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Okénko starosty
Vážení občané,

Poděkování, pochvala, odměna
Ve čtvrtek 21. září proběhlo v Horáckém divadle slavnostní
předání děkovných listů osobám, které se podílely v rámci
krajského
integrovaného
záchranného
systému
na
odstraňování škod způsobených povodněmi. Je mi jasné, že
jako při každém jiném odměňování se může stát, že
odměňující na někoho zapomene nebo naopak někoho třeba
vychválí více, než si zaslouží.
Na druhé straně si myslím, že je nutné se snažit všechny, kteří
při své práci prokáží výjimečné schopnosti, nasazení a
obětavost, chválit a odměňovat. Jsem přesvědčen, že i na
úrovni našich obcí a měst máme vynikající občany, obyvatele,
kteří rozvoji našich obcí a jejich života buď dlouhodobě nebo
třeba i krátkodobě při nějaké mimořádné události pomáhají
nebo pomohli s tím, že tak obyčejně činí bez nějakých
zvláštních nároků na jakoukoliv pochvalu nebo dokonce
peněžitou odměnu.
Možná, že by stálo za to se nyní, na konci čtyřletého
volebního období obecních a městských zastupitelstev, nad
životem svých obcí i tímto způsobem zamyslet. Jsou obce a
města, která tak činí každoročně a vyhlašují pravidelně své
ceny obce nebo města. Jsou jiné obce, které to nedělají.
Osobně si myslím, že zamyslet se a následně pochválit a
odměnit, je v silách každého z nás. Pokud tak budeme činit
pravidelně, bude to jedině dobře.

nadcházející komunální volby, které se konají ve dnech
20. a 21. října 2006 uzavírají další volební období
2002 – 2006 naší samosprávné obce.
Krátce se společně ohlédněme, co se za ty čtyři roky
v naší obci nejvíce změnilo: máme nový kompletně
vybavený obecní úřad (archív, obřadní místnost,
zasedací místnost, kancelář účetní, sociální zázemí),
velmi dobře a odborně fungující obecní knihovnu,
saunu a Mateřskou školu, vše ve zcela zrekonstruované
a zateplené budově bývalé Mateřské školy, která je tak
nyní intenzivně využívána pro různé potřeby Vás
občanů. Dokončili jsme výstavbu veřejného vodovodu
včetně přípojek; opravili se místní a státní komunikace;
zdárně pokračuje výstavba rodinných domů na
Cibulářích, kde byla vybudována zcela nová technická
infrastruktura (rozvod el. energie, plynu, vody, veřejný
rozhlas, uliční osvětlení, dešťová a splašková
kanalizace, čistička odpadních vod a nová místní
komunikace včetně chodníků a vjezdů k rodinným
domům); nové dětské hřiště u budovy obecního úřadu;
zkvalitnily se podmínky a péče o komunální odpad,
zejména tříděním a BIO odpad.

Čas vypršel
Je konec září. Uplynul poslední celý měsíc čtyřletého
volebního období vymezeného pro rozhodování obecních a
městských zastupitelstev. V našich hlavách přibylo za čtyři
roky poměrně velké množství filmového materiálu. Díky
nedokonalosti nebo možná právě naopak dokonalosti naší
paměti jsou zejména ty starší filmy v naší hlavě již hodně
rozmazané a zašlé.
Přesto bychom měli být schopni se alespoň na chvíli vrátit ve
své hlavě o čtyři roky nazpátek a přehrát si ten film, který se
týká života v naší obci, městě a jejího, jeho čtyřletého života.
Je na každém z nás, abychom si provedli porovnání včerejší a
dnešní úrovně života v naší obci či městě. Abychom si trochu
pečlivěji připomněli kdo, co, kdy, s kým a proč.
V říjnu budou totiž komunální volby a to je chvíle, ve které
mají všichni občané možnost „říci“, jak si život ve svém
městě nebo obci představují. Je na každém z nás, až jak silně
se rozhodneme do budoucího života své obce nebo svého
města promluvit.

Rád jsem se s Vámi setkával na obecním úřadě, v obci
a při různých významných a společenských
příležitostech. Naší spolupráce a vybudovaných vztahů
si velice cením.
Těm z Vás, kteří kandidujete znovu, přeji úspěch ve
volebním klání. Všem Vám přeji hodně úspěchů, zdraví
a štěstí ve Vašem osobním životě.
Bylo mi potěšením, že mi osud dovolil s Vámi
spolupracovat i na jiné, vyšší úrovni než, jako Váš
soused nebo kamarád a spoluobčan.
S úctou Váš starosta obce.

Starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny
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18. července 1963 při bouřce zapálil blesk nad vepřínem a
skladem JZD střechu v č.p. 17. Požár se podařilo včasným
zásahem během několika minut likvidovat. Škoda byla
minimální – asi 1.000,-- Kč.
11. července 1971 hořel les u tábora – požár se podařilo
uhasit dětem z tábora.
16. července 1971 hořelo u hajného Klukase – malý požár.
V květnu 1981 (asi 19.5.) byl další menší požár lesa.
16. 1. 1991 v č.p. 3 u Horků začala hořet stodola a oheň se
rozšířil i na těsně sousedící stodolu v č.p. 4 u Nováčků.
Zasahovali zde hasiči z Mohelna, Náměště n. Oslavou a
Kralic. Majetková škoda byla značná.

Z kronik Obce Březník
Vážení občané,
v dnešním příspěvku se na chvíli vrátíme do druhé poloviny
19. století a začneme neradostnými událostmi:
Požáry v obci
V roce 1863 – 16. září – vznikl v č.p. 10 požár, který se
rozšířil do č.p. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. V č.p. 10
vyhořelo obytné stavení, v č.p. 11 také obytné stavení, vč.p.
12 to byla kůlna, v č.p. 13 obytné stavení a stodola, v č.p. 14,
15 a 16 též a v č.p. 17 kůlna a stodola, v č.p. 18 stodola.
Požár to byl velký a zasáhl do osudu mnoha lidí.
V roce 1877 vyhořely stodoly č.p. 32 a 33. Dne 21. června
1881 vyhořel dům č.p. 77 a v roce 1891 vyhořelo obytné
stavení č.p. 87. Dne 7. června 1895 vypukl požár v doškové
stodole v č.p. 52. Oheň byl hasičským sborem lokalizován
pouze na tento objekt.
V roce 1894 byl 15. prosince založen v naší obci hasičský
sbor s 30 členy. Výzbroj a stříkačku zakoupila obec.
12. listopadu 1897 v 19.00 hodin vypukl požár u Josefa
Janouška č.p. 22, který zničil kůlnu a stodolu, kde byla
uskladněna veškerá úroda z polí.
6. listopadu 1900 založily děti oheň ve stodolách, které byly
postaveny v blízkosti fary. Tento požár zničil stodolu a kůlnu
F. Horta č.p. 49, V. Kudláčovi č.p. 59 zničil požár stodolu a
chlévy, J. Rejtarovi č.p. 8 stodolu a kůlnu, J. Staňkovi z č.p.
62 stodolu. Stodoly byly plné obilí.
31. prosince 1902 ráno vypukl požár ve stodole F. Boka č.p.
87. Stodola vyhořela i s uskladněnou úrodou.
Ohněm byla bezprostředně ohrožena i škola, kterou od požáru
dělila jen vozovka. Vítr však vál východním směrem a školu
se podařilo ochránit.
25. ledna 1906 v 5.00 hodin ráno shořela stodola v č.p. 52.
Rychlou pomocí hasičů bylo zachráněno obytné stavení,
chlévy a kůlny.
18. června vyhořely stodoly v č.p. 43 – Křikava, č.p. 44 –
Řezanina, č.p. 45 – Vyskočil a č.p. 23 – Růžička.
12. října v 16.00 hodin vyhořel domek Jana Lysého č.p. 84.
30. června 1911 vznikl požár ve stavení č.p. 52 – Krejčí.
Požár se rozšířil na sousední domy, 5 stodol a 3 chlévy. Další
požár, který kronikáři zaznamenali byl v roce 1932 v hostinci
„U Habánů“ č.p. 10. Při taneční zábavě o Ostatcích vznikl na
půdě požár, který zničil střechu budovy. Hasiči oheň
lokalizovali. Místo podkrovních světniček, do nichž se
chodilo po půdě, postavil p. Habán hostinec do poschodí.
Do roku 1938 není v kronice žádná zpráva o dalším požáru.
V roce 1941 – 16. července shořela střecha u transformátoru.
V roce 1945 – při bombardování naší obce vzniklo 8 požárů.
V č.p. 52 hořela kůlna, v č.p. 91 u Dvořáků hořela výměnka,
hořel také mlýn p. Jarolíma č.p. 132, stodoly v č.p. 35, 17, 15,
9 a výměnka v č.p. 19. výbuchem bomby byl zcela
demolován domek p. Šidly č.p. 70.
3. května 1950 vypukl požár v č.p. 126 u Sobotků a Mir.
Podušky č.p. 127. 20. prosince 1957 vypukl požár u Škvařilů
č.p. 82 ve starých chlévech, ale díky pohotovému zásahu
sousedů byl požár lokalizován, takže nevznikla velká škoda.

Silnice Rynkem a jiné úpravy v obci
V červenci 1924 byla nákladem obce 28.288,-- Kč
vybudována silnice v Rynku od hasičky až po stavení J.
Krejčího č.p. 52. Do této doby byla Rynkem pouze blátivá
cesta.
V roce 1925 byla postavena silnice v Pastouškách od č.p. 55
až k číslu domovnímu 104, kde byla připojena na okresní
komunikaci.
V roce 1922 upravila TJ Sokol zmolu v Močitkách a
vybudovala zde první hřiště v obci. V r. 1923 zde byly
vysázeny lípy.
V roce 1926 byla vykácená lipová alej za Hájkem až ke
Skřípině a byly zde vysázeny třešně.
V roce 1928 byly na Vinohrádkách také vysázeny třešně.
Tento třešňový sad založil řídící učitel Karel Malý, který zde
vysázel 40 ks třešní. Tyto stromky byly vypěstovány v obecní
školce. V témže roce dalo obecní zastupitelstvo vysázet lípy
na Volné straně.
Rok 1929 byl rokem přírodních pohrom. V zimě uhodily
kruté mrazy, napadlo velké množství sněhu. Autobusová
doprava z Mohelna do Kralic tři měsíce nemohla být
v provozu. I vlakové spoje byly omezeny. Mrazy dosahovaly
k
-29oC. V březnu, kdy nastalo oteplení, muselo vojsko
rozstřelovat kry, které se nahromadily na řece Oslavě. V této
kruté zimě zmrzlo mnoho ovocných stromů.
4. července přišla větrná smršť, která napáchala mnoho škod
na staveních, zahradách a zvláště v lesích. Od řeky Oslavy
k Velkému Poli byly zpřelámány a vyvráceny vzrostlé smrky.
Silnice do Náměště nad Oslavou byla zatarasena polomy.
29. července k večeru se snesla bouře s krupobitím, která
zničila z 90% úrodu na polích zvláště u Kuroslep.
Přes řeku Oslavu byla v tomto roce postavena nová lávka
směrem na Vlčí kopec.
Rok 1929 přináší vynález zvukového filmu. V Brně jsou
v tomto roce asi tři kina, která promítají ozvučený film.
Eva Brůžová, kronikářka obce.
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Zpracovala: Eva Brůžová
Družstvo LUH, družstvo

Taneční soubor
V tomto roce zahájili naši mladí tanečníci svá vystoupení již
14. ledna s předtančením waltzu, tanga, valčíku a rumby na
Hasičském plese v Březníku.
28. ledna pořádal OÚ v Ořechově svůj ples s Doubravěnkou a
ani zde nechyběla naše taneční skupina. V měsíci únoru to
bylo vystoupení na Školském plese v Kralicích n. Oslavou, na
Charitativním plese v Náměšti nad Oslavou, v Senoradech na
plese OÚ, 18. února na plese SRPŠ v Březníku a 24. února
pořádali členové oddílu ledního hokeje v Mohelně svůj ples a
i zde tančili naši tanečníci.
V měsíci březnu v Horních Bojanovicích proběhla přehlídka
dechových hudeb rovněž za účasti našeho souboru a nejinak
tomu bylo i koncem dubna ve Zbraslavi.
8. dubna přivítal naše tanečníky zaplněný sál třebíčského Fóra
při příležitosti již tradičního plesu SPMP.
Ale nejen plesy vítají naše mladé občany – jsou to i
vystoupení na různých oslavách. 27. května oslavoval Jinošov
své výročí, 2. července 2006 zase Zbraslav slavila 80. výročí
otevření kulturního zařízení a zde se naši členové tanečního
kroužku stávají nejen vítanými hostmi, ale svým kulturním
programem přispívají ke zdárnému průběhu oslav.
A přichází čas Hodů, 9. září vystupoval náš soubor na
Přehlídce horáckých souborů ve Velké Bíteši a 23. září na
Hodech v Ostašově.
Děkujeme Vám, mladým tanečníkům i paní Haně Bábuňkové,
za vzornou reprezentaci naší obce v širokém okolí a těšíme se
na Hody v Březníku, kde se již tradičně setkáme.

Vážení spoluobčané,
ač mohou být názory na vznik družstva různé, historii dnes už
nikdo nezmění. I když nejsme nástupnickou organizací
předchozího družstva, pokračujeme prakticky v jeho
šlépějích. V letošním roce to bylo 50 let, co vzniklo
zemědělské družstvo v Březníku – 16. 3. 1956. Mělo 62
zakládajících členů, 514 ha zemědělské půdy. V prvním
představenstvu byl Josef Menšík – předseda, Jan Kudláč,
Stanislav Doležal, Ludvík Prudík, František Chadim, Josef
Bok, Alena Jarolímová, Oswald Brůža, Richard Nováček. Od
ledna 1961 se sloučilo s družstvem Kuroslep a dohromady
hospodařilo na 740 ha. V té době mělo 325 členů. Dosud
v obci žije 21 občanů, kteří se v roce 1956 stali členy.
A zpátky k současnosti.
Informace o výsledku žňových prací, které jsou stěžejní
událostí při hospodaření firmy - žaně jsou každý rok jiné a ty letošní byly mimořádně
obtížné. Lze je rozdělit do dvou fází. V naší republice se
třetina obilí sklidila do začátku srpna před velkými dešti.
Bohužel v našich podmínkách se sklidila jen řepka ozimá,
která byla oseta na 130 ha a dala výnos 29 q/h. Malá část
pšenice ozimé asi 50 ha. V této době byla kvalita zrna dobrá.
Vše změnily deště se srážkami kolem 130 mm. Obilí bylo
poškozeno porostlostí v klasech (začalo klíčit) a poklesem
výnosu (viz. obrázek). Celý rok čekáte, že vklady vložené do
intenzivních porostů zhodnotíte a nakonec pár dní rozhodne,
že nemáte prakticky nic. Z obilí potravinářského a
sladovnického se stalo krmné. Pšenice potravinářská byla
oseta na 407 ha a sklidila se s průměrným výnosem 46 q/h a
ječmen sladovnický byl oset na 278 ha s výnosem 23 q/h.
Ztráty budou mít vliv na chod družstva, pokud se
k současným problémům nepostaví vláda.
Závěrem lze říci, že zemědělství není běžné podnikání. Počasí
je neopominutelné a jednou z podmínek, co dělá náš úspěch.

Zpracovala: Eva Brůžová

František Pejpek, předseda Družstva LUH, družstvo.
Veterán vehycle club (VVC)
K oslavám 50. výročí založení náměšťského letiště byli
přizváni i členové VVC z Březníka a okolí. Organizátoři
oslav požádali o účast 24 historických vozidel – vojenských
veteránů. Automobilový park těchto historických vozidel byl
doplněn vozidly z různých částí naší republiky. Oslav se
zúčastnilo asi 13.000 návštěvníků a zájem o historická
vozidla mezi těmito lidmi byl velký. Při oslavách byla
návštěvníkům rozdána loga VVC Březník a tím toto zájmové
sdružení značně přispělo k propagaci a dobré reprezentaci
naší obce. Průběh celých oslav natáčela televize a Krátký film
Praha. Historická vozidla i jejich posádky byli na letišti již od
pátku 8. září a o všechny bylo dobře postaráno.
Za to patří poděkování velitelství letecké základny v Náměšti
nad Oslavou.
Miroslav Bok, Jaroslav Bohuslav

Zprávičky ze školy
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Zprávičky ze školy
Slavností zahájení školního roku 2006/07 proběhlo v pondělí
4.9.2006. Ředitel školy a starosta obce přivítali na prahu
nového šk.r .všechny žáky. Potom přivítali ve třídě prvňáčky,
které doprovázeli jejich rodiče i prarodiče. Prvňáčci byli ale
pouze tři.

Mateřská škola

Tento školní rok nastoupilo do ZŠ 100 žáků, což je o 4
méně než v loňském roce. Z toho důvodu jsme museli
požádat obecní zastupitelstvo o udělení výjimky z nižšího
počtu žáků, abychom mohli vyučovat v 6 třídách jako v roce
loňském. Důsledkem nižšího počtu žáků je i snížení počtu
pedagogických pracovníků na 1. stupni, kde budeme
vyučovat pouze ve dvou třídách. Školu tedy navštěvuje 100
žáků.
Z Březníka 46, Kuroslep 9, H. Lhotic 9, Kralic 30, Popovic
2, Rapotic 3, Vladislavi 1.

Dobrý den,
taky Vám připadá, že ty prázdniny nějak pomalu utíkaly?
Vždyť i to sluníčko s námi moc nekamarádilo, ještěže to
vynahrazuje aspoň teď. Krásně svítilo i na první školní den,
kdy jsme konečně (!) šly do naší školky. V tomto školním
roce 2006/2007 opět začínáme ve ¾ na 7 a končíme v 16.00
hod. Letos nás je 18 – 11 hochů a 7 děvčat, 14 bydlí
v Březníku, 3 v Kuroslepech a 1 kamarád až v Náměšti nad
Oslavou! Do 1. třídy by mělo jít 8 předškoláků. No a
nesmíme zapomenout, že máme novou paní učitelku –
jmenuje se Cibuliaková Daniela, je z Březníka a do školky
chodí jen odpoledne.
Školní rok začal sice již před měsícem, ale ještě teď chceme
dodatečně poděkovat našemu březnickému i kuroslepskému
panu starostovi za penízky – DĚKUJEME!!
A co nás letos čeká? V nejbližší době drakiáda, opět se
chystáme podnikat, tzn. prodej perníčků a Vánoční hvězdy
před Vánocemi, besídky, výlety za divadlem, někteří z nás
budou chodit přednášet a tak. A naše paní učitelka určitě ještě
něco vymyslí.
Zatím Vám přejeme krásný barevný podzim (bez rýmy a
kašle) se spoustou hub.

V pedagogickém sboru došlo k následujícím změnám.
Namísto paní učitelky Markéty Foitové, která po pěti letech
ze školy odešla, nastoupila paní učitelka Pavla Coufalová
z Náměště. Ze školy také odešla po desetiletém působení paní
učitelka Jana Chytková, a to na ZŠ Komenského do Náměště.
Po mateřské dovolené opět nastoupila paní učitelka Hana
Staňková. Nadále ve škole vyučuje pí. Marie Rybníčková, ale
pouze na zkrácený úvazek. Třídnictví v I. třídě vykonává paní
učitelka Zina Jiránková (1.,2. a 3. roč.), ve II. třídě Jaroslava
Nevrklová (4. a 5. roč.), v 6. tř. Pavla Coufalová, v 7. tř.
Ludmila Černá, v 8. tř. Milena Fröhlichová, v 9. tř. Lenka
Jarolímová. Ve ŠD nadále pracuje paní vychovatelka Josefa
Houfková. Výchovnou poradkyni pro žáky s lehkými
mozkovými disfunkcemi zastává paní učitelka Jiránková a pro
volbu povolání paní učitelka Černá.

Vaše děti z Mateřské školy

Přejeme žákům, pedagogickým pracovníkům a všem
zaměstnancům naší základní školy mnoho úspěchů v novém
školním roce. Žákům všichni přejeme hodně radosti z
výsledků své práce.

P.S.
To, že máme nové hřiště, jistě víte a určitě jste je už navštívili
nebo aspoň viděli. Hrát si sem mohou chodit všechny malé
děti s maminkami a i ty starší z 1. stupně Základní školy.
Vybavení nebylo zadarmo a za pár korun a byla by velká
škoda toto hřiště zamykat. Že zde není výběh ani pro kočky
ani pro psy, je snad samozřejmé. Uchovejme si naši novu
krásnou zahradu pro naše nejmenší co nejdéle.

Zdeněk Cabejšek, ředitel Základní školy

Za děti děkuje Zdeňka Hejlová, vedoucí učitelka Mateřské
školy.

V naší vsi je školka,
chodí do ní kluk i holka.
Všichni se tu máme rádi,
protože jsme kamarádi.
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Slovanské raně středověké osídlení na katastru Březníka
začíná již v 8.-9. století našeho letopočtu. Vesnice v té době
stály u „Kosova brodku“ vlevo od potoka Luh a pod lesem
„Krátký“ mezi Březníkem a Kralicemi. V době rozvoje
přemyslovského státu v 11.-12. století vzniká osada přímo
v místě dnešního Březníka a trvá vlastně až do současnosti.
Osídleno bylo jednak široké údolí u křižovatky silnic do
Mohelna, Náměště a Kralic, kde se objevily zlomky
hrncovitých a zásobnicovitých nádob na zahradě p.
Jarolímové a při kopání studny u domu p. Šebesty a jednak
návrší s románským kostelem. Zde se objevila u zdi domu p.
Ptáčka vrstva tmavě zbarvené hlíny s keramickými střepy,
zvířecími kostmi a vypálenou hliněnou omítkou – mazanicí
dokládající podpovrchové archeologické objekty a kulturní
vrstvy ze 12.-14. století. Další jednotlivé střepy středověké
keramiky se objevily na zahradě školy a při kopání hrobů
okolo kostela. Keramické střepy obsahují ve své hmotě tuhu
(jsou černé) nebo lupínky lesklé slídy a bývají zdobené
vlnicemi a obvodovými rýhami (obr. 2). Všechny dosavadní
nálezy společně se starobylým kostelem ukazují na
skutečnost, že zde stávalo významné regionální středisko
meziříčí Oslavy a Chvojnice s opevněným návrším, na kterém
stával kostel. Pro další archeologický výzkum bude důležité
sledování všech výkopových prací, při nichž dochází
k porušení archeologických objektů, vrstev a kamenných zdí.
Velké množství informací pro poznání života našich předků
přináší přesné popsání místa, hloubky a doby nálezů
keramických střepů a kamenných i kostěných artefaktů při
práci na zahradách, přestavbách domů a průzkumech po
polích. S takovými nálezy se může setkat vlastně každý z nás
a myslím, že většina z nás bude určitě potěšena, když se díky
archeologickým nálezům dozví opět něco nového o naší
dávné a bohaté historii.

Některé archeologické nálezy z Březníka
Pro poznání a pochopení života našich předků
v pravěku a středověku mají velký význam archeologické
výzkumy. Ty archeologové provádí při sledování a
dokumentování různých výkopů ať již při stavbách domů, tak
i při budování vodovodů, kanalizací a izolačních rýh.
Při archeologickém výzkumu jsou velmi důležitá pozorování
umístění různých nálezů jak na profilech stěn a tak i v ploše
výkopů. K archeologickému bádání může přispět každý z nás
například povrchovými průzkumy v polích a nebo
zachráněním a oznámením nálezů i při tak zdánlivě běžné
činnosti, jakou je například práce na zahradě. Už z několika
malých keramických střípků z nádob a nebo oštípaných
zlomků pazourku a rohovce můžeme určit přibližnou dobu,
kdy v daném místě žily naši předci a po dalším průzkumu
míst takových nálezů poznáváme i další činnosti dávných
obyvatel jako například sídelní aktivity nebo pohřební areály,
běžně se objevují náhodně ztracené předměty a ojediněle i
záměrně uložené hromadné sklady předmětů.
Jednou z mála lokalit na úpatí Českomoravské
vrchoviny,
která
se
může
pochlubit
bohatými
archeologickými nálezy, je obec Březník ležící v povodí řeky
Oslavy. Prostor, ve kterém byla založena původní osada se
nachází v příznivých přírodních podmínkách vhodných pro
pravěké a středověké osídlení. Nadmořská výška se pohybuje
jen lehce nad 400 m, v okolí je dostatek jihovýchodních
svahů obrácených směrem ke slunci, v údolí je několik
drobných potoků poskytujících dostatek vody a pro dávné
zemědělství se hodily kvalitní hnědozemě vzniklé na spraši –
„cihlářské žlutce“. V raném středověku se v našich zemích
vytvořila stabilní síť dálkových stezek a jedna z nich
procházela někde v blízkém okolí Březníka. Komunikace
měla název „Libická cesta“ a vedla ze středního Podunají do
českého Polabí.

Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc při
povrchových průzkumech polí okolo Březníka St. Koláčnému
z Kuroslep, L. Prokešovi z Brna a za možnost prohlédnutí a
dokumentace nálezů ze soukromých pozemků p. Jarolímové,
p. Šebestovi a p. Jandové.

V okolí Březníka se můžete setkat s nálezy, které
dokumentují pobyt obyvatel ve zdejším kraji v mladší a
pozdní době kamenné (5500 – 2000 let př. n. l.). Jedna osada
například existovala na poli nad dnešním zemědělským
družstvem (živ. výroba) u polní cesty vedoucí k údolí
Chvojnice, další pak v polní trati „Šafranice“ u silnice do
Náměště a jiná v místě zvaném „Kosův brodek“ u potoka
tekoucího do Kuroslep. Na všech uvedených lokalitách byly
objeveny písčité střepy z hrncovitých a mísovitých nádob,
štípané nástroje z rohovců, pazourků, chalcedonu – plazmy,
křišťálu a sopečného skla – obsidiánu. Našly se i kamenné
sekerky a zlomky provrtaných sekeromlatů (obr. 1). Nejvíce
nápadné jsou z nálezů právě broušené kamenné nástroje,
které se dříve často nacházely při práci na polích a některé
objevily dokonce i školní děti (ZŠ Březník). Na jaře roku
2006 byly objeveny stopy osídlení z doby kamenné i přímo
v jádru obce na jižním svahu kostelního návrší při kopání
izolačních rýh okolo domu p. Ptáčka. Malá kolekce
keramických střepů ukazuje, že při dalších výkopových
pracích v jádru obce a při práci na zahradách se na návrší
s kostelem i v údolí na „Volné straně“ jistě objeví další
zlomky keramických nádob a snad i kamenné artefakty.

Obr. 1: Březník – pod lesem „Krátký“. Zlomky
slovanských nádob z 9. století ze zaniklého sídliště.
Obr. 2: Březník – „Kosův brodek“ aj. Kamenné
sekerky a zlomek sekeromlatu z povrchového sběru na poli.

Milan Vokáč
Tel.: 605922325, 774022633
e-mail: vokko@seznam.cz
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Obrázek č. 1

Předpověď počasí pro ČR na období
od 21.9.2006 do 20.10.2006
( Předpověď byla vydána 20.9.2006 )
Období bude jako celek srážkově
nadprůměrné

průměrné , teplotně

Dlouhodobý průměrný úhrn srážek v tomto období : 53
mm
Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období v
Klementinu: 11,9 st.C
Interval průměrných srážek: 38 až 61 mm
Interval průměrných teplot v Klementinu: 11,2 až 12,5
st.C

Obrázek č. 2

Společenská rubrika Obce Březník
Tam, kde potok teče,
kde všechno voní kvítím
a lidi se mají rádi,
tam doma já se cítím.

Vítáme nové přistěhované občany:
Manželé Jaroslav a Marie Doležalovi, č.p. 130
Manželé Jaroslav a Ilona Smištíkovi s Jaromírkem a
Tomáškem, č.p. 130

Informační okénko Obce Březník

Z kronik Obce Březník

Víte, že ………
-

se dne 20. a 21. 10. 2006 budou konat Volby do
zastupitelstev obcí a zároveň Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR. Volební místnost bude opět
v přízemí Základní školy v Březníku.

Pranostiky na říjen
-

Chytková Simona

Když říjen blýská, zima plýská.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Svatý František zahání lidi do chýšek (4. říjen).
Na svatého Kalista ucpi včelín dočista (14. říjen).
Déšť na Havla, déšť na Vánoce (16. říjen).
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy zamíchá
(17. říjen).
Šimona a Judy – buď sníh nebo hrudy (28. říjen).

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích
obce Březník? Budeme se těšit na příspěvky
z dění těchto organizací do uzávěrky příštího čísla.
Další náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad
do 15. 12. 2006.
Děkujeme.
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