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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace a ČOV se letos trochu rozběhla, a tak se pokusím
o stručnou informaci o tom, co lze očekávat v letošním roce, raději jenom v nejbližší době.

Vedle vlastní stavby objektu ČOV zhotovitel, firma Outulný, začal pracovat na stokách a také na přípojkách. Stavba čistírny postupně vyrostla
z hloubi země na povrch a nyní se staví vlastní domek čistírny. Dá se
předpokládat, že se ještě letos dokončí i montáž vlastní technologie.
Zatím co se jenom kopalo, konečně se i staví a něco tam vyrůstá. Bohužel tam roste ještě mezideponie zeminy. Vlastní skládka po zpracování
hodnocení vlivu na životní prostředí se dostala do další fáze povolování.
Právě probíhají některé správní lhůty, než bude vydán souhlas s jejím
zřízením. Bude to nad objektem Družstva LUH. Tato lokalita je z pohledu
ochrany životního prostření ze všech tří zkoumaných lokalit nejvhodnější. Tolik k vlastní stavbě ČOV.

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

Jak jsme ve spodní části obce mohli zaregistrovat, byly vybudovány
kanalizační stoky. Je zrealizována stoka B od ČOV do Močítek (po
Horákovo) a potom směrem na Mohelno a Náměšť. Dále se postupuje směrem na Horky, kde je dobudováno po šachtu č. 19 – ta je za
obchodem. Původní záměr, že se provedou stoky po všech krajských
silnicích, tzn. až na Horky, někdy do září, se opět trochu upravil
z důvodu koordinace prací firmy E.ON a jejich projektem kabelizace
zbývajících rozvodů nízkého napětí v obci. Přibude k tomu i oprava
vodovodní trasy od sokolovny na konec obce směrem k vodojemu.
Takže se stokami letos skončí někde pod sokolovnou před odbočení
do ulice Za Branou. Momentálně máme úseky od Náměště po výjezd na Kuroslepy i část ulice Zábřezí odfrézované, položen je cementový podklad pod balenou ve všech úsecích a v době kdy bude
vycházet tento čtvrtletník – to je v pondělí a v úterý, ve dnech 15.
a 16. července se začíná pokládat finální povrch, tzv. balená – to
je směr cementu a asfaltu. Začíná se opět ve směru od Kuroslep,
pokračuje se od Náměště a finálně se bude pokládat od křižovatky
u Havelkova po ulici Zábřezí – po šachtu. 19

Paralelně s budováním stok nastoupila firma, která v subdodávce dělá
jednotlivé přípojky k nemovitostem. Zatím co mohu být spokojen s prací
firmy Outulný na stokách, kdy jejich práci mohu jenom pochválit, není
to možné již plně říct o práci na přípojkách. Ono je to trochu logické.
Stoky jsou navrženy tak, aby se vyhnuly ostatním inženýrským sítím,
ale přípojky je prakticky všechny kříží. Největším oříškem byl podchod
pod stávající dešťovou (jednotnou) kanalizací, vlastně potokem v Močítkách. Zde se s odbočením přípojek dostáváme do hloubky přes tři metry,
a to je již problém. Podloží je dosti promáčené a nestabilní, a tak pracovníci zde tráví více času, než se dalo očekávat. Díky několika vydatným
dešťům se zde muselo čerpat značné množství vody, a také díky, řekl
bych, sparťanskému vybavení technikou, jdou práce pomalu, a hlavně,
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výkopy nabírají nečekaných rozměrů. Věřme tomu, že po několika připomínkách z naší strany se situace bude jenom zlepšovat.
Když jsme u těch přípojek. Vlastní odbočení ze stoky, tzv. veřejná
část přípojky, by mělo být provedeno ve sklonu cca 2% a to po hranici pozemků připojované nemovitosti. Na konci tohoto odbočení
je nainstalována připojovací šachtice. Prakticky všechny, až na některé výjimky, nemovitosti půjdou napojit samospádem a hloubka
šachty na připojení by měla být dostatečná. Přesto je třeba upozornit a komunikovat se stavbyvedoucím či mistrem a probrat s ním,
jak hluboko máte umístěn výtok splaškových vod z domu a v jaké
hloubce se na šachtici napojíte. Opět zde platí spád 2%. Na kontrolním dnu jsme toto probírali se stavbyvedoucím a pracovníci mají
takové instrukce, aby si to před s Vámi před prováděním výkopů i po
provádění prověřili. Přesto jsme zaznamenali asi dva případy, že se
bude muset (bohudík to půjde) přípojka předělat. Prosím Vás všechny o trpělivost a spolupráci.

Teď ještě málo slov k plánované uzavírce obce, která již probíhá
a měla by končit v termínu do 23. července. Hlavním cílem uzavírky je vyloučit tranzitní dopravu mimo obec tak, aby se mohla provést oprava krajských komunikací v zamýšleném rozsahu. Do obce
je možné najíždět pouze ze směru od Kralic a auto zaparkovat na
krajské nebo místní komunikaci – tak, aby nevadily stavbě. Aktuálně platný rozsah opravy, pokládky koberce, je od JZD ve směru od
Náměště, po konec obce na Mohelno a od křižovatky po část obce
Zábřezí – ulice kolem prodejny COOP. Vjezd do obce je místním a dopravní obsluze dovolen (po dohodě obecního úřadu s policií). Momentálně se nesmí kvůli pokládkám zajíždět do části obce Močítka
(směr Mohelno), Volná strana, Zábřezí, Kout i Rynek. Je třeba, aby
si občané zaparkovali svoje auta mimo stavbu a na budovanou silnici nevjížděli. Průjezd hasičů a záchranky je v budovaných úsecích
možný. Všechny místní komunikace (momentálně kromě Rynku
a Koutu) a také část krajské je sjízdná bez omezení. Toto musíme vydržet. Stavba se bude snažit o to, aby uzavřená část byla co nejdříve
zprovozněna.
Vážení, ještě by se dalo psát o dalším, ale kanalizaci vidím jako
to, co se nás momentálně nejvíce dotýká a zasahuje do našich životů. Věřme, že již na pouť bude tato část obce alespoň na chvíli
v pořádku.
S pozdravem
Ladislav Malach, starosta

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

(foto: FB Skupina Oslavka!!! – snímky údolí řeky Oslavky)

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
A zase ty odpadky
Milí spoluobčané,
jdu zase s prosbou. Tentokrát se to týká především třídění odpadků.
Není to tak dávno, kdy naše obec sbírala přední příčky ve třídění odpadu.
Samozřejmě postupem času se podmínky mění a regule jsou mnohem
přísnější.
Já mám ale poslední dobou pocit, že čím víc popelnic, tím méně lidé
třídí.
Opět to známé: vychováváme příkladem. Proč učíme děti třídit odpad,
když spoustu dospělých to nedělá????
Konkrétně hřbitov, který navštěvují především dospělí – to je KATASTROFA.
Proč mezi suché kytky, které patří do bioodpadu, někteří hází kytky
umělé, plastové kalíšky, papírové stuhy, ale i skleněné vázy??? Proč???
Vždyť hned vedle u zídky stojí popelnice, které jsou určeny k třídění.
Pneumatiky, které potřebujete vyhodit, nepatří do struh, lesů ani na
sběrný dvůr. Každý pneuservis, který Vám přezouvá kola, by měl staré
pneumatiky od Vás vybrat (i když někdy za úplatu). V Březníku můžete
ZADARMO pneumatiky odkládat u pneuservisu Chadim, Březník čp.56.
V Náměšti pak pneuservis Ji-Go a Mohelno Kavyl Mohelno.
Dalším problémem je stavební odpad.
Prosím, pokud doma bouráte staré zídky, okna apod., zamyslete se, kam
tento odpad umístíte!!!
Proč březničtí chalupáři, kteří jsou zvyklí z měst, při jakékoliv opravě
domu objednají kontejner a odpad si na vlastní náklady nechají odvézt
a někteří naši místní spoluobčané, aby ušetřili, vozí tento materiál různě za vesnici do polních nebo lesních cest. Proč? Proč hyzdí okolí vesnice
a přírodu. Dle zákona č. 289/1995 Sb. Lesní zákon může být za tuto činnost - přestupek uložena pokuta až ve výši 15.000 Kč!!! V dnešní době,
kdy nám lesy díky kůrovci mizí před očima, bych nechtěla, aby se naše
děti časem místo mezi zelení a po lesích procházely po skládkách!!!
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Poslední otřesný případ, kdy někdo na skládku k hnojníku do bioodpadu
navozil staré plechy, starý železniční pražec a betonové dlaždice. Pak nastávají situace, kdy obecní zaměstnanci, místo toho, aby pracovali v obci,
musí jet do Náměště a vybírat z bioodpadu odpad, který tam nepatří!
Pokud máte jakýkoliv materiál, odpad a jiné, co patří na sběrný dvůr, je
možné tento odpad, po vypůjčení kartičky na obecním úřadě, odvézt do
Náměště. Prosím, využívejte této možnosti.
Nikdy není pozdě udělat správnou věc – a třídit odpad správná věc je!
Moc děkuji všem, kteří myslí na budoucnost našich dětí, třídí a nedělají
z naší vesnice a okolí skládku
Mgr. Simona Nabytá,
místostarostka obce

www.obecbreznik.com
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(foto: FB Skupina Oslavka!!! – snímky údolí řeky Oslavky)

NEJBLIŽŠÍ AKCE
V BŘEZNÍKU
VÍTE, ŽE…

• 17. - 18. 8. 2019 - Velká pouť

- V pátek dne 28. 6. 2019 navštívil kolem
13:30 hodin naši obec prezident České republiky pan Miloš Zeman, který projížděl z
výletu z mohelenské Hadcové stepi. Zdržel
se u sokolovny na kratičkou přestávku na
své cestě. U tohoto kratičkého zastavení
byla náhodně přítomna místostarostka obce Mgr. Simona Nabytá,
pak dorazil i starosta Ing. Ladislav Malach. Pro přítomné občany,
kteří byli zrovna u sokolovny nebo projížděli kolem, to byl překvapivý a pěkný moment.

• 7. 9. 2019 - Oslavy 125 let SDH + hasičské závody „O pohár starosty obce“

• 24. 8. 2019 - Dětský den pořádaný VVC Březník

- Obec má možnost pořídit od firmy ESKO-T do domácností malé nádoby (malé popelnice) na třídění papíru (120
l), barevného skla (120 l) a plastu (240 l). Nádoby budou
firmou ESKO-T pořízeny z části z dotace, obec je doplatí a
občanům budou zapůjčeny zdarma. KDO Z OBČANŮ BY MĚL
O NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ZÁJEM, AŤ SE NAHLÁSÍ NA OBECNÍM
ÚŘADĚ DO 22. 7. 2019. Svoz firmou ESKO - T by probíhal v
pravidelných intervalech 1x za 14 dni nebo 1 x za měsíc u
domů - jak bude třeba.
- Se závěrem školního roku také skončila 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).
- Svozy v režii obce Březník budou probíhat pravidelně - každý sudý
pátek. Firma ESKO -T sváží popelnice každý lichý pátek. Firma ESKO-T vyváží malé hnědé popelnice se štítkem firmy. Obec sváží všechny
malé hnědé popelnice na bio - polepené i nepolepené štítky.
- Letos je opět možnost chytat ryby v Požární nádrži (tzv. Prostřed-
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ňáku) po domluvě s Martinem Fraňkem (tel.: 724 530 453). Rybářská sezóna začala prázdninami. Rybářské závody se budou
tentokrát konat až v září.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH:
Knihovnice naší obce Jana Řezaninová informuje, že z důvodu
dovolené a následně z důvodu přechodu knihovnického systému do
nového programu a převodu dat bude obecní knihovna uzavřena od
23.7. do 13. 8. 2019. Pro zásoby letní četby si můžete přijít ještě před
uzavřením v úterý 16.7. Poté bude knihovna opětovně otevřena až
od 20.8.2019 a bude pro Vás přichystána spousta knižních novinek!

www.obecbreznik.com

Březnický čtvrtletník

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

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ - červen 2019

Jako v jiných případech je i zde důležitým momentem, jak tomu předejít, prevence. V naší republice je po roky pozitivní skutečností výuka
plavání, která probíhá skoro ve všech školách v rámci vyučování. Díky
tomu umí plavat skoro všechny děti. Naše země je v tom výjimečná.
Utonutí ovšem není jediným nebezpečím, které dětem především v létě
hrozí. I při sportu a různých hrách je hlavně na nás dospělých, abychom
mysleli na bezpečnost dětí a předešli smutným tragédiím. Když už
k vážnému ohrožení života dojde, o výsledku rozhoduje i rychlá a odborná pomoc. V našem kraji funguje výborně záchranná zdravotnická
služba, ale udělalo se v tomto směru nemálo i jiné dobré práce. Školením odborníků ze záchranné služby pod názvem „První pomoc do škol“
prošlo v minulých letech každoročně přibližně pět tisíc dětí. Nebylo to
pouze samoúčelné předvádění na efekt. Už několikrát jsme zaznamenali případy, kdy tyto proškolené děti zareagovaly v obtížných situacích
rychle a správně. A podílely se doslova na záchraně životů.

Dospělí - 557
Dospělí – muži - 274
Dospělí – ženy – 283
Děti (15 - 18 let) - 8
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 5
Děti (15 - 18 let) – dívky – 3
Děti (do 15 let) - 124
Děti (do 15 let) – chlapci - 67
Děti (do 15 let) – dívky - 57
Děti (6 - 7 let) - 20
Děti (do 3 let) - 35
Celkem obyvatel 691
Průměrný věk obyvatel 42.4

SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA

(foto: FB Skupina Oslavka!!! – snímky údolí řeky Oslavky)

V souvislosti s vodou se nemohu vyhnout připomenutí existujícího
sucha a nutnosti šetření vodními zdroji. Už jsme zaznamenali situace,
kdy při skutečně vážném nedostatku vody, a dokonce zákazu místních
orgánů zalévání zahrad a naplňování bazénů na tuto realitu lidé nehledí
a dávají přednost svým soukromým zájmům. Klidně vyčerpají společné
zásoby vody a pak vyžadují další přísun vody cisternami apod.

(foto: FB Skupina Oslavka!!! – snímky údolí řeky Oslavky)

Sobectví jednotlivců tak pořád často vítězí nad solidárností bez ohledu
na následky, jež pak zasáhnou všechny. Přitom vidíme, že situace s nedostatkem vláhy je mnohdy opravdu vážná. Nezbývá mi než apelovat na
zodpovědnost a vědomí sounáležitosti našich občanů.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje
Vysočina

S nadcházejícím létem se všichni těšíme na chvíle odpočinku a relaxace – nejlépe u vody. Není však vždy vše jen tak idylické jako na plovárně ve slavném Vančurově Rozmarném létě. Na letní kratochvíle mají
mnozí i tragické vzpomínky. Utopení je po různých úrazech druhou
nejčastější příčinou úmrtí dětí v průmyslových zemích. V České republice se utopí přibližně 200 lidí za rok, přičemž většinou jde právě o děti.
2/2019

www.obecbreznik.com

(foto: FB Skupina
Oslavka!!! –
snímky údolí řeky
Oslavky)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Milí spoluobčané,
dnešní můj příspěvek bude kratší, než jsme zvyklí. Je krásné
letní počasí plné sluníčka, a tak se mi nechce sedět doma u počítače.
Jen pár myšlenek. V obci se rozjela stavba kanalizace, s tím velká omezení, mnoho nepořádku, výmolů a prachu. Prosím, buďte opatrní a trpěliví. Dávejte opravdu velký pozor, kam šlapete
nebo kam jedete. Mluvím už ze zkušenosti, šla jsem vyhodit odpad a při zpáteční cestě jsem škobrtla na kameně a chybělo málo
k pádu do výkopu. Tak prosím, všichni dávejme pozor, buďme
opatrní a ohleduplní v těchto složitých situacích.
V dnešní moderní době ale už ani ty babičky, dědečci nemají
moc času. Musí chodit déle do práce, než to bylo za totality a
babičky už nejsou takové babičky, jako byly před padesáti roky.
Jako prarodiče máme druhý pokus, aby se nám to lépe povedlo, pokud nám bude dovoleno radit. Všechny děti jsou báječné.

Dnešní kratičký příběh k zamyšlení
KDO JE TO BABIČKA?
Babička je paní, která už má své děti velké, a která má ráda děti druhých lidí. Dědeček je babička v mužské verzi. Vodí děti na procházku
a mluví s nimi o rybách, fotbale a podobně.
Babičky nemají nic jiného na práci než tu pořád být. Jsou už staré,
že nemohou dělat těžkou práci nebo běhat. Už to je dost, když nás
vezmou do obchodu, kde je houpací kůň, pro kterého mají vždy dost
drobných. Když nás vodí na procházku, zpomalí, když na zemi vidí
brouky.
Nikdy neříkají: „Dělej, pospěš si!“
Většinou jsou tlusté, ale ne tak tlusté, aby se nemohly ohnout a zavázat mi tkaničky. Babičky nosí brýle a legrační prádlo. Můžou si
vyndávat zuby a dásně.
Babičky nemusejí být chytré, protože musejí odpovídat jen na jednoduché otázky jako Proč si psi nerozumějí s kočkami? nebo Proč
je nebe modré a je tam Bůh? Babičky na děti nemluví lidskou řečí,
jako to dělávají lidé, kteří chodí občas na návštěvu, protože je jim
špatně rozumět. Když čtou pohádky, nepřeskakují a nezlobí se, když
chceme číst pořád dokola tu samou.
Všichni by se měli snažit mít nějakou babičku, protože babičky jsou
jediní dospělí, kteří mají na děti čas. (povídalo jedno dítě)
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A tímto bych všem dětem popřála krásné prázdniny, buďte
opatrní, užívejte sluníčka, koupání a volna. Dopřejte si prázdniny bez televize, počítače a mobilu. Mládež se rozvíjí tam,
kde tvrdnou i dlaně. Proto výchova musí být jak vzdělávací,
tak pracovní. Nic se ale nesmí přehánět. Nejvíce dá učitel žáku,
když mu dá naději. Věřím, že se nebudou děti bát ukázat vysvědčení a rodiče pochopí, že nejde vše, jak by si přáli.
Dneska se omluvím, že nezařadím vzpomínky pana Menšíka
a pranostiky na červen.
Pěkné
dovolenkové
dny, ať je prožijeme
doma, či v cizině, bez
nehod a překážek. A
nezapomínejme také
navštívit staré nebo nemocné, opuštěné lidi,
určitě i nám to udělá
radost.
A radost v srdci všem
přeje Marie Sobotková
(V době poutí také
připomínám možnost
změny času mší svatých. Přesný čas najdete napsaný ve vývěsce
vpravo od vchodu do
kostela.)
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byli v planetáriu v Brně. Dozvěděli jsme se o tom, jak to vypadá
v noci na obloze, co se stane s hvězdami, když spadnou na zem, a co
všechno ještě ve vesmíru můžeme vidět.

ČINNOST KULTURNÍ
KOMISE NAŠÍ OBCE
Milí spoluobčané,
o velikonočním víkendu 20. – 21. 4. 2019 jsme v místní sokolovně
uspořádali oblíbenou výstavu fotografií, letos na téma „Život v Březníku v letech 2000 - 2005“, na které jste mohli sledovat kulturní, sportovní a další události v naší obci (různá setkání, třídní srazy, plesy,
poutě, fotbalová utkání, rybářské soutěže, ostatky atd). Bylo opravdu
na co koukat a vzpomínat. Výstavu za celý víkend navštívilo téměř 150
návštěvníků, kteří si navíc odnesli malý velikonoční dáreček. Věříme,
že se Vám výstava líbila a navštívíte ji za rok znovu. Určitě v ní budeme
o příštích Velikonocích pokračovat.
Dále jsme v dubnu v naší obci oslavili jednu zlatou a jednu diamantovou svatbu.
První červnovou sobotu 1. 6. jsme společně s místními spolky uspořádali tradiční Dětský den. Zábavné odpoledne plné her, soutěží a zajímavých úkolů odstartovalo v 15:00 na Malém hřišti registrací všech
soutěžících dětí. Ty měly za úkol projít 12 stanovišť a plnit různé sportovní i vědomostní disciplíny. Na konci na všechny čekala bohatá tombola, ve které vyhrál úplně každý. Akce se velmi vydařila, počasí přálo,
bylo slunečno a teplo. Dětského dne se zúčastnilo neuvěřitelných 96
dětí! Za tak krásnou účast děkujeme! Věříme, že všechny děti byly spokojeny a odnesly si nejen prima zážitky, ale i radost z vyhraných cen.
Na závěr školního roku jsme v obřadní síni OÚ připravili pro „deváťáky“
z místní Základní školy slavnostní rozloučení.
Za KK Jana Řezaninová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Sluníčko je pánem léta,
všechno zraje,
krásou vzkvétá,
plné hvězd je nebe noční,
období to krásné roční…
Milí dospěláci,
zdravíme vás v tomto školním roce naposledy ze školky.
Uteklo to jako voda v potoce a už jsou před námi prázdniny, na které se všichni moc těšíme. Čeká nás jistě spousta radovánek, výlety
a sladké ovoce na zahrádkách. O všem už jsme si ve školce povídali
a mnohé jsme dokonce i vyzkoušeli. Tak třeba na výletě jsme letos
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Sladké ovoce nám
snad vyroste a zčervená na záhoncích,
které jsme si pořídili
na školkové zahradě.
Jahůdky už nám zrají,
tak doufáme, že nám
je nezbaští nějací nenechaví vrabčáci...
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přijdou noví kamarádi a my už se těšíme, až jim ve školce všechno ukážeme. Nejdřív si ale všichni odpočineme během krásných dvou měsíců a vám
přejeme to samé. Užijte si léto - každý podle svých představ, hlavně ve
zdraví a se všemi, které máte rádi.
zdraví vás vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2018/2019 utekl jako voda, a tak bychom Vám rádi sdělili,
co všechno se v jarních měsících událo.

Na různé letní radovánky se jistě těší i děti školou povinné. Od září se mezi
ně přidají i naši kamarádi předškoláci, kterých je letos dvanáct! Však už
jsme se s nimi rozloučili. Letos to bylo s velkou parádou, přijel dokonce i pan
rytíř, který děti opravdovým mečem pasoval na školáky. Ostatní přítomní
budoucím prvňáčkům popřáli hodně štěstí do toho študýrování a mnozí
zamáčkli slzičku, protože ve školce bude tato príma partička chybět. Pokud
se ptáte, kdo nahradí tu prázdnotu, tak nebojte…

BŘEZEN
22.3. – Matematický klokan, soutěž pro žáky 2.-9. ročníku
DUBEN
1. 4. a 5. 4. – Kurz první pomoci pro 8. ročník, praktická část se uskutečnila 28.5. (sanitka + hasiči)
4. 4. – Pythagoriáda - matematická soutěž určena žákům 5.-8. ročníku, do okresního kola postoupili Jan Batelka ze 7. ročníku, Sára Cibuliaková z 8. ročníku
11. 4. – velmi zajímavá přednáška o úpravě pitné vody (technologie
a dezinfekce) v rámci projektu ke Dni Země. Přednášku zrealizovala
Vodárenská akciová společnost, a. s., pan Čejka
Starosti žáků a učitelů ZŠ byly v dubnu soustředěny na přijímací
zkoušky.
12. 4., 15. 4. – přijímací řízení na střední školy žáků 9. ročníku
15. 4. – výlet do Strážnice – Fašanky (žáci I. stupně)
25. 4. – zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
29. 4.-30. 4. – sběr starého papíru
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ČERVEN
4. 6. – divadelní představení – Městské divadlo Brno – Poslední loď
– muzikál
18. 6. – T-mobile Olympijský běh
27. 6. – taneční vystoupení v Rosicích, zúčastní se žáci z I. stupně
27. 6. – Sportovní den – pro žáky II. stupně
29. 6. – Slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení

KVĚTEN
9. 5. – focení dětí MŠ a žáků ZŠ
14. 5. – dopravní výchova pro 4. ročník - dopravní hřiště v Náměšti
na ZŠ Husova
15. 5. – Den otevřených dveří (především pro nově příchozí žáky na
II. stupeň)
15. 5. – Animal tech Brno, brněnské výstaviště (Národní výstava hospodářských zvířat), I.st.

16. 5. – úřad práce 8. Ročník, Knihovna Třebíč - Voskovec a Werich
28. 5. – Pythagoriáda – matematická soutěž, okresní kolo v Třebíči.
Naši školu reprezentoval žák 7. ročníku Jan Batelka a žákyně 8. ročníku
Sára Cibuliaková

2/2019
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ŠKOLNÍ VÝLETY:
I. stupeň 19. 6. – zámek Budišov, přehrada Dalešice
6. a 7. ročník – 19. 6. Kroměříž – prohlídka zámku, Podzámecká zahrada, Květná zahrada
8. ročník – 11. - 12. 6. – cyklovýlet Jedov
9. ročník – Brno – brněnská přehrada, plavba parníkem na hrad Veveří
Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží závěr školního roku, popřejeme
žákům, učitelům a všem zaměstnancům výdrž, aby výsledky byly co
nejlepší!
Zaměstnanci školy všem přejí krásnou a klidnou dovolenou.
Na Vaše děti se budeme těšit v novém školním roce.

TJ Sokol Březník
Oddíl fotbalu
Juniorskému fotbalu se pod záštitou TJ Sokol Březník u nás v obci daří
- máme dohromady 4 týmy - minipřípravku (tihle malí ještě nehrají
registrovanou soutěž a jen se připravují na starší kategorie (občas jezdí na turnaje)), mladší přípravku, starší přípravku a mladší žáky. Mladší přípravka obhájila krásné první místo v tabulce, mladší žáci poskočili na bronzové třetí místo a starší přípravka vystoupala z osmého na
páté. Ke skvělé sezóně gratulujeme dětem, obětavým trenérům z řad
rodičů i rodičům!

pětigólového vedení. Krátkou ztrátou koncentrace jsme dovolili
hostům korigovat výsledek na konečných 5:2.
Druhý zápas se od samého úvodu hrál v naší režii. Hrálo se hlavně před hostující brankou. A po pěkných akcích jsme vstřelili
půltucet gólů. Od většího přídělu zachránil hosty výborný výkon
gólmana. V našem posledním domácím zápase jsme se rozloučili
výhrou 6:0.
Poslední 10. kolo OP MP zlatá skupina.
Poslední dva zápasy OP jsme jeli odehrát do Nových Syrovic. Od
Grungeho jsem měl info, že má přijet předseda OFS Radek Zima
předat nám pohár pro vítěze OP a medaile. Ale potřebovali jsme
uhrát aspoň dva body.
Grunge mně dal radu: „Hlavně to neposerte“.
V prvním zápase se vkradla na naše borce nervozita. Začali jsme
ustrašeně, toho domácí využili ke vstřelení vedoucího gólu. Brzy
se nám povedlo skóre otočit, ale domácí těsně před poločasem
srovnali. Hned v úvodu druhého poločasu jsme si vzali vedení
zpět. I přes velké množství šancí se nám gólovou pojistku nepodařilo přidat. Když už se zdálo, že kýžené body získáme už v prvním
zápase, tak přišla těsně před koncem studená sprcha v podobě
vyrovnávacího gólu domácích po zmatcích a nedůrazu před naší
brankou. Konečná remíza 3:3 odložila oslavy „titulu“.
Ve druhém zápase jsme na domácí vlétli jak uragán. Do poločasu
jsme vstřelili tři góly. Řadu šancí ještě pochytal domácí brankář.
V úvodu druhého poločasu domácí snížili. Po dorážce jsme si vzali třígólové vedení zpět. I když se domácím povedlo ještě jednou
náš náskok snížit, tak jsme žádné drama nepřipustili a výsledek si
zkušeně pohlídali a po výsledku 4:2 vypukly oslavy naplno. Předseda splnil svoji misi, kdy za jásotu početné skupiny našich fans,
předal našim borcům pohár a medaile.
Hoši, děkujeme!

(Mix fotbalistů z mladších žáků a starší přípravky)

Trenér mladší přípravky, pan Miroslav Pelán, popisuje poslední
dva zápasy takto:
9. kolo nadstavby OP MP zlatá skupina.
Dnes Mladé Pušky odehrály další kolo OP se sokolem Výčapy.
V prvním zápase jsme soupeře zaskočili přesnou kombinační hrou.
Převahu jsme vyjádřili i brankově. Dostali jsme se do pohodového

10

www.obecbreznik.com

Březnický čtvrtletník

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

Tým Muži A (IV. třída sk. A) - po posledním kole je pěkném 5. místě
tabulky.

Foto z fotbalové rozlučky v Březníku:

Sokolík
Jaro fuč, léto v plném proudu, prázdniny na začátku. Mohu si sednout,
dát nohy nahoru (komu by taky v tom horku neotékaly, že?!) a místo
sprintu z práce frčím na cvičení hodnotit další školní rok z pohledu
cvičitele oddílu všestrannosti.
Náročné, co vám budu povídat, ale uspokojující. Naposledy jsem slibovala, že napíši, jak pokračují naše malé oddílové projekty. A také
bych se chtěla zmínit o našich nejmenších ze cvičení rodičů s dětmi,
říkáme jim sokolíčci. Starší děti, z oddílu předškoláků, jsou sokolíci. Již
je vám tedy jasné, jak pracovně říkáme rodičům: sokolníci. Konečně
v tom máte jasno a můžeme pokračovat.

2/2019
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Začnu našimi lipkami sázenými v říjnu na začátku Aniny aleje. Radovali jsme se předčasně. Zimu sice přežily, ale nájezd mladých
srnčích parůžků již ne. V dubnu to vypadalo skvěle. Všechny vypučely, přilili jsme jim závlahu, aby se hezky zazelenaly a než bys
řekl švec, měly hned dvě odrané větve. Co vykukovalo z ochranného pletiva, mělo strhanou kůru až na holý kmínek. Jako že mám
zvěř ráda, tak při pohledu na tu spoušť, jsem si do úst neviděla.
Nezbývalo než se pokusit zachránit, co zbylo. Byl to boj, kdy já natírala větve, slepovala kmínkům kůru a přivazovala větve k sobě,
dbajíc rad internetových odborníků. A když jsem se jela po týdnu
podívat, jak to s marodky vypadá, byl oholený další stromek. Nakonec nezbývalo, než vzít kleště a vše poraněné ostříhat.
Když jsme se sokolíky začátkem června jeli kolem na kole, srnečků
už se lipky bát nemusely. Buřina je do jedné schovala natolik, že
nemít kolem sebe laťové opěry, nenašli bychom je ani my. A tak
nezbývalo než zapojit rodiče. Během pěti dnů bylo hotovo. Lipky
teď mohou krásně dýchat, i ty ostříhané znovu vyrašily. Máme
z toho radost. Možná není všem překážkám konec, ale dál se budeme snažit, aby z nich vyrostly pořádné, veliké stromy.
Naším dalším projektem bylo vyčištění
studánky na Pálovce – to je ta, pod odbočkou Aniny cesty k Jindřichově lávce.
Počasí nám dlouho nepřálo, od března
jjsme plánovali termíny, ale víkendy jako
by byly začarované: déšť, zima, zima,
déšť. Nakonec jsme museli kvůli studánce
odložit i plánovanou květnovou výpravu
za keškami, ale to nevadí! Kešky nám neutečou, najdeme si je jindy! A tak jsme Svátek práce oslavili tím
nejlepším způsobem.
Sešli jsme se všichni a pomoct přišli i táta a máma Prokopovi.
K táboru jsem se nechali popovézt auty, abychom zbytečně nevyplýtvali síly našich trénovaných svěřenců, samozřejmě. Po
zkušenosti s lípami, kdy cca po 500 m začal nejmenovaný sokolík
kňourat, že ho bolí „nožičky“, jiná možnost ani nepadala v úvahu.
Navíc, tolik nářadí, co jsme si vezli, neviděli pohromadě budova-
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telé socialismu ani při „Akcích Z“. O čemž svědčí zájem pana lesáka
projíždějícího kolem s komentováním, že Štěchovický poklad tu
fakt nenajdeme.
Od tábora už sokolíci šlapali po vlastní ose. Pes, já a vozík s věcmi
autem až na místo určení.
Na místě byla porada, vymezení prostoru pro pohyb (přeci nebudu
hledat lelkující sokolíky po celém lese!), školení BOZP „jak se nebude pracovat s nářadím“, a kam a proč se bude nářadí odkládat.
Nemáte ani potuchy, k čemu všemu dítě upotřebí třeba takovou
pilku. Vy, co máte doma kluky to asi znáte. My, co máme děvčátka ne: takže mé překvapení, když dvouapůlletý Lukášek vzal do
ruky pilu s tím, že jde řezat nebralo konce. Mou zvědavost, co jde
asi tak řezat, přebyla zodpovědnost chránit život, zdraví, majetek, a tak zůstalo jen
u velkého dětského
zklamání a pláče
a Lukáškovým zjištěním, že ne všechny tety jsou hodné
a mají pro chlapy
pochopení. Sorry
prcku, bude hůř.
Nejdříve jsme si
udělali plán, jak by
taková čistá studánka měla vypadat, to je jasný… hlavně by měla mít modrou vodu,
měla by být přístupná zvířátkům a musí mít odtok a čisté dno.
Jestli si myslíte, že než jsme se ke studánce skrze ostružiní prosekali, byla polovina dětí otrávená a druhá unavená? Tak se pletete. Teď teprve začne ta správná práce. Vyčistit koryto odtoku ze
studánky. Jo jo, prostě je to v nás, dělat přehrady, hloubit díry
a tunely.
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Vyprázdnit studánku byl větší oříšek. Můj geniální nápad, že
strčíme dovnitř jednoho sokolíka, který bude nabírat vodu do
kýblů, neprošel přes Monču. Je děsně soucitná, prý je voda studená (no to byla) a prý
natéká tak rychle, že by
jij měli hned v gumákách.
Vybírali jsme ji tedy na
několikrát, s omluvou
panu domácímu skokanovi, že mu vážně ublížit
nechceme, ale že by bylo
pro dnešní den lepší jít
k někomu na návštěvu.
Nešel, a vybírání šlo o to
pomaleji.
Nakonec se nějak zadařilo, studánka byla dvakrát
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vybraná, kameny vydrhnuty rejžákem, odtok vyčištěn a udělána
napáječka pro zvířata a upraven přístup v podobě několika schodků.
Práci jsme střídali pitím, jídlem, hrou a opékáním špekáčků.
Práci jsme střídali pitím, jídlem, hrou a opékáním špekáčků.
Nakonec jsme vše poklidili, vzali kárku a cestou zpět k táboru vysbírávali odpadky kolem asfaltky. Díky pomoci rodičů, jsme děti
přiblížili k domovům.
Myslím, že se nám práce povedla, už jsme dostali i pochvalu od
pana Lysáka. A my jsme, nakonec jako všichni, rádi pochválení. Ještě by to chtělo vymyslet na studánku kryt. Jak totiž přišla o své sousedy stromy, svítí do vody sluníčko, a to není moc dobré. Taky bude
potřeba znovu juknout na ostružiní a maliní a znovu jej odstranit.
Přála bych si, aby se studánka stala součástí oddílových i rodinných procházek a výletů, třeba i na kole. Aby si každý mohl nabrat
vodu a napít se, ale také, aby byl ochotný kouknout a vytáhnout
tu spadený list, tu nafoukané jehličí. Případně zavolal, že je nutná
údržba. Máme doma nachystaný plecháček, jen přemýšlíme, jak
jej tam nainstalovat, aby se nestal něčí sběratelskou trofejí. Teď již
víte, jak to bylo se studánkou. Proč Ela a Šíma Rosendorfovi dostali
za cyklovýlet speciálního skřítka, a jak se hledá skřítkův poklad si
přečtete příště.
Hezké léto, plné zážitků všem přejí za oddíly všestrannosti
Ilča a Monča
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Během jarních měsíců probíhaly na hasičce obvyklé uklízecí brigády.
První květnový víkend 4. – 5. května jsme zajišťovali prodej vstupenek na tradičním závodu automobilů do vrchu v Náměšti nad
Oslavou.
Ve stejném víkendu jsme se zúčastnili ještě okrskové soutěže v Horních Lhoticích, kde se nám bohužel nevedlo kvůli špatnému sání
a skončili jsme na 6. místě. Zúčastnili se: Petr Bureš, Zdeněk Kříž,
Ladislav Sochor, Petr Klíma, Lukáš Chadim, Jakub Musil, Tomáš
Kalousek. Náhradníci: Jaroslav Chadim, Jan Pejpek, Martin Sochor,
Jaroslav Řezanina.
V pátek 10. května byl vyhlášen cvičný poplach v Kralické oboře na
zdolání lesního požáru a zajištění dostatečné dodávky vody na požářiště z místního vodního zdroje. Za náš sbor zasahovalo 10 členů,
jmenovitě: Jan Pejpek, Petr Bureš, Jaroslav Chadim, Martin Sochor,
Ladislav Sochor, Josef Kříž, Tomáš Kalousek, Milan Nováček, Jakub
Musil, Jaroslav Řezanina. Náhradník: Zdeněk Kříž.

V termínu 31. května - 2. června jsme uspořádali třídenní turistický pochod „Kuklík“. Hlavním cílem byl vrchol Devět skal, což je
nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny, kde se nachází velmi cenné rulové skalní bloky,
na nichž rostou vzácné květiny. Účastníci zájezdu zdolali sobotní
pochod v délce 25 km.
V sobotu 1. června jsme se podíleli na pořádání místního Dětského
dne. Zajistili jsme hasičskou disciplínu, ve které si mohly děti vyzkoušet požární útok, a přispěli jsme finanční částkou na občerstvení pro děti.
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Hasičská „Malá“ pouť letos připadla na víkend 14. - 16. června. Předpouťovou zábavu jsme pořádali v pátek venku u sokolovny s místní
kapelou Bedňáci, která
zajistila výbornou náladu.
Akci navštívilo 115 platících, počasí bylo po celou
noc tropické a zábava se
velmi vydařila. V neděli se
od 8:30 konala mše svatá
za zemřelé členy sboru
a poté jsme s dechovou
kapelou Polužankou obešli
celou obec. Od 16 hodin se
pod májí konala pouťová
zábava, na které zatančily
březnické děti z tanečního
souboru Jablíčko.

Tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty obce, letos doplněnou
o oslavy 125 let výročí od založení březnického hasičského sboru,
budeme pořádat v sobotu 7. 9. 2019. Součástí oslav bude slavnostní
průvod, svěcení nového hasičského praporu zhotoveného speciálně
pro tuto příležitost a vyhrávání dechové kapely Polužanky. K tomu
obvyklá podívaná na hasičskou soutěž a bohaté občerstvení. Všechny
Vás srdečně na tuto slavnostní událost zveme!
Jaroslav Řezanina, starosta SDH
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
– ROK 1941
… aneb jak se v Březníku žilo před 78 lety …
• V lednu převládaly mrazy od -3°C do -20°C, jen 22. - 26. ledna
oteplení na + 2°C. Dne 16. a 17. ledna sněžení a silné vánice.
• 20. 1. 1941 zemřel Julius Řezanina z č. p. 90.
• Od 1. ledna se vydává mléko na lístky ve sběrně mléka u Nováčků č.p. 4. Rolníci odvádí mléko do sběrny a pan Richard Nováček
je denně dováží na dráhu a zasílá do Brna. Z toho důvodu jsou
odstředivky a máselnice zapečetěné, aby se zabránilo stloukání
másla.
• 2. 2. 1941 povolán do Březníka nový farář P. Arnold Schneider
z Třebíče, který se těšil u mladé generace velké oblibě, za to u starších byl pro jeho pokrokovější názory neoblíben. Byl to výborný
kazatel. Jeho zásluhou byly náhrobky, kříže a pomníky na zdejším
hřbitově seřazeny, urovnány a pořízena litinová čísla.

• 5. 2. 1941 silná sněhová bouře v noci. Na silnici ku Kralicím vysoké závěje. Dělníci, kteří šli na ranní vlaky, zabloudili až do lesíka na Špilberkách, odsud se vraceli bez orientace, poněvadž pro silnou vánici neviděli na krok. Vlaky byly až o 2 hodiny zpožděné. Ve dne byla vyhlášena
pracovní povinnost na odklízení sněhu, z každého čísla jeden občan.
Sněžení a mrazy trvají až do 8.2.
• Od 9. 2. do 12. 2. oteplení na +3°C. Od 13. 2. do 28. 2. silné mrazy až
-11°C.
• Od 1. 3. do 15. 3. déšť se sněhem, od 16. 3. do 31. 3. mrazíky -2 až -7°C.
• 28. března zahájili rolníci setí jařin.
• Od 1. 4. do 13. 4. sníh, déšť a mrazíky, 15. 4. se oteplilo a přikročeno k
sázení bramborů.
• 7. 4. vyhlásilo Německo válku Jugoslávii a 30. 4. zvítězilo nad Jugoslávií.
• 17. 4. zemřel Kamilo Tomasi, národnosti italské, který se oženil v Březníku do č. p. 86 a žil zde od roku 1886, když se stavěla dráha, na které
pracoval s jinými Italy, kteří byli z jižních Tyrol. Byl to velmi pracovitý
občan a poctivec, který při své skromné stravě dožil 86 roků.

2/2019

• Od 3. 5. do 8. 5. padal sníh, 7. 5. první jarní bouře. Od 9. do 17. 5. mrazíky. Dne 19. 5. druhá velká bouře, od 19. do 28. 5. teplé počasí. Dne
31. 5. bouře a povodeň. Dne 2. 6. další bouře, 8. 6. o malé pouti velká
bouře s povodní.
• 21. 6. napadlo Německo Sovětský svaz a po 3 roky bestiálně ničilo ruský národ.
• Celý červenec krásné teplé počasí.
• Od 21. 7. byly stanoveny žňové hlídky.
• 16. 7. požár střechy na transformátoru.
• 2. 8. byl vyprázdněn velký rybník.
• 26. 8. byl gestapem zatčen p. Metoděj Pospíchal pro ilegální činnost.
Narozen 2. 7. 1907 v Blížkově, ředitel školy ve Výrovicích, manžel paní
Marie rozené Kašparové z č. p. 13. Zemřel dne 26. 11. 1941 v koncentračním táboře v Osvětimi. Zanechal manželku a nezletilého syna.
• 26. 8. velká bouře, celý srpen teplé počasí a slunečno.
• 5. 9. skončené žně, úroda obilovin nadprůměrná.
• 20. 9. začalo rolnictvo se sklizní bramborů.
• 29. 9. se značně ochladilo a větrno, jinak celé září teplo bez dešťů.
• 1. 10. zrušena žebrota flašinetem.
• 11. 10. úředně rozpuštěna jednota Sokol v Březníku
• 17. 10. ukončilo rolnictvo sklizeň bramborů a přikročeno ke sklizni řepky a cukrovky
• 23. 10. první mráz, zmrzly všechny květiny, od 26. 10. do 29. 10. napadl další sníh a mráz -4°C, celý říjen chladno a deštivo, čímž se značně
zdržela sklizeň řepky a brambor.
• 11. 11. mráz - 7°C, 15. 11. silné větry a mráz až -8°C, 17. 11. napadl
sníh, celý listopad mlhy, větry, ku konci mrazy.
• 1. 12. mráz -11 °C, napadla silná vrstva sněhu., od 8. 12. do 20. 12.
obleva.
• 15. 12 vypověděla Amerika válku Japonsku.
• Od 21. 12. do 31.12. mráz a sněží.
• Vyučovací povinnost učitelů činí 30 hodin týdně, vyučovaní povinnost
učitelek činí 28 hodin týdně, vyučovaní povinnost řídících učitelů činí
26 hodin týdně.
Z březnické kroniky přepsala
kronikářka naší obce
Jana Řezaninová
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Historie obce
Podíváme-li se do historie o nejstarších stavbách v naší vesnici, tak jsou to:
kostel, tvrz – bývala na „Kocperkách“, hrad Lamberk a některá stavení, ve
kterých se bydlí. K tomuto se váží i stavení, která se starala o výživu obyvatel. Od pradávna a po všechny generace jsou to mlýny.
První Březnický mlýn. Kde stával? Kdo ho nechal postavit a kdy? Komu
patřil po celou dobu, kdy mlel obilí? Vše toto bylo zahaleno uplynulým časem, který utekl a nepředávaly se žádné zprávy o tomto mlýně z pokolení
na pokolení, takže jsme v dnešní době o něm téměř nic nevěděli. Proto si
oživíme minulost a něco si i tomto mlýně povíme:

mlýn zanikl, nelze zatím zjistiti.
Roku 1860 byl majitelem Karel Stejskal, pocházející z mlynářské rodiny
velkopolské, který
svůj majetek prodal za 3800 zl. náměšťskému velkostatku.
Později se stala z tohoto mlýna hájenka, kde působili hajní různých jmen
a od roku 1960, pak sloužily tyto prostory jako rekreační středisko Ministerstva vnitra. Dnes je tu tábor Jiskra, kam se jezdí rekreovat nejen děti, ale
pořádají se zde také různé společenské akce.

Březnický mlýn
stával na místě nynější hájovny, zvané i na mapách„U Vlasáka“. Byl založen
asi ve druhé polovině 14. století s hradem Lamberkem, ale připomíná se až
r. 1416, kdy Jindřich z Náchoda prodal Bludovi z Kralic svůj majetek v
Březníku, totiž 3 lány, 2 krčmy, lázeň a Pavelcův mlýn, řečený Konečný pod
Zňátky. Kolem roku 1530 tu žil mlynář Linhart, který dával vrchnosti ročního platu 30 grošů a k tomu poznamenáno: „A ten má střechy a dvéře
spravovati,“ tj. poddaným lidem. Léta 1545 náležel mlýn s Březníkem bratřím Oldřichovi a Znatovi z Lomnice na Náměšti. V jejich zámeckém urbáři
je k tomuto roku poznamenáno, že mlynář Drmelík dává z řeky půlletně 1
zlatý činže čili platu.
Avšak mlýn dostal brzy nového držitele, neboť zápis ve zmíněném urbáři
uvádí k r. 1559, že „Joachim koupil mlejn Vrzalovský v Březníku od bratra
svého za 520 zlatých“. Toto pojmenování dosvědčuje, že před Drmelíkem
žil na mlýně
Jistý Vrzal. O smutném konci Joachimova bratra praví urbář suše: „Vondru
mlynáře klády udávily“. Avšak již roku 1561 zapsáno, že „Mikuláš koupil
tento mlejn za 460 zlatých“. Ani ten na něm dlouho nepobyl, neboť záznam z roku 1568 dí, že sirotci nebožtíka Pavla Joba, mlynáře v Březníku,
mají na mlejně pod Číměřem zl. 134, na mlejně pod Náramčem 44zl. a na
mlejně pod Jesenim 57 zl. (podílů a půjček). Tak totiž jmenovali té doby
březnický mlýn.
Zemřelý mlynář zanechal dle toho svým dětem jmění velmi slušné, které
bylo ukládáno do sirotčí truhlice na zámku a odtud půjčováno věrohodným dlužníkům. Tak r. 1583 bylo vzato z truhlice od sirotků nebožtíka Pavla
mlynáře v Březníku zl. 55 a jsou půjčeny. Z téhož sirotčího jmění vzato 30 zl.
a jsou půjčeny v obci březnické na most pod Kuroslepy. Avšak jeden z těch
sirotků neznámého jména se ve světě zatoulal, a tak to dopadlo pro Březník s onou výpůjčkou velmi šťastně. Po Pavlově smrti nastoupil jeho syn,
neboť zpráva z roku 1600 vykládá, že Anna, dcera nebožtíka Pavla mlynáře
v Březníku, prodala z dílu svýho Jakubovi mlynáři pod Jesenim zl. 30 za
hotových 8,5 zlatého, tedy pohledávka, která měla býti splacena v ročních
lhůtách, byla vyplacena hotově hned, ovšem v počtu značně nižším.
Dále není o mlýně zpráv, až pozemková kniha obce Kralic uvádí k r. 1784
číslo 47„Vlasákovu chalupu“ jejímž majitelem byl Jan Roučka i v roce 1820.
Bylať asi tato realita dále jmenována po předchozím jejím držiteli. Kdy
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

Narodili se:
duben:
Štěpánek Bobek (rodiče Pavla Vařbuchtová a Petr Bobek)
Tomášek Petr (rodiče Jiří Petr ml. a Monika Potůčková)

Životní jubilea
Za měsíc červenec:
Paní Kondratenko Rayisa, 83 let
Paní Široká Eva, 50 let
Paní Malachová Božena, 87 let
Paní Vochyánová Karla, 70 let
Pan Šebesta Jiří, 75 let
Pan Krčma Vlastimil, 50 let
Paní Kratochvílová Božena, 70 let

červen:
Sofinka Sobotková (rodiče Petra a Martin Sobotkovi)
červenec:
Amálka a Alžbětka Sochorovy (rodiče Andrea a Ladislav Sochorovi)

Přistěhovali se:
Za měsíc srpen:
Paní Švarcová Marie, 81 let
Pan Vyskočil Jaroslav, 55 let
Paní Křížová Marie, 87 let
Paní Collinsová Gail Lesley, 60 let
Paní Sázavská Jindra, 55 let
Paní Musilová Marie, 80 let
Pan Pejpek Jan, 60 let
Paní Jarolímová Milada, 82 let
Paní Pavlíková Vlasta, 81 let
Paní Šídlová Růžena, 75 let

duben:
Pan Touška Martin a paní Malá Eva s dětmi Kateřinou a Janem Malými
Slečna Kubíčková Simona

Zesnulí sp
spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Březen:
Paní Věra Soukupová

Za měsíc září:
Paní Bochníčková Božena, 87 let
Paní Kopuletá Marie, 87 let
Pan Žitník Stanislav, 65 let
Paní Vyskočilová Pavla, 50 let
Paní Horká Jarmila, 81 let
Paní Kudláčová Helena, 81 let
Pan Franěk Jaroslav, 82 let
Paní Ležáková Jaroslava, 75 let
Pan Malý Ferdinand, 87 let
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Z obecního úřadu Vám přejeme
krásné léto plné radosti
a pěkných zážitků
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FOTOGALERIE
6 4.2019 – „Ukliďme svět - ukliďme Česko“

19.4.2019 – průvod řehtaček na Velký pátek

20. - 21.4.2019 – sokolovna - výstava fotografií
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25. 4. 2019 – manželé Jarmila a Josef Řezaninovi – zlatá svatba (50. let výročí sňatku)

26.4.2019 – Ochotnické
divadlo z Rouchovan v
sokolovně - divadelní
občerstvení
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27. 4. 2019 - manželé Růžena a Josef Fraňkovi – diamantová svatba (60. let výročí sňatku)

8.5.2019 – Pomník Padlých – kladení věnců za účasti VVC Březník při příležitosti státního svátku Vzniku Československa

9.5.2019 – Žehnání úrodě
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1.6.2019 – Dětský den

2/2019

www.obecbreznik.com

21

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

16.6.2019 – Malá pouť – taneční vystoupení Jablíčko

28.6.2019 – obecní úřad - loučení s deváťáky
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29.6. – 1.7. 2019 – návštěva německých přátel z Grossbardau
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29.6. – 1.7. 2019 – návštěva německých přátel z Grossbardau

71. 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. 2019. Děkujeme.
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