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OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
tak jsme prožili další čtvrtletí v zajetí koronavirové pandemie a nějakým
způsobem se to dotklo snad každé domácnosti. Někteří jsme tím prošli
relativně klidně, nicméně jsme se někteří setkali i s komplikovaným průběhem. Prosím, abychom to ještě všichni vydrželi, a snad s rostoucí proočkovaností se nám podaří dočkat klidnějšího a otevřenějšího léta.
Máme za sebou také první zasedání zastupitelstva obce v tomto roce a projednávání rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet obce je schválen jako deficitní s příjmy cca 15 mil. Kč a výdaji 43,5 mil. Kč. Tento deficit hodláme
pokrýt půjčkou ve výši cca 20 mil. Kč a dále ze zůstatku finančních prostředků minulého období, tj. asi 10,5 mil a příjmů roku 2021. Přesná čísla jsou
dostupná na úřední desce obecního úřadu. Jak se bude situace vyvíjet, není
možné po prvních dvou měsících hodnotit, a tak i při přípravě výhledu jsme
se drželi těch pesimističtějších odhadů. Pro hodnocení zadlužeností obcí se
mj. využívá tzv. ukazatele dluhové služby. To víceméně poměr dluhových
nákladů (splátka jistiny a úroků) k celkovým daňovým příjmům obce. Taková úroveň, kdy je již obec v hledáčku kontrolních orgánů, je 30%. Naše
ukazatele za rok 2020 jsou 2%, po přijetí této půjčky se dostaneme na
hodnotu někde nad 15%. Potom bude otázkou, zda se zvýší daňové příjmy
obce a jak bude ještě schopna pojmout další investice.
Co se nám tam, vyjma splátky spoluúčasti na kanalizaci a vodovodu, a také
celoplošné úpravě většiny komunikací, vešlo? Jsou to tři akce, které musíme letos dokončit. Je to prodloužení komunikace Za Branou, ale zejména

pak rekonstrukce osvětlení a místního rozhlasu. Vlastní práce začnou spolu
s pracemi firmy E.ON v květnu. Je předáno staveniště, a tak se zase začne
v obci kopat. Snad to bude poslední akce, kdy se „poleze“ do země. Překopy
vozovek by se, až na výjimky místních komunikací, neměly již dělat. Chráničky jsme tam uložili před opravou těchto komunikací. Na tyto dvě akce
jsou zde v rozpočtu peníze z minulých období. Dále ještě budeme platit
opravu dešťové kanalizace v ulici u bytovek. Konečná úprava povrchu by
podle dohody měl být hotova také v květnu. Tímto bychom chtěli uzavřít
práce nutné a rozdělané a můžeme se věnovat dalším záměrům.
V rozpočtovém výhledu je možné přistoupit k prodeji pozemků pod Hejlovými. Na této zakázce už pracuje projektant na komunikaci a inženýrských
sítích pro tuto lokalitu. Naší snahou je tuto lokalitu rozpalcelovat a nabídnout k prodeji. Já vím, že se to již vleče, ale až teď si dokážeme trochu
dopočítat, kdy na to budeme mít. Podle dosavadních propočtů je možné
obslužnou komunikaci zafinancovat v horizontu pro rok 2024 bez další
půjčky. Do dnešního dne nemáme ještě vyjádření dopraváků, zda navržená
komunikace splňuje potřebné parametry, a tak není možné vlastní oddělení parcel provést.
Další lokalita, se kterou obec pracuje, jsou Záhumenice. Je to lokalita, která
je pro rozvoj obce daná územním plánem a obec tam již značné prostředky
investovala. Zde jsme si nechali zpracovat studii, ze které je zřejmý velký
potenciál této lokality pro rozvoj obce. Ale než přistoupíme k další projekční přípravě, tak bych chtěl požádat, takto veřejně a posléze i na osobních
jednáních zastupitelů, vlastníky dotčených pozemků o vstřícný postoj. Jako
obec jsme schopni nabídnout takové podmínky pro výkup těchto pozemků,
které mohou být zajímavé. Nemůžeme však slibovat nemožné, pořád nám
musí zůstat síla na další investice. Poprosil bych všechny zúčastněné, abychom se snažili najít společnou řeč.
Bylo pro velkou škodu pro naše děti a vnuky, kdyby se nám to nepovedlo.
Dneska se všichni zaklínají Kralicemi, ale minimálně stejný potenciál máme
v územních plánech k dispozici. Najděme proto takové řešení, které nám
dovolí pokračovat v projektování této lokality. Poté se dá najít i možnost
financování této výstavby. Pokud se ekonomika nezbortí, je to i reálné.

Navštivte veřejný obecní facebookový profil: http://www.facebook.com/ObecBreznik/
O kapacitě této lokality může napovědět jedna z možných variant.

- Právě probíhá akce „Ukliďme Česko - Ukliďme Březník“. V sobotu 27. března byla celostátně vyhlášena akce Ukliďme Česko, do
které se naše obec v předchozích letech aktivně zapojovala. Vzhledem
k tomu, že epidemiologická situace stále neumožňuje shromažďování
dobrovolníků, společnou úklidovou akci jsme letos neuspořádali, ale
pokud půjdete kdykoliv na jarní vycházku, nezapomeňte si s sebou vzít
papírový pytel, rukavice a sami můžete čistit přírodu kolem naší vesnice.
Zastupitelé obce se do této akce zapojí samostatně. Pokud nás bude víc
a zapojí se i veřejnost, příroda kolem nás jistě prokoukne o něco více!

DĚKUJEME

Více informací na: https://www.uklidmecesko.cz/

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně čerstvou záležitost, nechám
další informace do nového čtvrtletníku. Věřím, že do té doby někam postoupíme.
S pozdravem
Ing. Ladislav Malach, starosta obce

VÍTE, ŽE…

- Kulturní výbor obce Březník Vás zve na VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
obecního parčíku. Zapojte se do tvorby velikonoční výzdoby v naší obci
a podílejte se na vytvoření krásné jarní atmosféry. Pokud doma tvoříte
velikonoční kraslice, pomlázky, zajíčky, věnečky či jinou jarní výzdobu,

- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2021 lze hradit na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce. Splatnost poplatků je až do 30. června tohoto roku. V této chvíli prosíme občany, aby dali
přednost bezhotovostní platbě na účet obce.
Výše poplatku je nově za dospělou osobu bez slev 800 Kč, děti a občané,
uplatňující slevu, platí 400 Kč. Za 1 psa zaplatíme stále 100 Kč a za každého dalšího 200 Kč. Chalupáři platí za nemovitost nově také 800 Kč.
Pokud potřebujete novou psí známku, přijďte si ji zakoupit na obecní
úřad za 15 Kč.
Upozorňujeme také na skutečnost, že každý poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku - to znamená obecnímu úřadu - vznik a zánik
poplatkové povinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost vznikla nebo
zanikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
V praxi to znamená například oznámení úhynu psa obecnímu úřadu, či
pořízení štěňátka, za které je povinnost platit od 3 měsíců věku, nebo
také doložení potvrzení o studiu pro studenty od 16 let věku nebo zaslání skenu průkazu ZTP. Bez těchto dokumentů nebude poplatníkům
sleva poskytnuta.
Pro více informací volejte obecní úřad.
- V návaznosti na vládní opatření je březnická knihovna v současnosti bohužel stále uzavřena. Doufejme, že se vše brzy vrátí do starých
kolejí a bude opět spuštěn obvyklý provoz. Prozatím platí alespoň ROZVOZ KNIH do vašich domů (s dodržením všech opatření). Pokud Vám došla zásoba knih a potřebujete doplnit čtivo, neváhejte zavolat či napsat
naší knihovnici Janě Řezaninové na tel. číslo 775 174 214. Objednané
knihy Vám přiveze v domluvený čas k Vám domů a nechá je u Vašich
dveří. Knihy jsou v případě zájmu rozváženy vždy v úterý. Ostatním čtenářům jsou všechny výpůjčky automaticky prodlouženy.

tak zrovna letos je nejlepší čas ozdobit Vašimi velikonočními nebo jarními dekoracemi smrk uprostřed naší vesnice, nebo jimi zaplnit prostor
parčíku, ať se můžou při jarních procházkách kochat i ostatní pohledem
na krásné výrobky. Členky Kulturního výboru parčík částečně vyzdobily a Vy jej můžete kdykoliv až do Velikonoc dozdobit v čase, který Vám
bude nejvíce vyhovovat, a tak se zapojit do velikonoční výzdoby naší
obce.
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A jak byla březnická knihovna navštěvovaná v loňském roce, kdy už se jí
výrazně dotkla nařízená omezení?? I přes omezenou otevírací dobu bylo
loni zaregistrováno 58 čtenářů, kteří si dohromady půjčili 1 350 knih.
Oproti roku 2019 se počet výpůjček navýšil o 154 knih.

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

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

KRAJ VYSOČINA

INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Informace k očkování proti COVID-19
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování
se z nemocnic přesunulo i do velkých očkovacích center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou. Nemocnice Havlíčkův Brod dle svých
možností posiluje kapacitu očkování v pavilonu onkologie, do očkování
se zapojily i polikliniky v Telči a Třešti. V první polovině března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických lékařů
v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití partneři, kteří by do budoucna měli zásadním způsobem rozšířit síť očkování a přispět k rychlé
proočkovanosti populace. Kraj Vysočina připravil přehlednou mapu ordinací, které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která
už vakcínu očkují. Mapa je k dispozici na www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni dosud zaregistrovaní
občané starší 80 let. Patříte-li do této skupiny a máte o vakcínu zájem,
stále je možné se pro očkování v očkovacím centru registrovat na webové adrese registrace.mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo
informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři Vám pomohou
také v případě, že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv.
zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, tím dříve budete
naočkováni. V systému nyní zůstávají desítky až stovky lidí, kteří na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající ve
frontě na termíny. Pokud půjde vše podle nastaveného harmonogramu,
bude koncem března proočkována většina registrovaných osob 70+,
učitelé, zdravotníci, složky IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím centru, byla vám do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím
důležitých informací – den a čas očkování, místo očkování. Pokud potřebujete tuto informaci ověřit, volejte informační linku Kraje Vysočina 564
602 602. Linka funguje denně od 8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte,
hovor později opakujte. Do očkovacího centra není nutné chodit s doprovodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. S sebou si vezměte vždy
kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dostavte se ideálně 10
minut před očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dříve, prosím
vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo před
vchodem bychom rádi předešli tvoření zástupů. Před odjezdem do centra prosím vyplňte a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas sobě
i zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně umístěn na ockovanivysocina.cz
nebo na stránkách krajských nemocnic, bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej rezervovat pro
konkrétní vozidla. Pokud místo k parkování není přímo u centra, využijte
prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská nebo státní policie, případně parkovací služba. V recepcích center jsou k dispozici
pojízdná křesla pro méně pohyblivé klienty, lze si je vyžádat. V případě,
že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se
hned s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta na administra1/2021

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření
nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním
podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela
zlikvidovat (např. přenosná dětská obrna). To by se mělo podařit i v případě
onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší
je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.
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Co si vzít s sebou do očkovacího centra?
Doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Průkaz zdravotní pojišťovny.
Pokud je to možné, vyplněný dotazník (ke stažení na
www.ockovanivysocina.cz). Tiskopisy budou k dispozici i v očkovacím centru.
Vhodný oděv (jednoduše přístupná horní část paže).
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Jak se chovat v očkovacím centru?
Dodržujte čas rezervace, není třeba přicházet v předstihu, očkovací látka
je pro Vás rezervována.
Dodržujte pokyny personálu, pohybujte se podle značení.
Po celou dobu mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
Používejte dezinfekci na ruce.
Délka pobytu v očkovacím centru se odhaduje na cca 40 minut, po tuto
dobu se doporučuje nekonzumovat potraviny a nápoje (sníží se tak riziko
případné nákazy).
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Jak očkování probíhá?
Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám
položí pár otázek týkajících se zdravotního stavu a případných alergií. Na
otázky odpovídejte pravdivě.
Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
Po očkování je třeba vyčkat určenou dobu v čekárně. V případě nevolnosti
informujte okamžitě personál.
Termín aplikace druhé dávky očkování Vám bude automaticky přidělen při
rezervaci prvního termínu. Do očkovacího centra se dostavte v určený den
a přesný čas.

tivní pracovníky u vchodu nebo na recepci centra. Jsou připraveni řešit
i nestandardní nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administrace a ověření
totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci
vakcíny až po odpočinek pod dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit
před samotnou návštěvou. Ideální je přijít ve vhodném oblečení, které umožní
rychlé obnažení horní části ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).
Další plánovaná očkovací centra na Vysočině na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsících duben a květen mají být do České republiky doručeny miliony očkovacích dávek,
připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a jejich partnery další
očkovací centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách. Populačně
silnější ročníky tak budou mít dostupnější přístup k očkování ve svých
spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích center mají zájem
i další města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, která by v budoucnu
mohla být návodem, jak při zřízení centra postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup ke svému zdraví i ke zdraví Vašich blízkých. Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému
životu, k životu bez obav a nepříjemných omezení.
Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očkování jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

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

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Měsíc, který věděl, jak ji trápí osamělost, se jí jednu noc zeptal:
„Neunavuje tě už to čekání?“
„Možná ano. Ale nesmím přestat bojovat.“
„Proč?“
„Protože když se nerozevřu, zvadnu.“

Milí spoluobčané a přátelé našeho čtvrtletníku,
v den, kdy začínám psát tento příspěvek, má svátek sv. Josef. Je studený den, poletuje sníh a před námi je ještě studenější víkend. I když jen
kalendářně už nám zbývá pár hodin a je tu jaro. Již druhé jaro, kdy jsme
omezeni. Máme za sebou přes rok kovidového omezení. Nikdo jsme si
ani nepomysleli, že nás to na tak dlouho zasáhne. My na vesnici máme
velikou výhodu, vyjdeme z domu a už jsme na zahradě. Už jsme v přírodě. To je balzám na duši, když je sluníčko, zpívají ptáčci, začínáme se
kochat prvními kočičkami, sněženkami a vše se probouzí k životu. A už
vidíme, co budeme dělat, kam co zasázíme, jaké kytky nebo co kam
zasejeme. Horší situace je v bytě, i když i to se dá vydržet, i odtud se
dá vyjít na vycházku. Asi nejhorší situaci mají naši izolovaní nejstarší
občané. Izolace je pro všechny velice náročná. Měli bychom si uvědomit,
že i když se nemůžeme dostat na návštěvu, tak můžeme zatelefonovat.
Ale ne tím způsobem: „Babi, dědo, jak se máš, potřebuješ něco?“ a zakončit. Starý člověk už toho moc nepotřebuje a taky tak rychle nereaguje, takže než se stačí vyjádřit, telefon je třeba hluchý. Chce to mít větší
zájem, zeptat se, jestli je něco netrápí a povykládat, co je nového, jak
rostou vnoučátka... Všichni si potřebujeme popovídat a přijít na jiné myšlenky, zvlášť když z médií slyšíme dost negativních informací. Musíme
věřit, že už se blížíme k lepším časům. Nesmíme propadat depresím,
únavě, musíme bojovat, jako květina v dnešním zamyšlení.
KAŽDÝ DEN
Gazánie, kterou zdobil květ jemné, lahodné barvy, toužila dnem i nocí
po společnosti včel. Ale ani jedna včelka nepřilétla, nesnesla se k jejím
okvětním lístkům. A tak květina stále celé dlouhé noci snila, představovala si, jak nad sebou vidí kroužit spousty včel, které se k ní snášejí
a jemně ji líbají. Tyto sny jí vždycky pomohly šťastně přečkat noc až do
rána, kdy se se slunečními paprsky její květ znovu otevřel.
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Ve chvílích, kdy to vypadá, že osamocenost, nemoc nebo nezdar zničí
veškeré naše naděje, zničí veškerá naše očekávání, nesmíme přestat bojovat, musíme zkusit zase se rozvíjet, jako naše gazánie.
Přejdu k jinému tématu. V těchto dnech nás čeká sčítání lidu. Tak jsem si
pro vás přichystala informace o tom, jak to vypadalo v naší obci a okolí
před sto lety. V únoru v roce 1921 bylo v Březníku 893 obyvatel, z toho
885 katolíků, 7 bez vyznání, 1 občan jiné víry. Kuroslepy měly 351 katolíků a Velké Pole 92 katolíků. Při dalším sčítání 2. prosince 1930 bylo
v Březníku ještě více obyvatel. Celkem 934 – z toho 906 katolíků, 6
evangelíků, 8 českosl., 3 pravoslavní a 11 bez vyznání. V Kuroslepech
bylo 344 katolíků, na Velkém Poli 68 katolíků. Pro zajímavost jsem napsala i Kuroslepy, protože jsme si byli vždy blízcí, jsme jedna farnost,
a nakonec máme v Kuroslepech hodně příznivců, kteří rádi čtou náš
čtvrtletník. A taky pro zajímavost, jak v našich obcích ubývá obyvatel
a co je ještě smutnější, jak ubývá věřících.
Smutné také je, že i v letošním roce budou smutnější nejkrásnější svátky velikonoční. Stále bude asi platit státní omezení pro všechny. A tak
i v našem kostelíku nebudou mše svaté, jako každý rok ve Svatém týdnu.
Na Zelený čtvrtek bude mše svatá pouze v Jinošově.
Na Velký pátek odpoledne budou v našem kostele Velkopáteční obřady.
Na Bílou sobotu dopoledne mohou věřící u nás v kostele rozjímat u Božího hrobu a slavnost Vzkříšení bude v Jinošově.
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V neděli velikonoční - Boží hod velikonoční - se uskuteční mše svatá
u nás v kostele v 9:30 hodin.
Na Velikonoční pondělí u nás mše svatá nebude.

předminulého století) v obci nebývale rozrostl. Mělo to objektivní příčiny. V roce 1887 byla slavnostně otevřena nová železniční dráha OkříškyZastávka, která umožňovala poměrně rychlé spojení s Třebíčí i Brnem.
V roce 1889 byla dokončena výstavba silnice mezi obcemi Březník a Kralice nad Oslavou, kde byla zřízena nová železniční stanice.
Důležitým předpokladem k zahájení ochotnické činnosti bylo i pochopení ze strany představitelů společenského a hospodářského života v obci.
I v tomto směru se ukázala situace příznivá. Mladí adepti ochotnického
divadla našli pochopení a podporu především u Josefa Nahodila, rodáka
z nedalekých Ketkovic, který byl v letech 1886-1906 správce březnické
školy, dále pak u mladého nadučitele Karla Malého a u manželů Krotkých, kteří v obci vlastnili hostinec (č.p. 10). Velikými příznivci a zároveň
mecenáši se stali obchodník Jakub Moravec, který vlastnil dům č.p. 108
a Jan Krejčí, který byl v Březníku v letech 1882-1913 lesním správcem.
V dalších vzpomínkách budeme pokračovat příště.

V dnešním příspěvku připomenu něco ze zápisků pana Miroslava Menšíka, rodáka z Březníka.
V minulých číslech jsme zavzpomínali na sběr mléka v Březníku, dále
na začátky kina v naší obci. Nyní mám v rukách vzpomínky na začátky
ochotnického divadla v Březníku.
NĚKOLIK SLOV ÚVODEM (sepsal pan Menšík)
Po více jak dvou letech shromažďování podkladů získávaných v obecní
kronice a různých zápisech i z vyprávění pamětníků, bylo napsáno toto
pojednání o historii ochotnického divadla v obci Březníku. Stalo se tak
ve druhé polovině roku 1983, který se vyznačoval oslavami 100. výročí
Národního divadla v Praze, které bylo po náročné rekonstrukci znovu
otevřeno.
Po prostudování dostupných materiálů, při čemž byly zjištěny v některých časových obdobích citelné mezery, bylo toto pojednání vědomě
nazváno „sondou“, neboť si nemohlo klást za cíl zpracování téměř stoleté historie ochotnického divadla v obci beze zbytku v celé jeho šíři. Nic
to však nemění na tom, že tato „sonda“ může jednou dobře posloužit
při práci na daleko komplexnějším zpracování této zajímavé oblasti společenského života obce. Nechť je také sepsání tohoto pojednání bráno
jako malý dárek autora k Roku českého divadla, kterým byl rok 1983
vyhlášen.
NESMĚLÉ OCHOTNICKÉ ZAČÁTKY
Ochotnické divadlo v Březníku, podle zápisu v obecní kronice, bude
v roce 1990 slavit své stoleté výročí vzniku. U jeho základu stáli studenti, jejich počet se v devadesátých letech minulého století (pro nás již
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Máme tu jaro, a tak věřím, že se všichni zapojíme do úklidu nejen svého
domova, ale i celého okolí naší vesnice. Když se podíváme kolem naší
vesnice a kolem silnice třeba do Třebíče, tak vidíte podstatný rozdíl.
U nás díky panu Bábuňkovi nejsou strouhy kolem silnic plné odpadků,
jako je tomu jinde. Jako vždycky mu moc děkuji, jako i každému, kdo se
snaží naši obec udržet v čistotě a pořádku.
Dále musím poděkovat všem hodným lidem, kteří mi posílají staré
knížky nebo zapůjčují staré noviny, časopisy. Nebudu nikoho jmenovat,
abych na někoho nezapomněla. Všem moc děkuji, je to někdy moc zajímavé a krásné čtení.
Snad mohu mluvit za kulturní výbor s tím, že se těšíme, až Vás budeme
moci přivítat v obřadní síni naší obce při nějakých Vašich jubileích nebo
při vítání občánků. Nebo až za Vámi budeme moci přijít a dodatečně popřát k nějaké významné události. Také nám odpadlo setkání seniorů, na
které se už moc těšíme. Snad už nám v letošním roce vše vyjde. Musíme
se těšit a s důvěrou vykročit do dalších dnů.
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V době, kdy je spousta věcí utlumena, jsem spojil svoje dosavadní zkušenosti a obdiv k naší krásné přírodě a čas jsem využil k natočení dvou
klipů z našeho okolí.
Myslím, že řada z nás ani neví, jaká krása se skrývá doslova za našimi
humny.
Vzdušnou čarou jen 2 km od Březníka se nacházejí dva potoky – přítoky
řeky Oslavy, na nichž jsou nádherné vodopády.
Některé části potoků jsou hůře schůdné, ale pokud to zvládnete, odměnou vám budou nádherné přírodní scenérie.
A pro ty, kteří si už na takové vycházky netroufnou, mám radu: pohodlně se posaďte, nasaďte si dobrá sluchátka a u videa (4K) s hudbou
zrelaxujte.

Zatím všem přejeme hodně zdraví, veselou mysl a neztrácejte naději
a víru.
Dětem popřejeme, ať se vrhnou vesele kupředu, vždyť se blíží konec netradiční výuky. Bude jaro, více sluníčka. S radostí se vyšvihnou na kolo,
vyrazí na hřiště, to bude paráda! Hlavně ať nepřijde žádný úraz.
Všem popřeji krásné velikonoční svátky plné naděje a odvahu do dalších
určitě už lepších časů, radostnou mysl a pokoj v srdci.
S láskou Marie Sobotková
VODOPÁDY

Klipy naleznete na YouTube:
https://youtu.be/gAG5bxxAVPQ
https://youtu.be/aziUbkepY9o
Nebo stačí zadat do vyhledávače na YouTube:
Vodopády v Divoké rokli
Vodopády na Hučáku
Pokud se vám bude video líbit, můžete mi to pod video napsat, nebo dát
zpětnou vazbu palcem nahoru, nebo i dolu.
Zdraví Zdeněk Klusák z Cibulářů

KULTURNÍ VÝBOR
Milí spoluobčané,
jak jistě víte, kvůli vládním nařízením máme od loňského roku bohužel
stále „svázané ruce“ a s ostatními členkami Kulturního výboru pro Vás
nemůžeme chystat žádné společenské události, tradiční oblíbené akce,
výstavy, ani pořádat setkání, vítat občánky, oslavovat s vámi životní jubilea a výročí svateb. Bohužel letos nevyšla ani oblíbená velikonoční výstava fotografií, kterou jste každoročně tak rádi navštěvovali. Stále s napětím čekáme, kdy se situace rozvolní, abychom vše dohnali. Chceme
Vás touto cestou ujistit, že na všechny oslavence i novorozené občánky
myslíme a jen co to půjde, ihned Vás oslovíme s termínem obřadu či
slavnostní návštěvy. Pěkně se nám to kupí, ale věříme, že během letních
měsíců vše doženeme a oslavíme s Vámi všechny významné události Vašeho života. Těšíme se a přejeme Vám krásné a pohodové jaro i svátky
velikonoční !
Za KV Jana Řezaninová

Zdravím všechny březnické spolužijící v této koronavirové době.
„Každé zlé je na něco dobré“, říkávali naši předci. Toto pořekadlo se, myslím, potvrdilo i u mne.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
Kropenatá slepička,
nesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
„Jaro už je mezi námi, zima už
je za horami,…“. Konečně
máme jaro, na které jsme se
všichni moc těšili. Letos jsme
je nemohli ve školce přivítat
společně, ale snad si to všechno brzy vynahradíme. Do školky teď
chodit nemůžeme, ale určitě se nenudíme a nezahálíme. Aby nám ten čas,
který musíme trávit doma, pěkně ubíhal, paní
učitelky se skřítkem Školkovníčkem připravují pro děti zábavné úkoly na
každý den a děti je s nadšením plní. Své zážitky a výtvory pak sdílíme na
společném chatu na internetu. Už se všichni těšíme, až se budeme moci
zase setkávat a užívat si spolu jarních dnů!
			
Vaše děti a paní učitelky ze školky

1/2021
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V prosincové zprávičce jsme psali o průběhu distančního vzdělávání
v naší škole, které začalo v polovině října.
Situace stále není ideální. Všichni víme, že děti potřebují kromě výuky
také kontakt se svými spolužáky a kamarády. Škola se přece jen dětí
„dočkala“, ale jen na krátký čas. V listopadu a prosinci byla ve škole
umožněna prezenční výuka. Nejprve se nám vrátil první stupeň a devátý ročník. Ostatní ročníky druhého stupně se střídaly ve výuce jedenkrát
za 14 dní. Jeden týden škola, jeden týden doma u PC.
Po Vánocích už probíhala ve škole výuka jen první a druhé třídy, v naší
škole se to týkalo žáků 1. - 4. ročníku, protože 3. ročník je spojen ve třídě
s prvňáky a 4. ročník s druháky. I přes tyto organizační problémy byli
všichni žáci v pololetí hodnoceni. Přítomným žákům byl předán tištěný
výpis známek a dětem s distančním vzděláváním bylo pololetní hodnocení zasláno elektronickou cestou.
Po celé pololetí fungovala mateřská škola. V únoru se v některých rodinách dětí, které navštěvovaly školku a školu, bohužel vyskytl Covid -19.
V mateřské škole, kde roušky nebyly nařízeny povinně, bohužel k přenosu nákazy došlo. Školka byla rozhodnutím KHS Jihlava uzavřena. Děti
a pracovníci mateřské školy museli být v karanténě.
Žáci základní školy se mohli vyučovat i nadále, protože krajští hygienici
vyhodnotili riziko přenosu jako minimální, neboť v základní škole byla
povinnost nošení roušek. Zodpovědné dodržování hygienických doporučení ve škole se vyplatilo. U nikoho z žáků a učitelů k nákaze nedošlo.
8

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

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

Hygienické podmínky ve třídě

Práce z výtvarné výchovy

Automatický dávkovač je pro děti připraven

Vzdálená výuka a nepřítomnost
dětí ve školách dosud přetrvává.
Pedagogové naší školy vyučují dálkově pomocí osobních počítačů.
Žáci plní část zadaných úkolů on-line ve sdíleném prostředí a část
výuky samostatnou prací off-line.

Tato schémata nákazy, kdy rodiče neodhadli nemoc a podcenili možnost
nákazy, nastala u více školek i škol v okrese. Postupně se v celé republice
začal zvyšovat počet nakažených dětí a dospělých, což vedlo k tomu, že
od 28. 2. byla nařízením vlády zakázána osobní přítomnost dětí v mateřských a základních školách a současně bylo nařízeno distanční vzdělávání ve všech ročnících ZŠ a také u předškolních dětí v MŠ.

Žáci na koních ve Lhoticích

1/2021

Poezie v NJ
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Po dobu distančního vzdělávání umožňuje naše školní jídelna žákům
odběr obědů do jídlonosičů.
V jarních měsících začalo očkování pracovníků škol. Většina zaměstnanců se nechala naočkovat. Bohužel, kdyby vláda namísto politických
šarvátek začala už na podzim zajišťovat vakcíny pro ČR a následně společně s rizikovými a staršími občany nechala proočkovat učitelské sbory,
mohlo se ve školách učit. Rodiny by mohly normálně fungovat. Rodiče
by docházeli do zaměstnání bez starostí o dopolední výuku dětí. Velmi
pozitivní je, že naprostá většina má zájem o učení, komunikaci s učiteli, plnění a posílání úkolů. Společně s rodiči a učiteli se těší z drobných
úspěchů a zážitků z každodenní práce i v této nelehké situaci.

Dějepis – grafický zápis látky

Domácí sloh

Zápisy z fyziky

Děkujeme všem za spolupráci a pomoc při naší činnosti během distančního vzdělávání.
Moc se těšíme na návrat našich žáků i učitelů k prezenční výuce.
Přejeme všem pevné zdraví, trpělivost a optimismus.
Za pracovníky ZŠ a MŠ Jan Nešpor
Zápis do němčiny
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TJ SOKOL BŘEZNÍK
SOKOLÍČCI
… ještě není konec
Není konec? Čemu? Nikdy, ničemu… říká
si zima a ukazuje, že letos se jen tak nevzdá.
I vzdá, existují zákonitosti. A tak jako se Země
přikloní ke Slunci a teplo a den bude sílit, tak
to bude i s naší myslí a chutí něco podnikat. Že
jsme měli vynucenou pauzu, no jo no, měli, ale o to
víc se těšíme, až uschnou cesty a zem se rozvoní a jarní trávu zatížíme svými hrami na ploše pod sokolovnou. Stokrát nic udolalo
vola, ale ne Sokolíka! Do sokolovny nemůžeme, ale otrávit se nenecháme.

Sněžilo sice častěji než předchozí roky, ale ne tolik, aby se dalo jezdit
kdekoliv a kdykoliv. Ty běžkaře, kteří si hoblovali skluznici na oraništi
nad Bumbálkem, nevím, zda „obdivovat“ za odvahu, nebo litovat pro
poškrábané skluznice. Každopádně nám se zadařilo bobovat jen jednou,
a to byl sníh tak mokrý, že tentokrát hodina úplně stačila k tomu, aby se
z dětí stali šťastní „čvachtíci“ (zkratka pro čvachtající čuníky). Těch pár
dalších dní, co se dalo někde na Šafranici sáňkovat, bylo mimo středu.
Ve středu už bylo vše tak vydřené, že jít za sněhem někde na kopec by
byla půldenní výprava. Začalo přimrzat, príma, říkala jsem si, budeme moct na brusle! Všude v okolí se již zvesela na rybnících bruslilo,
ale „Prostřednák“ ne a ne bezpečně zamrznout. A když pak o víkendu
konečně zamrzl, v úterý přes noc přišlo oteplení a ve středu už to zase
nešlo. Jeden by se z toho zbláznil. Co my si počneme? Kam se vrtneme?
NIKDO NIKAM, řekla vláda.

Zimu jsme strávili venku. Záměr doplňování krmítek, rozeznávání stop
ve sněhu a pozorování zvěře se nám zas až tak moc nedařil. Bylo hnusně,
bahno, mokro a brzo tma. Rozeznávání stop bylo dobrodrůžo víc pro mě
než pro děti. Než jsme došli někam, kde nějaké stopy vůbec byly, začalo
se stmívat a stopy nám začaly mizet před očima. Vzpomněla jsem si na
film „Táto, já chci štěně“, kde malý syn plival na zem a volal: „tady je taky
stopa“. Kdepak, jak stopování, tak pozorování dalekohledem by chtělo
nejdřív nějakou průpravu v teple, nebo víc času. Píšu si to do deníčku:
Naučit Sokolíky pracovat s dalekohledem, vyhledat cíl očima, pak přiložit okulár a zaostřit. A rozhodně se to učit za tepla a sucha, pak bude
větší šance, že dalekohled nikdo nevymáchá ani ve sněhu ani v blátě.
1/2021

… kdepak ty, ptáčku, kde létáš?
Začátkem ledna, kdo chtěl, se mohl zapojit do celorepublikového sčítání
ptáků. Stačilo si najít pohodlné místo s výhledem na oblíbené ptačí místečko (krmítko, stromek), hodinu ho pozorovat a zapisovat, kdo se tam
z opeřenců vyskytuje a v jakém počtu. Pak vyplnit tabulku na serveru ornitologické společnosti a bylo. (Hvězdu dobrého skutku získal Vojta a Káťa.)
Nevím, zda jste si toho všimli také, ale naše krmítka, ať na zahradě či
v lese, se za celou zimu nemusela téměř doplňovat. Jsme v šoku. Kde ti
opeřenci jsou a co žerou, to mají takovou zásobu v lese? Loni nám krmítko okupovali zvonci od rána do večera, krmítko jsem doplňovala pomalu
každý den a teď? Ani za měsíc není prázdné! Nakonec jsme doma vzali
zavděk i vrabčáky, co hnízdí u Sobotků a přes den štěbetají v živém plotě. Když přiletěly 4 sýkorky, byl z toho svátek a málem domácí oslava.
Teď již pozorujeme sem tam i strnada. Ale početná hejna sýkorek ani
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zvonků se k nám letos nevrátila. Máte to stejně? Pak si přečtěte, co si
o tom myslí ti nejpovolanější z České ornitologické společnosti na www.
birdlife.cz. Mimo jiné se zde dozvíte, že letošním ptákem roku je vyhlášeno káně lesní. Proklikáte se k mapě a zjistíte, kde jsou již letos viděni
čápi. (Na svatého Řehoře čáp se vrací přes moře.) Jak má vypadat krmítko a budka pro váš oblíbený druh, čím krmit, jak pozorovat, nebo jak i vy
sami můžete přispět k ochraně ptactva. Například tím, že přestanete
používat na zahradě k ochraně před škůdci (slimáci, apod.) insekticidy.
Jejich přítomnost v potravě ve velkém zabíjí malé pipušky, a pak chybí
celé generace opeřenců.
… výzvu na Sokolskou kapku krve
Ještě jste o tom neslyšeli? Tak to
je ten správný čas na informaci:
S nápadem přišel před sedmi
lety lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek
a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice.
Letos se již tedy jedná o sedmý
ročník. Do Sokolské kapky krve
se může zapojit každý člen Sokola, nečlenové ale určitě odmítnuti nebudou. Důležité je dodržovat obecná pravidla pro darování krve, především maximální počet odběrů.
Mohli bychom se jako jednota zapojit, co říkáte?
Nebude vás to stát nic víc než jednu smsku/email v červenci a jednu
na konci roku s počtem odběrů za daný půlrok, zda jste sestra či bratr
a případně, zda jste prvodárce. Výsledky zaznamenám za celou jednotu
do on-line formuláře na webu sokol.eu a je to. Celá pravidla projektu si
můžete prostudovat na výše uvedeném webu ve složce „Sokolská kapka
krve“. Co získáte? Myslím, že ten, kdo pravidelně daruje krev ví, proč to
dělá a nepotřebuje ani párek ani vitamíny.
Jako malá holka jsem byla na své rodiče hrdá a slibovala jsem si, že až vyrostu, taky budu dávat krev, abych mohla nosit zlatý odznak s kapkou krve.
Každý dárce, který se zapojí do Sokolské kapky krve, dostane krásný pamětní odznak, zúčastněné jednoty obdrží Čestné uznání a 4 nejlepší jednoty budou oceněny věcnými cenami. Já ráda dostávám dárky, vy ne? :o)
Nejbližší transfúzní stanice:
- Třebíč: Odběrové středisko dárců krve Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2
- Brno: - FN Brno, Transfúzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 340/20
- Odběrové centrum – FNUSA, Pekařská 53

cvičenců na jednotlivá vystoupení ani nezaručují možnost konání tak
rozsáhlé akce v připravovaných termínech - květen až červen. Veškeré
vynaložené úsilí včetně finančního zajištění se tedy přesune na příští rok.
Tož si své nadšení a rozhodnutí schovejte, prosím, na čas pro nácvik příznivější a fakt si netroufnu říct, zda to bude ještě letos, nebo příští rok.
Zkrátka až to půjde, praštíme do toho (a půl bude hotovo),
alespoň nám dorostou mladší ročníky a zvládneme celou šestnáctku :o)
(Ne že mi starší ročníky odpadnou – zapomeňte!).
… rozbor studánky
Pokud si myslíte, že se na dalších
řádcích dočtete, jakého složení
je voda v naší studánce, budete
si muset ještě chvíli počkat. Vše
se k dobrému blíží, ale ještě jej
nemáme.
To, co bych zde chtěla rozebrat,
je náš další plán se studánkou.
V prvé řadě, kdo kolem chodí,
si jistě všiml, musí proběhnout
oprava nového zastřešení. Nějak
jsme to nedomysleli, či špatně
naměřili (já jsem myslel a kluci říkali :o) ), zkrátka a dobře, stříška zapracovala, prkna zvětšila objem a urvala vruty, jimiž jsou připevněna ke
krokvím (viz foto). Převrtat v tomto okamžiku nepomůže, musí se odhoblovat část horního zadeklování, aby nedocházelo ke zpříčení, a pak
trošku prkna posunout tak, aby se měla kam rozpínat.
Během jarních měsíců dostane studánka nové kamenné schodnice, natře se zábradlí, upraví se koryto a nášlapná plocha u výpustě. Určitě se
udělá přítrž novým šlahounům maliní a ostružiní. Práce bude probíhat
jako loni, etapově po rodinách Sokolíků.
Vyhlásila jsem v oddíle hlasování o jméno studánky, zatím bez výsledků. Ale určitě se k nějakému názvu dobereme. Název vypálíme do dřeva
a spolu s rozborem připevníme na štít opravené stříšky.

… vzkaz od Skřítka pro Sokolíky
… SokolGym 2021 se odkládá
Vedení České obce sokolské po poradě s župními organizátory jednohlasně rozhodlo o přesunu největší letošní sokolské akce SokolGym
2021 na rok 2022 (jen aby ne na rok 2032 ;o) ).
„Současná protiepidemická opatření neumožňují společnou přípravu
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY – ROK 1948
• Od 1. ledna do konce února plískanice, sníh a déšť.
• 25. února Velká socialistická únorová revoluce v naší republice. Mrazivý 25. únor utkvěl navždy v srdcích dělnické třídy, neb v ten den
přechází moc a vláda do rukou dělníků a rolníků. Hlavní štáby milice
ve všech městech vyrozuměly oblastní výbory, že během půl hodiny
dostanou milice zbraně. Za několik minut již oddíly milicí postupovaly ke svým cílům. Oddíly SNB musely být posíleny milicí a dostaly
za úkol rozehnat reakční studenty před hradem v Praze. Byl vydán
rozkaz, aby milice nepoužila zbraně proti demonstrantům, a tak
milice se zbraní na ramenou vzaly pozice demonstrantům poklusem
a ti se rozutekli, aniž by se postavili na odpor. Situaci ovládli milicionáři, útvary SNB a vojsko. V odpoledních hodinách promluvil tehdejší
ministerský předseda soudruh Klement Gottwald k národu československému, že nastoluje v našem státě vládu dělníků a rolníků.
• 6. března byla v sokolovně oslava 98. výročí narození T. G. Masaryka.
• 7. března bylo 30. výročí založení Rudé Armády v Sovětském svazu.
• 12. března započato se setím jařin, v březnu převládají deště bez sněhu.
• 25. března byl dekretem okresního školního výboru v Třebíči ustanoven od 1. dubna 1948 řídicím učitelem Albín Lorenc, který byl dne
31. 7. 1948 dán do výslužby.
• 10. dubna se začalo se sadbou bramborů.
• 1. května - Oslava prvního máje - prvně nastoupilo dělnictvo ku společné oslavě. Mohutný průvod se zastavil u Pomníku padlých, tam
po pietní vzpomínce za padlé byla zapěna píseň práce a průvod se
hnul k Náměšti.
• 9. května - 3. výročí osvobození vlasti Rudou armádou, bylo vzpomenuto přednáškou uč. Dobrovolného.
• 1. července bylo provedeno sloučení Sociálně demokratické strany
s KSČ, do KSČ přestoupilo 32 členů.
• 22. července započalo rolnictvo se žňovými pracemi, úroda průměrná, ale velkou potíž působil při výmlatu elektrický proud, který na
takové zatížení nestačil. Bylo přikročeno k mlácení na směny. Dokud
se rolníci drželi tohoto nařízení, práce šla. Ale jakmile některý rolník,
který nebyl na řadě, zapnul motor, na transformátoru spálil pojistky
a bylo po práci. Celá obec stála s očekáváním opravy.
• 1. září nový školní rok 1948/49.
• 1. září skončily svoji činnost učitelské ústavy, které 100 roků vychovávaly učitelstvo. Od tohoto data budou učitelé studovat na Pedagogických fakultách.
• 3. září 1948 zemřel v Sezimově Ústí druhý prezident Československé
republiky Dr. Ed. Beneš.
• 5. září bylo započato se sklizní bramborů a setí ozimů.
• 6. října bylo oslaveno 31. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
v sokolovně, na níž promluvil ředitel Dobrovolný. Po jeho proslovu
následovaly recitace a básně školní mládeže.
• 23. října oslava 52. výročí narozenin prvního dělnického prezidenta
soudr. Klementa Gottwalda.
1/2021

• Úmrtí: 13. března zemřel Vilém Matoušek ve stáří 78 roků. 20. dubna
zemřel František Oborný ve stáří 52 roků, byl raněn padajícím trámem při opravě domků z č. 104 a svému zranění podlehl. Dne 12.
listopadu zemřela Anna Petráková z č.p. 98 ve stáří 89 roků.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 88 let
Pan Franěk Josef, 86 let
Pan Řezanina Jaroslav, 75 let
Pan Pikora Jaroslav, 75 let
Pan Kopuletý Josef, 65 let
Paní Goodellová Petra, 50 let
Paní Nováčková Pavla, 50 let

Za měsíc květen:
Pan Bok Rudolf, 89 let
Pan Mucha Antonín, 84 let
Pan Řezanina Karel, 84 let
Paní Krčmová Jitka, 75 let
Paní Prokešová Jana, 60 let
Pan Vyskočil Jiří, 55 let

Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 90 let
Pan Nováček Richard, 80 let
Paní Bábuňková Hana, 65 let
Narodili se:
Prosinec:
Vojtěch Tručka (rodiče Lenka a Vojtěch Tručkovi)
Eliáš Kurfürst (rodiče Lenka Krčmová a Lukáš Kurfürst)
Leden:
Ella Lorenzová (rodiče Lenka Svobodová a Milan Lorenz)
Březen:
Samuel Lechner (rodiče Monika a Tomáš Lechnerovi)
Přistěhovali se:
Leden:
Zuzana a Jan Benešovi s dcerami Pavlou a Marianou
Únor:
Pan Petr Šmíd
Zesnulí spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):
Leden:
Pan Miloš Fröhlich
Únor:
Pan Miroslav Rybníček
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FOTOGALERIE
O kulturní akce jsme letos ochuzeni a nekonají se ani obvyklé výlety
kulturního výboru za jubilanty. Obřadní síň obecního úřadu také zeje
prázdnotou. Pojďme si proto trochu zavzpomínat:

Rok 2002 – SilvestrCup
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Rok 2003 – Hasičský ples
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Rok 2003 - Velká pouť
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78. 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 12. 6. 2021. Děkujeme.
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