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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
tak jsme se zase dostali do času dovolených. Dětem začínají prázdniny, ze školy odchází deváťáci a po prázdninách nastoupí noví prvňáčci
a takto se to opakuje a bude opakovat každý rok. Přejme všem, ať se
jim v jejich nových životních rolích daří. Hodí se také poděkovat všem
učitelům, asistentům, vychovatelům a také všem zaměstnancům školy za odvedenou práci a věřme, že za prázdniny naberou nových sil do
dalšího školního roku. Nicméně je tento školní rok od ostatních trochu
odlišný. Je to až neuvěřitelné, ale pan ředitel Cabejšek se rozhodl (po
35 letech) ukončit svoje působení, řekl bych celoživotní, v této funkci.
Nevím, zda má spočítáno kolik deváťáků za tuto dobu prošlo jeho „rukama“, ale bude to jistě slušná řádka. Musím mu zde veřejně poděkovat za jeho celoživotní práci, kterou odvedl pro březnickou školu, pro
obec Březník. Každý, kdo zavítá do naší školy, musí vnímat a ocenit,
jak se v průběhu let naše škola rozvíjela. Podařilo překonat období,
kdy jsme se potýkali s nedostatkem žáků, podařilo několikrát udržet
a modernizovat vybavení školy, udržet krok s požadavky na výuku
žáků a podařilo se zrealizovat mnohé opravy a rekonstrukce budovy
samé. Za to všechno Ti, Zdeňku, jménem obce, ale i jménem svým,
děkuji a přeji Ti do dalšího období hodně sil a hlavně hodně zdraví. Dík
patří také i všem učitelům a všemu personálu školy, který Tě za Tvého
působení doprovázel. Ještě jednou DÍKY!

Škola však musí fungovat dál, a abychom mohli obsadit uvolněnou
pozici ředitele, tak jsme vypsali konkurz. K dnešnímu dni mohu říci
pouze to, že jsme obdrželi čtyři nabídky, ze kterých by v pátek 13. července měl vzejít vítěz. Věřme, že to bude pro březnickou školu šťastná
volba a že se novému řediteli/ředitelce a také novému zastupitelstvu
podaří udržet dobrou spolupráci a obec Březník a škola z toho budou
mít profit.

Minule jsem Vás informoval o možnosti zastavět pozemek pod Hejlovými, o možnosti další výstavby na Záhumenicích a o postupu výkupu
potřebných pozemků. Při projednávání záměrů na zastavění těchto
pozemků jsme nečekaně narazili na problémy, které nám paradoxně
přináší náš vlastní územní plán, a to možnostmi využití některých zde
definovaných ploch. Lze tady těžko vysvětlovat všechny podrobnosti,
ale lze to shrnout tak, že budeme muset s naším plánem něco udělat.
Zřejmě půjdeme cestou změny ÚP v tzv. zkráceném režimu a součas-
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ně připravíme zadání pro zpracování nového územního plánu. To první
je v nejlepším případě o šesti až osmi měsících, to druhé je o něco déle.
Budeme se snažit o změnu přípustného využití některých ploch ÚP,
zejména „rezervy“ pro obchvat obce a zeleného pásu a budeme nuceni zpracovat plán zástavby stavebních pozemků. Zahájit proces zadání
Změny č. 2 ÚP bychom chtěli odstartovat ještě v červenci, abychom mohli
na podzim vybrat zhotovitele změny ÚP. Zbytek lze jen těžko předvídat.
Jistě taky vnímáte, že našemu zastupitelstvu pomalu (dneska už rychle)
končí volební období a již se začínají formovat nová volební uskupení. Věřím, že při jejich sestavování a sestavování skvělých plánů si budoucí kandidáti budou vědomi stávajících závazků a reálných možností obce. Prioritou bude muset být výstavba kanalizace a ČOV, dokončení komunikace
Za Branou a následná oprava místních komunikací po stavbě kanalizace
a také zpracování nového ÚP, aby se uvolnila další výstavba ve jmenovaných lokalitách. Jako „staré“ zastupitelstvo se mj. snažíme tady zanechat
několik projektů, které bude možné v dalším období realizovat. Vedle
projektu přístavby školy jsme připravili studii využití nemovitosti „Bohuslavovo“ pro vybudování 10 bytů různých velikostí. Tento projekt se budeme snažit dopracovat do úrovně dokumentace pro stavební povolení.
Pracujeme také na projektu rekonstrukce a stanovení využití nemovitosti
„Havelkovo“ a některých dalších akcí. Jistě se k tomuto tématu v této předvolební „vřavě“ ještě několikrát dostaneme a přejme si, aby se v dalším
období podařilo připravit konstruktivní zastupitelstvo.
Nyní se však vraťme k času dovolených, přeji nám Všem, abychom v této
době načerpali nové síly. Našim dětem, aby si odpočinuly od školy a hlavně, abychom se po prázdninách ve zdraví všichni setkali.
S pozdravem
Ladislav Malach, starosta

Obyvatelé
dle věkových kategorií
červen 2018
Dospělí - 556
Dospělí – muži - 271
Dospělí – ženy – 285
Děti (15 - 18 let) - 11
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 5
Děti (15 - 18 let) – dívky – 6
Děti (do 15 let) - 118
Děti (do 15 let) – chlapci - 62
Děti (do 15 let) – dívky - 56
Děti (6 - 7 let) - 17
Děti (do 3 let) - 34

VÍTE, ŽE…
- Se závěrem školního roku také končí splatnost poplatků za svoz odpadu, za psy a v některých částech obce také stočného. Prosíme občany,
kteří ještě nemají poplatky zaplaceny, aby tak co nejdříve učinili na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce
(3220711/0100, v. s. číslo domu).
- Malé hnědé popelnice na bioodpad sváží firma ESKO-T každý lichý pátek – další svoz připadá na 6. 7. 2018. Malé hnědé popelnice se žlutou
nálepkou, ty, které jsou v majetku obce Březník, jsou sváženy každé liché pondělí. Svoz proběhl na začátku tohoto týdne a další je plánován
na 16. 7. 2018.

- Letos je opět možnost chytat ryby v Požární nádrži (tzv. Prostředňáku)
po domluvě s Martinem Fraňkem. Rybářská sezóna začala prázdninami
dne 1. 7. 2018.
- Velkoobjemový kontejner umístěný pod Hejlovými byl přesunut na
sběrný dvůr Havelkovo. Po dohodě s panem místostarostou (ten na požádání dvůr otevře) je možné sem ukládat odpad z domácností. Dále
připomínáme, že jsou občanům k dispozici karty na sběrný dvůr do Náměště, kam mohou odpad také zdarma uložit. Ty jsou k vyzvednutí na
obecním úřadě.

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
22. 07. 2018 - Letní dovádění s Vysočinou na Velkém hřišti
- rodinné odpoledne plné zábavy s Krajem Vysočina
17. 8. - 19. 8. 2018 - Velká pouť
25. 08. 2018 - Dětský branný den VVC Březník

Celkem obyvatel 685
Průměrný věk obyvatel 42.82
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01. 09. 2018 - Hasičská soutěž O pohár starosty obce
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SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA
Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. Na jedné straně
průtrže a lokální záplavy, jakých jsme byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým dlouhodobým problémem je nedostatek
vláhy. Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice
teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných projevů sucha. Není to naše specifikum, ale jde o problém celostátní. Proto
byla voda a hospodaření s ní jedním z hlavních témat jednání vlády
při její květnové návštěvě našeho kraje. Vysočina zásobuje pitnou
vodou hlavní centra země, to přináší i různá omezení s hospodařením v krajině, a proto očekáváme i výraznější pomoc od státu
v tomto směru.
Trápí nás i nedostatek spodní vody, je nutno obnovovat či dělat
nové studny a vrty, jsou nezbytné i změny v polním hospodaření
jako je promyšlený výběr plodin. Dalším následkem sucha je pak
nedostatek píce. Takže jsou potřebná i staronová opatření – zadržení vody v krajině. Stará bolest – s pompou a veselou hudbou se
rozoraly meze a teď v přírodě chybí právě ty meze, remízky, poldry.
My se tomu věnujeme a musíme ještě více, protože i dříve na vodu
bohatá Vysočina vysychá.
Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této situace jsou velmi
omezené. Přesto jsem již v roce 2016 inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého
sucha. Výstupem činnosti skupiny jsou Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku
vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku
vody na území kraje. Kraj Vysočina také v letošním roce uspořádal
pro obce seminář, který se týkal návrhů možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině. Veškeré materiály k problematice
sucha jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech
odboru životního prostředí a zemědělství. Kraj Vysočina zároveň
na problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů
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v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo
průzkumné vrty.
Ke zlepšení situace v této oblasti můžeme svým malým dílem přispět my všichni. Stále jsme mnohde svědky plýtvání touto drahocennou životadárnou součástí naší přírody. Chtěl bych vás vyzvat
k dlouhodobému systematickému šetření vodou. Děkuji za pochopení obecného zájmu.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
dnešní moje zamyšlení musí určitě směřovat k dětem. Po desetiměsíční práci začínají prázdniny. Pro hodně dětí znamenají plno
krásných dní, výletů, mnoho nových zážitků. Pro rodiče nebo
prarodiče trošku starostí, jak krátkou dovolenou prožít co nejvíce
s dětmi. Všechny děti se snažily, i když nejsou samé jedničky. Ty
nemohou mít všichni. Oceňte jejich snahu a pochvalte je. Vždyť
víte, že i nás něco nebavilo, něco nám do té hlavy nechtělo vlézt.
Každý má jiné nadání a každému jde něco jiného. Jestliže děti žijí
obklopeny láskou, tak jsou šťastné a veselé a snaží se, aby nám
taky dělaly radost, i když se jim to vždycky nepodaří. Vrací nám,
co jsme do nich vložili. Někdy nás překvapí něčím milým a někdy zase naopak. Ale když se zamyslíme nad sebou, tak věřím, že
i my někdy zklameme a nemáme ze sebe radost a dělali bychom
to jinak. Nesmíme nadávat, soudit nebo odsuzovat, protože nikdy
nevíme, co dítě ve škole prožilo, čím třeba někdo zranil jeho dětskou dušičku.
Malý, krátký příběh k zamyšlení:
V AUTOBUSE
Asi dvacetiletý mladík se díval v autobuse z okénka. Najednou
vykřikl: „Podívej, tati, stromy nám jdou naproti!“ Otec se na něj
podíval a usmál se.
Mladý pár, který seděl blízko, se tomu dětinskému chování mladíka zasmál. Mladík znovu zavolal: „Podívej, tati, mraky běží za
námi!“ Dvojice neodolala a zeptala se mladíkova otce: „Proč nevezmete svého syna k nějakému dobrému lékaři?“ Muž se usmál
a odpověděl: „Zrovna jsme tam byli, právě jedeme z nemocnice.
Můj syn byl od narození slepý a dnes poprvé vidí“.
Každý člověk na zemi má svůj příběh. Nesuďte ho, dokud jej nebudete znát. Pravda vás překvapí.
V minulém čísle jsem psala a děkovala některým lidem za náměty
a slíbila jsem ukázku z některých spisů. Tyto poznámky mi zapůjčila paní Menšíková z Havlíčkova Brodu. Je z čeho vybírat a vše se
pěkně čte. Jsou to vzpomínky na ochotnické divadlo v Březníku
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nebo nálet na obec Březník, či sběr mléka v Březníku, nucené práce za války...Dnes připomenu začátky březnického kina.
Když byla v roce 1936 v Březníku dána do provozu nová sokolovna, hledali členové výboru Sokola vhodné zdroje příjmů k zaplacení
dluhů a nákladů, které si vyžadoval provoz tohoto pěkného tělovýchovného a kulturního stánku. Mimo jiné byla zvažována možnost
zakoupit promítací přístroj. Konečně s touto myšlenkou se počítalo
od samého zahájení výstavby sokolovny. Již 3. prosince 1935 bylo
na členské schůzi oznámeno, že tělovýchovná Jednota dostala souhlas k provozování kina. S udělením licence však byly současně stanoveny stavební úpravy. Dne 22. června 1938 jsou členové výboru
informováni o prodloužení licence na další rok.
Podle vyprávění Josefa Kříže čp. 14, který byl v té době pokladníkem, dala rozhodující impuls k zakoupení promítacího stroje koncem roku 1939 zpráva, že v nejbližší době má být zřízeno kino
v sousedních Kralicích. Vidina možné konkurence přivedla výbor
Sokola k rozhodnutí dále neotálet a urychleně se poohlédnout po
promítacím zařízení. Dne 16. března 1940 byl do výboru přizván
Ing. František Staněk (narodil se v usedlosti č. 8) a požádán, aby
při výběru a nákupu poradil. O deset dnů později jsou hodnoceny
nabídky. Je rozhodnuto koupit promítací přístroj formátu 35mm
značky Philips Nitsche včetně zvukového vybavení nákladem
25 000 Kč. Toto rozhodnutí schvaluje jednohlasně 3. dubna 1940
valná hromada.
Nastávají však potíže se zajišťováním potřebných financí. Je vznesen návrh, aby obnos zapůjčili členové Sokola za úrok běžný ve
spořitelně. Vzniklá situace je nakonec řešena z části půjčkou ve
spořitelně, z části půjčkami od členů. Určitý obnos půjčuje i Ing.
František Staněk. Zahájení provozu kina předcházely stavební
úpravy v promítací kabině, postavení promítacího plátna, zabudování zvukové aparatury, nouzové osvětlení a další práce. Tuto
instalaci zabezpečoval technik Václav Šaltroch. Do tajů nové profese promítačů se začali zaučovat členové Sokola: František Kafka
č.p. 78 a Jaroslav Franěk č.p. 138. Nevýhodu měli v tom, že oba
denně dojížděli za prací do Brna. Proto jim začal pomáhat Ludvík
Bok č.p. 87, který v obci hospodařil. Krátkou dobu se zaučovali
i Josef Smejkal a Adolf Maštalíř, kteří přišli do obce krátce před
začátkem 2. světové války za prací. Operatér, jak se tehdy říkalo
promítači, měl s pomocníkem za představení 40 Kč.
Na zkušební promítání si velmi dobře pamatuji. Technik Václav
Šaltroch měl k disposici krátký kreslený film firmy Philips. Pojednával o tom, jak se slunce rozhněvalo, přestalo svítit a na zemi se
chopila vlády tma, situaci nakonec pomohly úspěšně řešit žárovky
zn. Philips. Protože se blížil konec školního roku, měli jsme dost
času chodit po dopoledním vyučování do sokolovny na zkušební promítání. Tak nám pohyblivé obrázky učarovaly, že nikomu
nevadilo nekonečné opakování filmu, jehož děj jsme brzo znali
zpaměti.
Slavnostní zahájení provozu březnického kina se uskutečni-
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lo 12. července 1940. K premiéře byl vybrán český film režiséra
Josefa Rovenského s názvem Řeka. První měsíce bylo hráno na
kočovnou licenci pana Staňka z Čučic. Jednotě totiž v té době již
licence propadla a byla jí obnovena až o vánočních svátcích 1940.
Na zabezpečení provozu kina se v začátcích podílela řada členů
Sokola. Stalo se také nepsanou povinností, že se stali předplatiteli na všechna filmová představení uváděná během měsíce. Předplatitelé měli v sokolovně, kde bylo v hledišti 234 sedadel, trvale
vyhrazená místa. Podle pokladníka Josefa Staňka čp. 80 bylo během války pro stálé předplatitele, mezi nimiž byli zájemci z Kralic
a Kuroslep, vyhrazeno 180 míst. Vstupenky jim byly prodávány na
celý měsíc dopředu vždy při posledním představení v měsíci.
Běžně se prodávaly i vstupenky na stání. Tito diváci měli vyhrazená místa za dvěma řadami sedadel na balkóně a za sedícími
diváky v sále. V letních měsících bývaly otevřeny dveře do přísálí
a diváci se vstupenkami na stání se zdržovali i zde. Zájem o filmová představení byl během války vskutku mimořádný. Zvláště na
české filmy. V roce 1941 bylo odehráno celkem 60 filmů, podobně
tomu bylo i v dalších letech. Názorně to potvrzuje i příjem ze vstupenek v letech 1941 - příjem 51 115 Kč, 1942 - příjem 76 473 Kč
a za rok 1943 - příjem 99 725 Kč, který je uveden v dochované
účetní knize. Po válce již předplatné nebylo obnoveno. Řada diváků však zůstala kinu i nadále věrná. Mezi dlouholeté pravidelné diváky se zařadili manželé Pavlíkovi čp. 52, Augustin Poduška
čp. 78 a Josefa Fraňková, která bydlela v podnájmu na neznámém
č.p. v Březníku ...
(Vypsáno z poznámek pana Miroslava Menšíka)
Ještě připomenu pár pranostik ze starého kalendáře paní Suché:
Červen mokrý, studený, bývají žně vždy svlaženy.
Hřmí-li v červnu, bude dobré obilí, ale dobytek bude metati a lidé
mříti.
Déšť o sv. Vítu škodí ječmenu a žitu.
Čím dříve před sv. Janem hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží.
Kuká-li zezulka po sv. Janě, bude draho.
Za starých časů se na pranostiky velice věřilo, ale když jsem četla pravdivost pranostik o počasí na květen, tak jejich úspěšnost byla malá.
Nyní jen připomenu, že v letních měsících v době poutí se přesouvají časy mší svatých na jinou hodinu nebo i na sobotu, jak je to
i tento víkend. V neděli mše svatá nebude z důvodu poutí v jinošovské farnosti. Mše svatá bude v sobotu 30. června v 18 hodin.
Proto si přečtěte plán mší na týden ve vývěsce u kostela. Připravujeme posezení na farní zahradě, ale nemáme určené přesné
datum, takže vás s dětmi všechny pozvu a datum upřesníme
a necháme vyhlásit v místním rozhlase.
Na závěr všem popřeji krásné prožití léta, užijte si sluníčka
a úsměv rozdávejte nejen svým dětem, ale usmívejte se na všechny kolem sebe ať staří nebo mladí.
A nezapomeňte, že s Láskou jde vše lépe.
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Krásný letní den,
zdravíme Vás ze školky, která už brzy bude mít volno jako my! Teda
skoro volno, ještě tři týdny
a bude prázdná úplně, aby se nám krásně vylepšila pro další školní
rok. Ale než úplně skončí ten letošní, tak Vám ještě připomeneme,
co se u nás všechno událo:
• s Vámi jsme se viděly na Drakiádě a u rozsvěcování Vánočního
stromu na návsi
• několikrát jsme shlédly divadelní pohádková představení jak ve
školce, tak i v Třebíči
• byl za námi i kouzelník
• naši předškoláci byli u zápisu – do školy jich nám uteče devět
• vyřádily jsme se na karnevalu ve školce

• naše
š třiři slavnosti
l
i patřily
řil Vánocům,
Vá ů maminkám
i ká a ta poslední
ld í
byla i pro předškoláky (paní učitelka Lenka je pasovala na školáky, a aby se jim do té velké školy lépe šlo, tak dostali od pana
starosty a místostarosty kufřík plný potřebných věcí).
Slavnost byla i pro tatínky, se kterými jsme si zasportovali společně na oranžovém hřišti, pak jsme si všichni pochutnali na
grilovaném masíčku (mňam! - ještě teď se olizujeme)

ží l jjsme sii hhudební
d b í představení
řd
í ve šk
l i velké
lké šk
l
• užívaly
školce
škole
• s paní Klímovou jsme měly dvakrát tvoření
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• jely jsme na výlet do ZOO v Jihlavě

• přespaly jsme ve školce…

• na školní zahradě jsme se dívaly na show se zvířátky

Tak takhle jsme si to užívaly po celý letošní školní rok, hustý co.
A teď si už nejenom pro sebe přejeme oblohu jako šmolku, stále
svítící sluníčko a léto plné krásných zážitků a po prázdninách na
shledání s Vámi se těší
děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Ani se nenadějeme a školní rok 2017/18 bude u konce. Čím tedy
byly poslední měsíce vyplněny?
Vzdělávání
- V březnu se tři žáci 5. ročníku (Eliška Pelánová, Jozef Pemčák,
Dominik Jelínek) zúčastnili matematické olympiády v Třebíči.
Umístili se v první polovině soutěžících.
- Proběhlo testování žáků 5. ročníku (ČJ, M, OSP) a jejich výsledky byly srovnatelné s republikovým průměrem.
- Mnozí žáci 8. ročníku si zakoupili testy SCIO (ČJ, M, OSP), aby
si již rok před odchodem ze ZŠ ověřili své studijní předpoklady. Výsledky jsou vždy individuální, zpracované pro každého
žáka zvlášť. Pro budoucí volbu povolání navštívili také informační centrum ÚP v Třebíči.
- Smíšené družstvo (Eliška Pelánová, Lucie Jůzová, Šimon
Kašpar, Kryštof Rybníček) se umístilo na 3. místě ve vědomostní a dovednostní soutěži Labyrint, pořádané DDM Náměšť.
- Sára Cibuliaková, Eliška Pelánová a Jozef Pemčák nás vzorně
reprezentovali v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda.
- Ke vzdělávání žáků rozhodně také přispívají různé exkurze
a školní vlastivědné zájezdy. Pro žáky 9. ročníku jsme zorgani-
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zovali exkurzi do brněnského planetária a botanické zahrady,
spolu s osmáky navštívili také JE Dukovany. Výlety 1 – 3 denní
se uskutečnily následovně: 9. roč. – Pálava, 8. roč. – Jihlava,
7. roč. – Telč a 6. roč. – Brno.
- Hezké chvilky prožili naši žáci v Dějepravném soutěžení v Třebíči. Prožívali dobu Marie Terezie a Josefa II.
- Kromě hodin TV bylo jaro vyplněno soutěžemi mladých cyklistů. Žáci 2. a 4. roč. se vypravili na dopravní hřiště do Náměště k absolvování základního praktického výcviku. Do soutěže
tamtéž byli nominováni žáci Sebastián Vlk, Kamila Kašparová,
Jan Juřica a Denisa Hortová. Ve spolupráci s BESIPEM jsme zajistili moderovanou show se zaměřením na bezpečnost jízdy
na kole.

Různé
- zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 12 dětí, byly však uděleny
3 odklady.
- Druhým kolem byl uzavřen sběr starého papíru s výsledkem
8,5 t. Do pokladny SRPŠ se tak přispělo 11.700,- Kč. Odměnou
všem vzorným sběračům papíru i léčivek byl jednodenní zájezd na výstavu COSMOS DISCOVERY v Brně.
- Škola v přírodě pro žáky 1. stupně byla realizována v Ekocentru Chaloupky, tentokrát na téma Voda, oheň, země, vzduch.
Zúčastnilo se 34 dětí.

- pro 8. roč. proběhla praktická část kurzu zdravovědy.
- 17. května se uskutečnil „den otevřených dveří“ pro budoucí
žáky z kralické a rapotické školy.
- Den dětí jsme se žáky oslavili společně s Policií ČR a Hasičským
záchranným sborem z Náměště.
Vážení rodiče a přátelé školy! V následné době prázdnin a dovolených Vám přeji pěkné počasí, pevné zdraví a hodně radosti z chvil
prožitých se svými dětmi.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
- Druhým rokem jsme se zapojili do T-Mobile olympijského
běhu, kde žáci 1. stupně zdolávali trasu půlkilometrovou
a starší žáci jeden kilometr. Žáci byli odměněni sladkou maličkostí, výsledky byly zaslány do centra v Praze.
- Na závěr školního roku se plánuje již tradiční sportovní den.
V roli organizátorů se budou na jednotlivých stanovištích
prezentovat žáci 9. ročníku. Všichni ostatní pak prověří svoji
zdatnost a vytrvalost.
Kultura
- Zájezdy do divadla (opera Kocour v botách v Redutě Brno,
opera Čert a Káča v Mahenově divadle) se střídaly s vlastními
aktivitami dětí. Ke Dni matek připravily děti 1. stupně muzikálovou pohádku Ať žijí duchové. Velký zájem maminek, babiček a vřelou atmosféru netřeba zdůrazňovat. Tvořivého ducha
projevili žáci všech ročníků také v programu ke Dni Země. Malí
malovali na chodníku, velcí tvořili projekty ve třídách.
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TJ Sokol Březník
Jak jsem se stala cvičitelkou
Začalo to nenápadně, na začátku roku 2017 jsem se jela na župní schůzi podívat na předvedení sletových skladeb. Zajímaly mě
skladby pro rodiče s dětmi a předškoláky. A tam jsem ji uviděla,
skladbu pro ženy, jedna ze tří, ale byla tak jiná, tak muzikální, tak
taneční. Zcela něco odlišného od všeho, co jsem kdy cvičila nebo
viděla. Řekla jsem si, že to chci, to musím nacvičovat.
Vyzvídala jsem na ostatních:
„Bude někdo nacvičovat Ženobraní?“
Nikdo … jak je to možné?
„To moje holky nezvládnou, my budeme nacvičovat spolu“ řekla
mi cvičitelka z Třebíče.
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Nezbývá, než zlanařit 16 žen v Březníku. A tak jsem se pasovala
do role cvičitelky. Zkušenosti? Veškeré žádné, poslední hromadné
cvičení: starší žákyně „Poupata“ v roce 1985.

Agitace
Kde jinde než strategicky na valné hromadě TJ Sokol Březník. No,
moc jsem nepochodila. Senioři ani fotbalisti se do skladeb moc
nehrnuli, žen tam pár bylo, ale valný zájem neprojevily a jediné,
co jsem slyšela, bylo:
„Na to už jsem stará, teď je řada na vás.“
„Já nemám ráda hromadné cvičení…“
„Jo, to když jsme cvičili my! No, dyť tady jsou někde fotky! Josefe!
Kde jsou?“
„Ta skladba se mi nelíbí!“
(cože?!!) Hmm, tak nic, ach jo…
Nezbývá než oslovit sousedky, udělat plakáty, vyhlásit to rozhlasem. Ještě, že ho máme.
Protože já agitovat za politickou stranu, by znamenalo její zánik.
ANO! To je nápad!

tančí věkový průměr 41 let. A pořád je nás málo, přesto začínáme
s nácvikem a doufáme, že se ještě někdo najde.

Nácvik
Bylo to těžké? Občas. Zeptejte se děvčat. Všechno chce svůj
čas, vše se časem usadí. Ony si zvykly, že na ně hvízdnu. Sem
tam mi ujedou slova nad rámec slušnosti. Zpívám a počítám
víc, než je zdrávo. Já si zvykla, že začátek tréninku není 19:30
s příchodem, ale až 19:45 a později, až se děvčata no, jak to
napsat … naladí, že povídat bude jen jedna a to budu já!
Že jednu věc nestačí říct jednou. Sem tam se koušu do rtů, abych

První schůzka
Je květen 2017. Máme první schůzku zájemkyň. Přišlo nás asi 12.
Z toho 3 žákyňky 5. třídy. Potřebuji, aby nás bylo 16+1 starších
18 let. Nebo aspoň 16-ti let. Nikdy by mě nenapadlo, že bude
tak těžké dát dohromady 16 žen se zájmem o tanec. Vždyť tu byl
tanečák, cvičení žen… kde jsou všechny ty ženy?! Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli - zpívá se v písni. Chodí do práce,
mají děti, muže a jinou domácí havěť, zahrady s ordinacemi a ohnivými kuřaty a…
Proklínám Esmeraldu a Bobbyho z Dallasu, kteří tuto domácí disciplínu odstartovali.
Nezbývá než, aby každá z nás oslovila své kamarádky, nábor rozšiřujeme za hranice Březníka. Ženy se ptají, agitují, přemlouvají,
já tisknu a vylepuji letáky, oslovuji okolní TJ.
Za měsíc je nás 14. Skladbu určenou pro ženy ve věku 22-45 let
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neřekla víc, než je únosné. Mrzelo mě, když se někdo neomluvil
a nepřišel, trpěly jsme tím všechny, protože to prázdné místo
v sestavě ostatní rozhodí pohybově i prostorově.
Slet
A je to tady! Doba sletů. Ano pánové, čarodějnických, ale hlavně
těch sokolských. Mimochodem, ostuda vám! Je vás vždy nejmíň!
My již máme za sebou tři: v Třebíči, ve Veselí nad Moravou
a v Moravských Bránicích. Se Zdeňkou Pařízkovou z Kuroslep jsme
pak zaskakovaly v Brně. Každý slet byl jiný, každý nás posunul dál.
Nejvíce se nám líbila organizace v Moravských Bránicích, prostředí ve Veselí. Největší sokolský duch byl cítit v Brně. Představte si
na ploše 220 žen, které cvičí a společně si zpívají. Místo hudby.
Cvičíme s dalšími 3 čtverci. A ač to ze začátku nevypadalo valně,
i zde se začala projevovat určitá kolegialita a soudržnost.
V začátcích mé sletové agitace byla účast na sletu v Praze spíše
strašák, než vábnička. Postupem času děvčata myšlenka cvičení
v Praze neodrazovala. Ba naopak, na otázku Jarky Nevrklové:
„Proč bychom to jinak nacvičovaly, kdybychom nejely do Prahy?!“
Nikdo zápornou logickou odpověď nenašel a tak jedeme do Prahy.
Mimo již kolující seznam, co na sebe, co do sebe a co pod sebe,
určitě nesmíme zapomenout špunty do uší!
Renča se přiznala, že chrápe!
Nicméně nejedeme všechny. Čtyři z nás nemohou a zase to vypadalo, že dohromady 16-tku nedáme. Ještě, že mám dvě mamky.
Vzrostl sice věkový průměr skupiny i obava z nutnosti defibrilátoru, ale je nás 16! Jede se do Prahy!!

jsem je nikdy neslyšela remcat. Janě Chytkové z Rapotic, která mě
utvrzuje v pravdě, že jedině dril je ta správná cesta k zvládnutí
skladby. Renči Klementové, která v nácviku nikdy nemá dost. Přidala se k nám později a její heslo zní:
„Musím si to zažít“.
Jarmile Křivánkové, jíž se sice zpožďují hodinky, ale vždy dorazí
a o nic nepřijde. Monči, mé partnerce, že mě mnohokrát usměrnila v projevech a mamkám, o kterých vím, že kdyby to nebylo
pro jejich dcery, nešly by do toho – opravdu si toho vážím. Petrovi Sobotkovi za to, že se uvolil pohlídat děti, aby Danuše mohla mezi nás a jí za bezchybné předvedení skladby na sletech.
A nesmím zapomenout na Majku Pemčákovou, která nás ve svých
těžkých časech neopustila, a navíc je naše pražská šestnáctka!!
Je mi s vámi se všemi dobře. Přála bych si, aby vaše pocity byly
podobné. Máma se mě ptá, co budu dělat, až to skončí. No co,
rok budu dohánět resty kolem domu a v duchu doufat, že někdo
přijde a bude chtít cvičit dál. Něco jiného, jinak, … přes zimu.
A za 4 roky si řekneme: „Jdeme do toho znovu..?!“
A začneme s nácvikem jiné, krásné sletovky. Viď Jani!
Zajímá vás, co to všechno stálo mimo čas a úsilí? Finančně nás
podpořila naše sokolská jednota. Zaplatila nám úbory, cesty na
secviky, pražský příspěvek. Mnohokrát děkujeme. My si zaplatily
obutí, sletová trička (nepovinná), stravu a ubytování v Praze. Cesty na slety hradí župy.
A jak to bylo s nácvikem rodičů a dětí? O tom příště, nebo navštivte naše stránky: www.sokolicibreznik.cz
Zapsala Ilona Fábryová

Poděkování
Všem děvčatům. Za to, že to vydržely, nevzdaly nácvik, i když je to
určitě mockrát napadlo. Chci poděkovat Zdeňce Pařízkové, která
s nácvikem velmi pomáhala nejen v době, kdy jsem ze zdravotních
důvodů nemohla. Ilči Chadimové za její připomínky, bez kterých
bychom se ještě teď motaly na jiných značkách. Mláďatům: Terce
Pařízkové, Kačce Křivánkové, Lence Krčmové a Monči Babčanové,
že se mezi námi neztratily a náš vyzrálý babinec oživily. Lence Jarolímové, Janě Pokorné, Mileně Ptáčkové a Jarušce Fraňkové, že

Oddíl fotbalu
Zdravím čtenáře čtvrtletníku.
V rámci fotbalu v Březníku čím dál více pozornosti získávají mládežnické kategorie. Mladí fotbalisté nám povyrostli, a proto
jsme do letošní sezóny přihlásili mimo mladší přípravky nově
také přípravku starší. Dětí se nám do fotbalu hlásí čím dál víc
(i z okolních obcí), z čehož máme velkou radost. Plynou z toho
však také starosti s organizací mistrovských utkání, přáteláků,
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turnajů a tréninků. Neoficiálně vedeme i družstvo tzv. „minipřípravky“, kam spadají děti narozené 2012 a mladší. Šéftrenérem
a mentorem naší mládeže se stal Mirek Pelán, který nechybí na
žádném tréninku a organizuje dění okolo všech mládežnických
kategorií. Sám vede mužstvo mladší přípravky. Starší přípravku
mají na starosti trenéři Jarda Franěk ml. a Libor Rybníček s vydatnou pomocí Vítě Fraňka a Vojty Rybníčka. Aktivně k vedení
dětí přistupují i rodiče, kteří obstarávají svozy a někteří občas

vypomůžou i s tréninkem. V nadcházející sezóně se chceme ještě
více soustředit na mládež a přihlašujeme družstvo mladších žáků,
kam postoupilo několik dětí ze starší přípravky. Družstva se budou
dle potřeby při zápasech doplňovat povoleným způsobem – tedy
směrem nahoru. Finančně nás podporuje Obec Březník, nemálo
také místní spolky a podnikatelé a rádi přispějí i rodiče dětí. Mládežníci tak můžou fungovat v nadstandardních podmínkách a vše
klape, jak má. Tímto bych chtěl všem přispěvatelům poděkovat
a poprosit o podporu v dalších sezónách.
Muži v této sezóně hráli opět lepší polovinu tabulky. Jednu dobu
okupovali i 2. místo za suverénním Rudíkovem, který si dávno
před koncem sezóny zajistil účast v okresním přeboru. Bohužel,
konec sezóny byl střelecky i výsledkově tristní a úplný závěr vyloženě smolný. Na poslední chvíli jsme se zamotali do kruté sestupové politiky letošní sezóny ve III. třídách, kdy sestupovala v podstatě celá horší polovina tabulky. Několik kol před koncem jsme
sice měli jisté 6. místo, zaručující udržení, ale shoda nešťastných
náhod, nekalých praktik soupeřů, vypuštěný závěr sezóny a podcenění vlivu vyšších soutěží způsobili to, že jsme se ocitli v baráži
o III. třídu. Tam jsme tahali za kratší konec a po slibném výsledku
v Budějovicích (organizovaný výjezd pořádal Jarda „Óško“ Chadim – na fotce) jsme doma nedokázali proti posílenému soupeři
vzdorovat, a nakonec vysoko prohráli. To bohužel znamená sestup
do IV. třídy. V příští sezóně se tak budeme potkávat výhradně
s okolními týmy. Např. s Mohelnem, Kralicemi, Ocmanicemi, Rouchovany, atp.
O hřiště a okolní areál se brilantně stará Jarda „Bican“ Staněk. A za
téměř ligový trávník vděčíme výhradně jemu!
Za fotbalový oddíl Sokola
Josef „Grunge“ Trojan, sekretář

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Během jarních měsíců probíhaly na hasičce obvyklé uklízecí brigády
a obnoveno hasičské vybavení (nové savice a rozdělovač).
V sobotu 28. 4. 2018 jsme se zúčastnili netradiční hasičské soutěže
pro pětičlenná družstva v Říčanech (řezání, přenášení figuríny na
nosítkách, požární útok). I přesto, že tento typ soutěže byl pro nás
zcela nový, skončili jsme z celkových 8 družstev na slušném 5. místě.
Za náš sbor soutěžili: Tomáš Kalousek, Petr Bureš, Ladislav Sochor,
Martin Sochor, Jaroslav Chadim a řidič Jaroslav Řezanina.
První květnový víkend 5. - 6. 5. 2018 patřil v Náměšti tradičně Zámeckému vrchu, na kterém jsme po oba dny zajišťovali prodej vstupenek.
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Ve dnech 7. - 10. 6. 2018 jsme uspořádali 4. turistický pochod „Expedice Kuklík 2018“, letos do Jeseníku.
V neděli 10. 6. 2018 jsme po Březníku likvidovali následky škod po
velké bouřce a krupobití. Po vsi jsme jezdili od 15 do 19 hod., odčerpávali vodu a pomáhali, kde bylo potřeba. Jmenovitě zasahovali: Jaroslav Chadim, Josef Trojan ml., Jan Pejpek st., Jan Pejpek
ml., Milan Nováček a Richard Nováček ml.
Tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty obce budeme pořádat
v sobotu 1. 9. 2018 od 14:00 na místním malém hřišti a všechny
vás srdečně zveme!!! Bohatá podívaná i občerstvení bude zajištěno.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
Následující sobotu 12. 5. 2018 jsme v naší obci provedli revizi
hydrantů, kterých je po obci kolem 40, musí být funkční a přístupné v případě požáru. Kontrolou bylo zjištěno, že je nutno obnovit hydrant u bytovek, dále opravit závity hydrantů na Horkách
a Cibulářích, ze čtyř dalších by bylo vhodné vybudovat nadzemní
hydranty a na všech kompletně obnovit modrý nátěr.

ZÁSAH PO VICHŘICI DNE 10. 6. 2018

Hasičská „Malá“ pouť letos připadla na víkend 26. - 27. 5. 2018.
Výčep v sokolovně jsme měli ve své režii už od pátku. V sobotu
jsme od 14 hodin stavěli pouťovou májku a celé odpoledne i večer čepovali na hřišti pouťové pivo, hrála reprodukovaná hudba.
V neděli se od 9 hodin konala mše svatá za všechny zemřelé členy
sboru. Poté jsme obešli obec s dechovou kapelou Polužanka, která
hrála celé odpoledne i pod májí až do večerních 22 hodin. Počasí
nám celýý víkend ppřálo, bylo
y slunečné a teplé.
p
V neděli dne 10. 6. 2018 se někteří bratři z našeho SDH účastnili
zásahu po krupobití. Od 15 do 19 hodin objížděli dědinu a pomáhali, kde bylo třeba.
Výčet zásahů:
1. Jelínkovi - problém s vodou ve sklepě, která se tam objevila
z důvodu ucpaného svodu a přilehlého kanálu, majitel vyřešil
ještě před příjezdem hasičů, je ale třeba vyčistit zanešený kanál,
který bude dělat problémy nadále.
2. Hejlovi - spadlé květináče rozbily překlady na septiku a padly
dovnitř - zásahem sjednána náprava
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3. Trojanovi (nový dům) - zatopen čerstvý výkop, asi 50 kubíků
vody - odčerpáno novou plovoucí kalovkou za cca 1 hodinu
4. U kapličky na Kuroslepy - spadený strom přes cestu - zásahem
sjednána náprava
5. Silnice u Cihelny - větve a bláto na silnici - zásahem sjednána
náprava

Jmenovitě se zúčastnili: Jaroslav Chadim, Josef Trojan ml., Jan
Pejpek st., Jan Pejpek ml., Milan Nováček + samostatná jednotka
Richard Nováček ml. (zásah u kostela).
Fotografie zde: https://sdhbreznik.rajce.idnes.cz/2018-06-10_
Krupobiti
Za bratry Grunge Trojan

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
– ROK 1937
… aneb jak se v Březníku žilo před 81 lety …
POČASÍ
Počátek ledna byl mírný bez sněhu. Nejtužší zima byla od 19. do
26. ledna 1937, napadlo mnoho sněhu a mrazy klesly na -10 °C.
Země hluboko promrzla a první setí z jara začalo až 19. března.
Koncem března přišly deště, které trvaly do 12. dubna. Polní práce
se zdržely. První bouřka byla 6. dubna. Květen a počátek června
byl suchý a teplý. Až 14. června přišla bouře s lijákem. Uhodilo do
štítu stavení č.p. 25, ale nic se nestalo. Meruňky rozkvetly v prvním týdnu květnovém. Žně začaly 14. července. Druhá polovina
srpna byla deštivá. Těžko se svážely ovsy. V září nepřetržitě pršelo
od 11. do 13. září (tři dny a tři noci). Brambory shnily. Pro mokro
se zdrželo podzimní setí a vybírání brambor. První podzimní mráz
přišel 14. listopadu 1937. První sníh 11. listopadu. Větší zima
se dostavila až 16. prosince a trvala do 21. prosince. Mrazy byly
-13 °C. V tomto roce napršelo: březen 12 mm, duben 96,5 mm,
květen 19,5 mm, červen 165,5 mm, červenec 77 mm, srpen
135 mm, září 182 mm, říjen 27 mm.
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REVISE OBECNÍCH ÚČTŮ
V dubnu 1937 byla provedena revise obecních účtů účetním adjunktem okresního úřadu v Třebíči Opletalem. V účtech nebylo
nalezeno nesrovnalostí ke škodě obce.
ÚMRTÍ UČITELKY ŠTOUDKOVÉ
11. července 1937 zemřela v Náměšti učitelka ručních prací a domácích nauk pí Leopoldina Štoudková, která vyučovala na obecné
škole v Březníku 22 roků, od r. 1888 do 1910. Narodila se 6. ledna 1862 ve Vícenicích. Bydlila zde v č.p. 55 u výměnkáře Jakuba
Svobody. Ženským ručním pracím se učí v naší škole od roku 1865
a první učitelkou ručních prací byla sl. Emilie Kaitanová, která se
provdala za zdejšího učitele Vincence Svobody. Bydlila v č.p. 17.
Po provdání se odstěhovala na Chlum.
ING. FRANTIŠEK STANĚK
Pan František Staněk z č.p. 8 složil s úspěchem státní zkoušky ze
strojního inženýrství na vysoké škole technické v Brně.
SLAVNOST OTEVŘENÍ SOKOLOVNY
27. července 1937 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol slavnost
otevření sokolovny spojenou se zdařilým veřejným cvičením na
přilehlém cvičišti. Účast byla velká. Budova se všem líbila. Dosud
zde nebylo pořádné místnosti k větším podnikům a pro divadlo.
Budovu stavěl arch. zed. mistr F. Zedníček z Frýdku.

SMRT T. G. MASARYKA
O půlnoci z 1. na 2. září 1937 náhle onemocněl president T. G.
Masaryk ucpáním mozkových cév a následkem kornatění tepen
dne 14. září 1937 ve 3 hod 29 minut zemřel na zámku v Lánech
ve věku 87 let. Smrt jeho byla ohlášena ráno v 6 hodin rozhlasem a způsobila ve všem občanstvu hluboké pohnutí. Pohřben byl
21. září na hřbitově Lánském. Průvod vyšel ráno v 10 hodin z pražského Hradu. V naší obci konala se smuteční tryzna v sokolovně
dne 20. září v 19 hodin večer. Promluvil na ní ředitel měšťanské
školy Petr Daněk z Mohelna.
NARUKOVALI
1. října narukovali nováčci: Chadim Jaroslav č.p. 56, Dobrovolný
Alois č.p. 26, Havelka Viktor č.p. 116, Bok Alois č.p. 64, Křikava
Ludvík č.p. 43 (byl propuštěn), Mašíček Antonín č.p. 149, Novák
Oldřich č.p. 35, Staněk František učitel č.p. 78. Dobrovolně se dali
odvést Josef Poduška č.p. 88 a Miroslav Zahradníček č.p. 125.
ZMĚNY V DRŽEBNOSTECH
2. dubna 1937 koupil Josef Krejčí č.p. 52 v nucené soudní dražbě
okresního soudu v Náměšti stavení č.p. 68 náležející Augustinu
Nedvědovi a 14 mír pole. Dne 24. září koupil v soudní dražbě Josef Poledna domek č.p. 165 od Antonína Podušky za 21 000 Kč.
Kudláč Viktor č.p. 59 postoupil domek zeťovi Osvaldu Brůžovi. Dne
17. července 1937 oženil se Josef Bohuslav s Miladou Křížovou
z č.p. 14 a převzal usedlost č.p. 30 po rodičích.
HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY
Hospodářské poměry se letos zlepšovaly. Vývoz následkem měnové devalvace stoupl o polovinu, dovoz o dvě pětiny. Snížený
úrok uvolnil cestu k podnikání, investicím a stavbám. Dělnictvo
zas bylo přibíráno do práce. V naší obci bylo již jen několik nezaměstnaných.
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STAVBY
Protože stavební materiál počal stoupati v ceně, nutil se každý
do stavby, kdo chtěl stavět. Malý František č.p. 24 postavil za
obytným stavením velkou kůlnu. Staněk František č.p. 11 postavil poschoďové obytné stavení na místě starého. Vondra Oldřich
postavil domek č.p. 174, v němž má holičství a byt, stavební místo
(zahrádku od č.p. 14) získal výměnou za pole. Jan Kazda přestavěl
starý domek č.p. 38, zvětšil byty a vyvýšil nad silnicí. Obec dala
novou vazbu a krytinu na škole nad třídami a bytem, ježto stará
vazba byla shnilá. Žáková Marie přistavěla k domku č.p. 155 koupelnu a terasu. František Bohuslav č.p. 30 postavil výměnku ze
staré dílny. Josef Staněk č.p. 29 postavil z kůlny rovněž výměnku.
František Boudný č.p. 77 postavil na dvoře kůlnu. Obytné domky
dostavěli Ignác Křivánek č.p. 175 a Vincenc Man.
ÚRODA
Úroda byla letos dobrá. Bylo málo meruněk a třešní, které špatné
odkvetly. Brambor bylo mnoho a stály 15 Kč za 1 q. Obilí lépe sypalo a mouka z něho byla lepší než v roce 1936, kdy obilí pomoklo. Žito stálo 130 Kč, pšenice 160 Kč, oves 130 Kč. V zimě stouply
brambory na 25 Kč. 1 kg másla bylo za 13 - 14Kč. Jedno vejce za
1 Kč. Jeden pár selat za 300 Kč. Vepřové kupoval řezník 5 - 6 Kč za
1kg živé váhy a prodával 1kg masa za 15 Kč. Hovězí na živou váhu
3,50 Kč za 1 kg a 1 kg hovězího masa stálo 12 Kč. 1 kg cukru byl za
6 - 6,40 Kč. 1 kg mýdla za 4 - 5 Kč. Půl litru piva 10° náměšťského
za 1,50 Kč. Dobré boty mužské kožené stály 100 Kč. 1 metr dobré
látky na panské šaty za 100 Kč. Za ušití šatů se platilo na vsi 80 Kč,
ve městě 160 Kč. 1 litr vína byl v hostinci za 12 Kč.

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc červenec:
Paní Malachová Božena, 86 let
Paní Kondratenko Raisa, 82 let
Pan Weber Josef, 70 let
Paní Pelánová Jaroslava, 70 let
Paní Pokorná Libuše, 70 let
Pan Bok Jan, 50 let
Za měsíc srpen:
Paní Křížová Marie, 86 let
Paní Jarolímová Milada, 81 let
Paní Švarcová Marie, 80 let
Paní Pavlíková Vlasta, 80 let
Paní Chadimová Růžena, 75 let
Pan Kafka František, 75 let
Pan Franěk Jaroslav, 70 let
Pan Suchý Jan, 70 let
Paní Staňková Marie, 70 let
Paní Křoustková Božena, 70 let
Pan Chadim Petr, 50 let

Za měsíc září:
Paní Bochníčková Božena, 86 let
Paní Kopuletá Marie, 86 let
Pan Malý Ferdinand, 86 let
Pan Klusák Josef, 85 let
Paní Žáková Miroslava, 85 let
Pan Franěk Jaroslav, 81 let
Paní Horká Jarmila, 80 let
Paní Kudláčová Helena, 80 let

Narodili se:
NAROZENÍ
V roce 1937 se narodilo v naší obci 19 dětí. Zemřelo 8 lidí. Sňatků bylo 12.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce
Jana Řezaninová

Červen:
Nicolas Vavák – rodiče Petra a Lukáš Vavákovi
Natálie Slouková – rodiče Alžběta Peterková a Ondřej Slouka

Přistěhovali se:
Z obecního úřadu v Březníku
Vám přejeme krásné léto

červen:
Rodina Bruzlova – Hana, Miroslav a David
paní Petra Sobotková
pan Aleš Zejda

Rozloučili jsme se a připojujeme tichou vzpomínku:
Duben:
Pan Augustin Smutný
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FOTOGALERIE
1. 4. 2018 – Velikonoční výstava fotografií – téma – Třídní fotky z místní ZŠ a MŠ
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Okolí obce Březník – 7. 4. 2018
– úklidová akce Ukliďme svět – ukliďme Česko
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8. 5. 2018 – pomník Padlých
– kladení věnců při příležitosti Dne osvobození
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1. 6. 2018 – Den dětí v ZŠ a MŠ Březník
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OÚ Březník dne 16. 6. 2018 - sraz ročníku 1944 - bývalí
žáci ZŠ Březník
Hostinec Kralice dne 16. 6. 2018 – sraz ročníku 1948 –
bývalí žáci ZŠ Březník

24. 6. 2018 – Požární nádrž Březník (Prostředňák)
- Dětský rybářský den
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29. 6. 2018 – obecní úřad - Loučení s deváťáky a
ředitelem Mgr. Zdeňkem Cabejškem
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67. 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 10. 9. 2018. Děkujeme.
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