu a prosince jsme ve spolupráci s OÚ provedli zrestaurování mozaiky proti
schodišti ve 2. poschodí budovy. Jednotlivé díly se
po 6 letech začaly z mozaiky uvolňovat a hrozilo jejich opadávání. Práce se ujala její autorka, paní Marie Rybníčková, a nápomocni byli pracovníci OÚ.
Všechny díly byly sejmuty a očištěny. Stěna byla
natažena novou omítkou a mozaika znovu instalována.
Sport:
• Za velice studeného rána 3. 10. 2013 vyrazily
naše starší žákyně ZŠ Březník ve složení Jůzová
Kristýna, Nováčková Eliška, Tomková Tereza a Zigmundová Karolína na okresní kolo v přespolním běhu do Třebíče. Přestože naše žákyně patří na své
škole k dobrým běžkyním, v celkovém hodnocení
své kategorie a v konfrontaci s jinými okresními
školami se musela děvčata sklonit před výkony
svých spoluzávodnic.
• Po letech, kdy jsme se nemohli z důvodu nedostatku hráčů účastnit větších turnajů, jsme se přihStránka | 8

lásili na fotbalový turnaj v Hrotovicích. Příliš se pro
nás nevydařil, ze šesti účastníků jsme skončili poslední, ale snad to bude znamenat nabrání dechu
na další ročníky.
• Téměř tatáž fotbalová jedenáctka se zúčastnila
i fotbalového turnaje Coca Cola cup v Náměšti. Jejich výsledky byly výrazně lepší než v Hrotovicích.
Do dalšího kola sice nepostoupili, ale jednou vyhráli
a ve zbývajících utkáních byli rovnocennými
soupeři.
• Velice dobře si vedli starší chlapci (Daniel Křivánek, Pavel Pokorný, Roman Dvořák a Karel Peňáz)
na turnaji stolního tenisu v Hrotovicích. V silném
obsazení, včetně třebíčských škol, skončili z 10
účastníků na 5. místě.
• 22. listopadu proběhl v Náměšti florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho družstvo mladších žáků (Adam Chatrný, Libor Veselý, David Žvachula a Ondřej
Kovář) a hoši skončili na 3. místě.
Různé:
• V polovině října jsme zorganizovali sběr starého
papíru a nasbírali cca 4,3 q.
• Před podzimními prázdninami jsme také vyhodnotili „sběr šípků“. Žáci nasbírali 600 kg. V průměru
na žáka je 6,5 kg. Nejlepším sběračem byl žák
7. třídy Petr Malý se 70,5 kg.
Vánoce:
• 11. 12. jsme pro žáky školy i MŠ připravili vánoční koncert. Se svým vystoupením se prezentovalo hudební trio z Brna pod vedením pana Břetislava Vojkůvky.
• Děti 1. stupně navštívili divadelní představení v
Třebíči s vánoční tématikou „Kamarádi v Betlémě“.

polštářky aj. Akci každoročně připravuje paní učitelka Coufalová ve spolupráci s paní Oldřiškou Matouškovou, výtvarnicí ze Štěpánova nad Sázavou.
Vážení spoluobčané! Přejeme Vám klidné prožití
Vánoc, v novém roce 2014 hodně zdraví, pracovních úspěchů, spokojenosti.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
VÝROČÍ - 100 LET OD NAROZENÍ
Dne 13. 12. 2013 jsme si, nejen u nás v základní
škole, připomněli 100. výročí narození bývalého
ředitele školy a občana Březníka pana Františka
Dobrovolného.
Připomeňme si jeho působení a události v březnické
základní škole v té době:
Ředitelem školy se stal po roce 1961. Za jeho působení byla v roce 1962, v období srpna až října
školní budova omítnuta a nastříkána březolitem.
Při této akci odpracovali mnoho hodin brigádníci.
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 1969/70 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 paní
Božena Křoustková a paní Helena Kudláčová uvařily
první oběd.
O prázdninách 1974 pan ředitel František Dobrovolný odešel do důchodu a další chod školy po něm
převzali pan Jiří Fejfuša a dále pak také pan Jan
Vrlík.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání ZO Březník dne 18. 10. 2013:

• Velmi
zdařilou celodopolední
akcí
byla
opět
„vánoční dílna“.
Účastnily se jí
téměř všechny
děti,
dobrovolně, od 1. až
po 9. ročník.
Malovaly se šátky, hrnky, pokladničky, svícny,

1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2013
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise
3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty a kontrola usnesení z minulého zasedání:
Starosta a místostarosta seznámili přítomné se svojí činností od posledního zasedání v rozsahu:
a. Energetický štítek – informace o zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy ZŠ Březník,
č. p. 89. Výsledek D – méně úsporná, podle výkladu autora jde o relativně dobrý výsledek vzhledem
ke konstrukci budovy, dalšího zlepšení by se dalo
dosáhnout pouze izolací podlah v celé budově.
Z pohledu dalších možných úspor je možné uvažovat o změně vytápění kondenzačními kotli,
varianty tepelných čerpadel jsou finančně za hranicí
návratnosti.
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b. MAS – příprava výzvy, příprava strategie – byly
diskutovány možné aktivity – přidat rekonstrukci
topení ZŠ.
c. Revitalizace trati, jednání Třebíč – místostarosta
podal informaci o jednání a rozsahu projektu. Předpokládané zkrácení cestovní doby o 15 min., v Kralicích zůstanou manuální závory, u Velkého Pole bude chráněný přejezd – výstražná světla nebo
automatická závora.
d. Podpisy smluv: byly podepsány kupní smlouvy
na
zakoupení
štěpkovače,
termín
dodání
do 29/12/2013, cena 379.517,- a nosiče (auto
a kontejnery), termín dodání do 13/5/2014, cena
1.936.000,e. ROP JV – účast na semináři v souvislostí s přiznáním dotace na akci Víceúčelové sportoviště
f. POVV – informace o úpravě místa pod kontejnery
- Havelkovo.
4. Informace o hospodaření FIN za 10/2013:
Starosta seznámil přítomné s obsahem výkazu FIN
za období 10/2013, což činí 10/12 roku (83%).
Průběžné plnění příjmové stránky rozpočtu a jeho
čerpání odpovídá sledovanému období, příjmy
87%, výdaje 78% plánovaného rozpočtu. Výdaje se
„doženou“ zaplacením několika rozpracovaných
akcích – POVV, Stromy 2013, Štěpkovač, …
Položené dotazy byly zodpovězeny.
5. Rozpočtová opatření 8/2013 a 9/2013: Starosta
seznámil přítomné s formou a obsahem rozpočtového opatření č. 8/2013 a 9/2013.
V zásadě obsahuje doplnění nepředpokládaných
příjmů a přesuny mezi jednotlivými položkami
rozpočtu. RO měli zastupitelé k dispozici, položené
dotazy byly zodpovězeny a o tomto bodu bylo
následně veřejně hlasováno.
6. Zpráva kontrolních výborů: Pan Pejpek přednesl
zprávu kontrolního výboru veřejnoprávní kontroly
konané dne 25. 9. 2013, která kontrolovala:
a) Kontrola usnesení a zápisů ZO roku 2013
b) Přijatá a odeslaná pošta 2013 – upomínky plateb
za svoz TKO 2013
c) Projekt BIO (nákup techniky na zpracování
bioodpadu) - dotace OPŽP
d) Dodržování obecní vyhlášky (volné pobíhání psů)
e) Hrobová místa
f) Rekonstrukce sítě NN z roku 2012
g) Různé
Starosta a místostarosta podali k jednotlivým bodům vysvětlení, a položené dotazy byly zodpovězeny. Oznámené vady na VO budou reklamovány, nedodržování OZV vyhlášky některými občany bylo
předáno přestupkové komisi do Kralic nad Oslavou.
7. Informace o průběhu a přípravě jednotlivých
akcí: Starosta podal informace o průběhu
probíhajících akcí:
a. Zavedení separace bioodpadu – nákup techniky,
smlouvy podepsány, doklady zaslány na SFŽP, čeká
se na podpis smlouvy se SFŽP.
b. Projekt Víceúčelové hřiště Březník, reg. číslo
CZ.1.11/3.3.00/36.01573 – náš projekt byl schválen v režimu tzv. nejisté části alokace bez realoka-

ce. Tzn., že pokud bude schválen interní přesun
prostředků mezi jednotlivými kapitolami, tak dojde
k navýšení celkové části k rozdělení dotací o
250mil. Kč. Pravděpodobnost, že tento přesun bude
schválen, je 90%. Po detailní diskuzi možných řešení a rizik bylo přijato usnesení, které nám dovolí
postupovat dále k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace a přípravě výběrového řízení. Jednou z podmínek VŘ bude to, že v případě nepřiznání dotace
resp. jen její malé části bude mít zadavatel právo
odstoupit od této zakázky. Zastupitelé pověřili starostu zajištěním překlenovacího úvěru pro tuto
akci.
c. Stromy 2013 (příprava, pálení SDH) – Nadace
ČEZ poskytla obci nadační příspěvek ve výši 195tis,
za tento příspěvek byl k dnešnímu dni prakticky
dokončena obnova stromořadí směrem k Areálu U
Lamberka. Věříme, že tato alej je začátkem celkové
revitalizace okolí Březníka.
d. Sběrný dvůr Havelkovo – probíhají práce na
zpevnění plochy pod kontejnery. Budou sem přesunuty od plotu v křižovatce. Jde o jeden z prvních
kroků úprav nejen středu obce v souladu s programem obnovy obce Březník, který jsme si nechali v
loňském roce zpracovat. V diskuzi, kdy každý ze
zastupitelů prezentoval svůj názor k dalšímu postupu, zejména v projektu Víceúčelové hřiště, vystoupili se svými příspěvky i hosté. Ředitel školy zdůraznil význam takového sportoviště pro školu
a apeloval na zastupitele, aby tento projekt dále
podporovali. Po této diskuzi se přistoupilo k veřejnému hlasování. S výsledkem, že zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování a předfinancování
projektu Víceúčelové hřiště Březník, reg. číslo
CZ.1.11/3.3.00/36.01573 v plné výši a také schvaluje pořízení překlenovacího úvěru pro realizaci projektu Víceúčelové hřiště Březník v plné výši a pověřuje starostu obce jeho zajištěním.
8. Smlouvy:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem
návrhu smluv předložených ZO ke schválení.
Jde o tyto smlouvy:
a. Nájemní smlouva Družstvo LUH – starosta informoval o stavu přípravy této smlouvy. Oznámení
o záměru bylo zveřejněno, smlouva je u právního
zástupce a na příštím zasedání, jež proběhne ještě
do konce roku, bude předložena ke schválení. Obec
Březník má zájem na dobré spolupráci s Družstvem
LUH a stejně tak i s jinými subjekty podnikajícím
v obci.
b. Smlouva o právu provést stavbu Revitalizace
trati Okříšky – Zastávka u Brna – smlouva byla podepsána a umožňuje investorovi realizovat jeho
stavbu. Její realizace zlepší dopravní obslužnost
v regionu. Položené dotazy byly zodpovězeny.
9. MAS projekty: Zastupitelé byli seznámeni s tematickými okruhy projektů a některými konkrétními projekty jako jsou:
Úpravy komunikací včetně jejich odvodnění
Úpravy veřejných prostranství – viz. program
obnovy vesnice
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Opravy dešťových kanalizací
Rekonstrukce ÚT v ZŠ
WC u kostela
Oprava památek místního významu – Havelkovo
Oprava byt. domu č. p. 66
Položené dotazy byly zodpovězeny.
10. Žádosti
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřízení žádostí, tak
jak je uvedeno k jednotlivým bodům:
a. Nemocnice dar – čj. 768/2013 (projednat při
schvalování rozpočtu roku 2014)
b. Byt č. p. 66 – vymalování, okna – čj. 1274/2013
(zařadit do rozpočtu roku 2014)
c. Babybox – čj. 986/2013 (projednat při
schvalování rozpočtu roku 2014)
d. Pan Bašnár – pozemek 3000 m2 a více –
čj. 213/2013 (obec nemá takový pozemek, nelze
vyhovět)
e. Maxistav – koupě pozemku čj. 800/2013
(pozemek není v plánu prodávat)
f. Pan J. Šídlo – koupě pozemku, čj. 995/2013
(pozemek není v plánu prodávat, lze odsouhlasit
vybudování zpevněné plochy)
g. Manželé Krutišovi – prominutí dluhu,
čj. 917/2013 (v případě, že budou uhrazeny
poplatky za svoz TKO, lze projednat na dalším
zasedání)
11. Různé pro informaci:
Předsedkyně kulturního výboru informovala
o proběhlých akcích (štrúdlování, lampionový průvod gratulace, vítání, zlatá svatba apod.)
Významné 101. narozeniny paní Bokové
Bylo diskutováno zveřejňování některých údajů
ve zpravodaji
Starosta informoval o zajištění silvestrovského
ohňostroje a krátkého vystoupení „ohňové show“
před ohňostrojem.
12. Inventarizace majetku – 2013:
složení inventarizačních komisí podle předloženého
návrhu zůstává beze změny. Účetní připraví inventurní seznamy a předá je předsedům jednotlivých
komisí. Položené dotazy byly zodpovězeny.
13. Diskuze a závěr: vzhledem k tomu, že byl
u každého projednávaného bodu dán prostor pro
diskuzi a připomínky občanů nezazněla v diskuzi
žádná další připomínka.
Starosta obce řádně ukončil zasedání ZO ve 22:00.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc prosinec
Pan Flek Jiří, 50 let
Za měsíc leden
Pan Malach Ladislav, 87 let
Pan Vala Slavomil, 86 let
Paní Malachová Marie, 85 let
Paní Klusáková Božena, 80 let
Pan Krčma Vlastimil, 70 let
Paní Rybníčková Ivana, 50 let
Za měsíc únor
Paní Soukupová Věra, 90 let
Paní Jandová Anežka, 88 let
Paní Chylíková Marie, 87 let
Pan Svoboda Vladimír, 85 let
Pan Bochníček Václav, 81 let
Paní Fraňková Růžena, 75 let
Pan Horák Jindřich, 70 let
Paní Javůrková Alena, 65 let
Pan Oborný Zdeněk, 60 let
Pan Malach Ladislav, 60 let
Za měsíc březen
Paní Strašáková Božena, 87 let
Pan Staněk Jaroslav, 75 let
Paní Boková Helena, 55 let
Paní Budínová Jana, 50 let
Pan Křapa Radomil, 50 let

Novorození občánci
V měsíci říjnu:
David Vrtal
- rodiče Martina Klusáková a David Vrtal
Vojtěch Prokop
- rodiče Eva Ostrovská a Michal Prokop

Vítáme nově přistěhované občany
Listopad:
Paní Jana Svícencová

Blahopřejeme novomanželům:
Paní Kateřině (rozené Hermanové)
a panu Martinu Krutišovým,
místo sňatku: Náměšť nad Oslavou, dne 5. 9. 2013
49. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci
s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 10. 3. 2014.
Děkujeme.
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FOTOGALERIE
OÚ Březník:
13. 10. 2013, manželé Nováčkovi - zlatá svatba

Kostel Nanebevzetí panny Marie Březník:
8. 12. 2013 - adventní koncert

28. 10. 2013 – sokolovna
Štrúdlování s ochutnávkou pomazánek
20. 9. 2013 - DD Náměšť nad Oslavou,
paní Marie Zahradníčková, 85. výročí narození

28. 10. 2013 - Lampionový průvod

OÚ Březník: 30. 11. 2013 - ADVENTNÍ DÍLNA
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