Březnický čtvrtletník

Rok

2006
22

Číslo:
Datum: 29. 12. 2006

Časopis Obce Březník

Okénko starosty
Setkání důchodců 2006

Vážení občané,
jak ten čas letí, opět nám končí další rok našeho
společného bytí: rok 2006. Vánoční svátky jsme každý
z nás prožili v kruhu svých nejbližších a užívali si tak
všichni společně vánočního shonu a příprav, které byly
završeny Štědrovečerní večeří a rozbalováním dárků u
rozsvíceného vánočního stromku. Každoročně prožitá
nádherná vánoční atmosféra je výsledkem našeho
celoročního snažení a píle. K optimální romantické
atmosféře letošních vánoc chyběla pouze jen ta trocha
sněhu, který je současně krásnou ozdobou i dárkem pro
nás i přírodu.
Závěr roku je vždy časem, kdy se člověk ohlédne zpět a
hodnotí co se mu podařilo nebo jaké cíle a přání si
splnil. Současně také plánuje, jaká přání by si chtěl
v dalším roce 2007 splnit a také co ho čeká – životní
jubilea v rodině, kde strávit společnou dovolenou, co je
třeba doma opravit aj.
Rok 2006 byl rokem volebním. Proběhly volby do
poslanecké sněmovny – červen - a v říjnu jsme volili
své nové senátory a současně jste volili své zástupce do
zastupitelstva naší obce.
I naše zastupitelstvo obce doznalo jistých změn a
novým členům popřejme hodně trpělivosti při
seznamování se s jejich novou zodpovědnou občanskou
rolí a mnoho úspěchů v jejich práci pro Vás občany.
Jaký byl uplynulý rok 2006, si každý občan udělá závěr
sám?! V obci se dokončil veřejný vodovod jehož
součástí byla i rekonstrukce vodojemu, byly opraveny
místní komunikace a realizovaly se další menší opravy
a vylepšení, které slouží všem občanům. Vykoupili se
pozemky od vlastníků v lokalitě „Za branou“, kde se
v roce 2007 rozběhne postupná příprava a výstavba
rodinných domů (obecní úřad eviduje 13 žádostí).
Tak jak každý z Vás hodnotí končící rok 2006,
současně také již začíná plánovat co v roce 2007.
Stejná situace je nyní i na obecním úřadu, kde se začíná
tvořit rozpočet naší obce na rok příští. Sbíráme
podněty, návrhy a potřeby všech občanů, spolků a
školy, které se postupně vyhodnocují a zařazují do
návrhu rozpočtu 2007. Konečné slovo bude mít
zastupitelstvo obce na svém lednovém nebo únorovém
veřejném zasedání roku 2007.
Dovolte mi, abych Vám všem občanům popřál do
nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody
ve Vašem životě. Děkuji za spolupráci Vám všem!

V sobotu 9. 12. 2006 se v místní sokolovně uskutečnilo
Setkání důchodců 2006. Toto setkání připravil Obecní
úřad Březník. Bylo rozesláno 181 pozvánek. Na toto
Setkání přišlo asi 120 pozvaných.
Všichni příchozí pozvaní obdrželi při vstupu malý
dáreček, který pro ně vytvořily děti ze Základní školy
Březník, dále pak ženy dostaly kytičku. Sál byl krásně
vánočně vyzdoben paní Jitkou Klímovou. Občerstvení
bylo zajištěno Obecním úřadem.
Nejdříve ke všem přítomným pohovořil starosta obce,
se všemi se přivítal a krátce informoval o aktuálním
dění v obci, v závěru svého projevu poděkoval za
spolupráci v roce 2006 a popřál všem do roku 2007
hodně zdraví a štěstí.
Po tradičním přípitku začalo vystoupení dětí ze
Základní školy a dále pak Mateřské školy. Děti ze
Základní školy si připravily dvě vystoupení, jedno
taneční a jedno s vánoční tématikou. Děti z Mateřské
školy si nachystaly cvičení s plyšovými zvířátky.
V závěru tohoto odpoledního programu vystoupil
taneční kroužek v místních krojích a zatančil část z
Moravské besedy. Od 16.30 hodin začala k poslechu a
tanci hrát dechová hudba Doubravěnka.
Vzhledem k tomu, že se toto Setkání končilo kolem
půlnoci, je zřejmé, že se tato akce vydařila a všichni
byli spokojení.
Již teď se těšíme na další setkání, tentokrát v roce 2008.

Starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš

Z tohoto Setkání byla pořízena fotodokumentace. Zájemci o
fotografie se můžou domluvit na Obecním úřadě.
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Svatý Mikuláš byl jedním z nejuctívanějších světců východní
církve. V 11. století se začal jeho kult šířit
v západoevropských zemích. Ve 13. a 14. století začali sv.
Mikuláše uctívat i v českých zemích. Ve středověku byl
patronem námořníků a rybářů. Původem byla zřejmě legenda
o námořnících, které světec zachránil na rozbouřeném moři.
Tuto legendu znal i český lid, jak svědčí zmínka v Bibli
kralické ze 16. století.
V některých zemích je sv. Mikuláš spojován s vírou
v bohatství, v jiných je zase považován za patrona šťastného
manželství. V alpských zemích je rozšířená víra, že nosí děti
a pomáhá rodičkám v jejich těžké chvíli.
V české tradici se sv. Mikuláš spojoval se štědrovství a
nadílkou v předvečer jeho svátku. Nejstarší zápisy o tomto
zvyku pocházejí ze 14. století. Ještě v 19. století byl
mikulášský doprovod velmi početný. V průvodu nechyběla
muzika, lutři, hajduci, husaři, dragouni, kominík, sedlák se
selkou, ras, Žid, andělé. Časem se doprovod sv. Mikuláše
redukoval na anděly a čerty. V Klatovech v roce 1786 se
tento zvyk zvrhl, masky zde využily svého přestrojení, děsily
po domech děti a došlo i k několika ublížením na zdraví mezi
čeládkou. Autor České mše vánoční, Jakub J. Ryba, tvrdil, že
„chození Mikulášů přemnoho mrzáků nadělalo“. Přesto
přečkali Mikuláši s čerty a anděly až do dnešních dnů.
Neměli bychom zapomenout na konání mikulášských trhů,
kde se prodávalo rozličné pečivo, figurky a jiné drobné
hračky typické pro tuto dobu.

Z kronik Obce Březník
Vážení občané,
v loňském předvánočním čísle jsme si připomněli lidové
zvyky v našem kraji. Dnes bych se chtěla vrátit k svátku sv.
Barbory a sv. Mikuláše.
Počátkem 3. století se narodila v maloasijské Nikomedii
v rodině bohatého kupce dcera, které rodiče dali jméno
Barbora. Otec byl zavilý nepřítel křesťanů. Aby svou dceru
uchránil před nebezpečím světského života nechal u svého
domu vystavět luxusně zařízenou věž, v níž dceru uzavřel.
Mezi sloužícími však pracoval tajný křesťan, který Barboru
obrátil na víru. Když otec zjistil, že je jeho dcera křesťanka
uchopil meč a chtěl ji na místě zabít, děvčeti se však podařil
útěk do hor. Otec ji však vypátral, odvedl domů a odevzdal ji
soudu. Soudce ji dal mučit a snad v roce 237 byla popravena
vlastním otcem.
V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech
„Barborky“ – ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel
či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. V ruce držely
košík s ovocem a sladkostmi, jimiž podělily děti, ve druhé
měly metlu, jíž hrozily zlobivým dětem. Svůj příchod někdy
ohlašovaly zvonkem, tlučením na okno nebo jen tiše vstoupily
a křesťansky pozdravily. Sborově zazpívaly píseň o sv.
Barboře, případně se s rodinou pomodlily a pokračovaly
k sousedům.
V řadě zemí střední Evropy v českých zemích, Rakousku,
Bavorsku, Vestfálsku i jinde řezali lidé toho dne třešňové
větvičky „barborky“, nejen na ozdobu svých bytů, ale jejich
prostřednictvím se rovněž věštilo. Větvičky se dávaly do
nádoby s vodou. Někdy děvčata pojmenovala každou
větvičku jménem některého chlapce a věřila, že si vezme
toho, jehož jméno nese tak, která první rozkvete. Jindy se
počítalo, kolikátý den po sv. Barboře větvička rozkvete, aby
se určil nejšťastnější měsíc příštího roku. Tradice řezání
„barborek“ se udržela až do současné doby.

A ještě něco dobrého ze staročeské kuchařky:
Vánoční kuba – nazýval se též černý.
V hrnci se uvařily vyprané krupky, ve druhém se udusily na
másle cibulce nakrájené sušené houby. Obsah obou hrnců se
promíchal, přidala se podle chuti sůl, pepř, majoránka, proti
nečistým silám nesměl chybět česnek, někdy se také přidávala
vepřová krev. Promíchaná směs se dala na vymaštěný pekáč a
upekla v troubě.
Použitá literatura: V. Vondruška – Církevní rok a lidové
obyčeje.
Zpracovala Eva Brůžová, kronikářka obce.

6. prosince se slaví svátek sv. Mikuláše
Narodil se v bykijském městě Patoře kolem roku 250 v rodině
zbožných křesťanů. Již jako mladík přijal nižší duchovní
svěcení. Po smrti svých rodičů rozdal část majetku chudým.
Legenda vypráví, že se v té době dostal jistý muž do takových
dluhů, že mu zbývalo jediné – provdat své tři dcery do
nevěstince. Když se to dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval
otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze,
jimiž jejich otec nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno.
Aby sv. Mikuláš unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť
do Palestiny. V maloasijském městě Myra zemřel v té době
biskup. Volba nového biskupa nebyla jednoduchá a posléze
se přítomní shodli, že se biskupem stane ten, do vstoupí
následujícího rána jako první do chrámu. Tím byl putující sv.
Mikuláš. Počátkem 4. století byli v celé římské říši
pronásledováni křesťané. Také sv. Mikuláš byl na několik let
uvězněn. Roku 313 povolil císař Konstantin křesťanství a sv.
Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad.
Zemřel mezi léty 345 a 352.
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Chtěla bych pozvat všechny občany, ať se přijdou do
knihovny podívat a jistě si zde najdou četbu, která je
bude bavit. Registrace je zdarma a kniha je dobrý
společník na dlouhé zimní večery ☺ ☺.

Obecní knihovna v Březníku

Přeji všem krásné vánoční svátky.
Jana Řezaninová

Knihovna v Březníku má již dlouholetou tradici, ale
zrekonstruovaná a nově otevřená je od 7. června 2005.
Nachází se v přízemí místní Mateřské školy a navštívit ji
můžete každé úterý od 18:00 do 19:00 hodin. Je
určena pro širokou veřejnost, proto ji může
navštěvovat každý, kdo rád čte a najít si pro sebe
vhodnou literaturu.
K datu 12.12.2006 je v knihovně zaregistrováno celkem
82 čtenářů. V roce 2005 se zaregistrovalo 68 čtenářů a
v roce 2006 14 čtenářů. Průměrně každé úterý navštíví
knihovnu cca 10 čtenářů. Nejsilnějšími měsíci
v návštěvnosti jsou zimní měsíce – například
v listopadu loňského roku navštívilo knihovnu skoro 60
čtenářů. To znamená, že v průměru každé listopadové
úterý přišlo 20 čtenářů. Následující graf ukazuje poměr
různých věkových kategorií přihlášených čtenářů.

Sbor dobrovolných hasičů
– co se dělo v roce 2006

14let a
méně
45%

20let a více
46%

Tento
rok
pro
nás
začal
tradičně
hasičským
plesem,
který
se
konal
14.ledna. Zahrála skupina Garant Hostan a
také jsme mohli shlédnout předtančení
místní taneční skupiny.
25. února jsme pořádali tradiční Ostatky.
Vydařilo se jak chození masek po obci,
tak také večerní zábava v místím hostinci
„Na růžku“.
V březnu a dubnu jsme se připravovali na
hasičské soutěže, kterých se zúčastňují
mladí hasiči, družstvo žen i družstvo
mužů.
V těchto
měsících
jsme
také
provedli úklid v hasičce a jejím okolí,
vyčistili hasičskou techniku a zajistili
pro zájemce vyčištění komínů.
6. a 7. května jsme prodávali vstupenky
na automobilových závodech v Náměšti a o
týden později 13.května jsme pořádali
„Den
otevřených
dveří“
v
hasičce
s opékáním selete.
V červnu se konala tradiční pouťová a
předpouťová zábava a to 10. a 11. června.
V sobotu hrála hudební skupina „A je to“,
v neděli po obci a pod májí „Božci“.
V létě jsme získali bezplatným převodem
auto Avii Furgon a zásahovou Tatru – typ
623. Avii chceme hlavně využívat na
hasičské soutěže a Tatru máme v plánu

15-19let
9%
Knihovna má ve svém fondu 3 620 knih + přibližně
dalších 500 knih půjčených z Městské knihovny
v Třebíči. Část těchto půjčených knih se vždy přibližně
po třech měsících obnovuje, takže je fond knihovny
neustále obměňován a tím si čtenáři můžou půjčovat
stále nové a nové knihy. Fond knihovny je rozdělen na
literaturu pro děti a pro dospělé. Pro děti jsou
k dispozici pohádky, dobrodružné příběhy, dívčí
románky a také knížky pro nejmenší. Pro dospělé pak
detektivky, beletrie, divadelní hry a poezie.
Od září je v knihovně zavedena také nová služba a to
půjčování videokazet. V nabídce videokazet jsou
všechny Videokroniky obce Březník od roku 2000 do
roku 2005. Videokroniku si může zapůjčit každý a to na
1 týden za poplatek 50Kč. Dále jsou v knihovně
videokazety o zvířatech „National Geographic“ –
možnost půjčení na 2 týdny zdarma. Videokazetu si
může přijít zapůjčit i ten, kdo není zaregistrovaný
v knihovně.
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využívat při slavnostních akcích.
2. září se uskutečnila soutěž „O pohár
starosty obce“, kde soutěžily 2 družstva
žen a 7 družstev mužů.
Na
předposlední den v roce se opět
chystáme
zapojit
do
silvestrovského
fotbalového turnaje, kde se každoročně
umísťujeme tzv. „na bedně“.
A jaké kulturní akce pořádáme příští
rok??
 13.ledna
2007
se
bude
konat
Hasičský
ples.
Zahraje
hudební
skupina „Sagitta“.
 17.února 2007 jsou na programu
tradiční Ostatky. Po obci bude hrát
Venkovanka a na večerní zábavě pan
Tesař.
 Den otevřených dveří každoročně
plánujeme kolem 4.května, ale na
příští
rok
zatím
přesné
datum
nemáme.
 5.
a 6. června 2007 pořádáme
hasičskou pouť. V sobotu na zábavě
zahraje „Los Valos“ s tím, že za
pěkného počasí počítáme se zábavou
venku před sokolovnou. V neděli po
obci
a
pod
májí
zahraje
„Polužanka“.
 Na 1.září plánujeme soutěž „O pohár
starosty obce“.

Ještě neuplynulo září a rozjel se kolotoč každodenní školní
práce, úkolů, povinností. Současně jsme se však snažili využít
příhodného podzimního počasí k výjezdům za kulturou.
Letošní podzim byl zatím velmi bohatý:
• 21. září: představení v Třebíči – hudební skupina
„Travellers“ pro 8. a 9. ročník
• 27. září: divadelní představení pro 1. stupeň
v Třebíči – „Divotvorný meč“
• říjen: představení „Jánošík“ pro 6. a 7. ročník
• 17. říjen: se žáci 9. ročníku zúčastnili společně se
žáky ZŠ Mohelno exkurze do Prahy
• 24. listopad: tradiční koncert zpěváka Pavla Nováka
v Kralicích, který navštívili žáci prvního stupně
• 30. listopad: 8. a 9. třída navštívily muzikál Hrabě
Monte Cristo v Třebíči
• 5. prosinec: žáci MŠ a 1. stupně zhlédli v Náměšti
nad Oslavou vystoupení brněnského divadla Věž
s názvem „Radovanovy radovánky“
• 15. prosinec: jsme všichni vyslechli v místní
sokolovně vánoční koncert pěveckého souboru
„Podhoráček“ z Hrotovic.
Nabídka kulturních pořadů je stále pestřejší, a tak mají paní
učitelky Jiránková, Nevrklová a Fröhlichová z čeho vybírat.
Tradičními podzimními akcemi jsou některé sportovní
turnaje. Například okresní kolo ve stolním tenise (vede paní
učitelka Černá) v Hrotovicích. V listopadu se ho zúčastnila
dvě družstva chlapců a zabodovala velmi dobře:
• mladší žáci: Petr Csicsó z Kralic, Martin Franěk
z Březníka, Ondřej Staněk ze Lhotic, David Tomek
z Kralic skončili na 3. místě
• starší žáci: David Caska z Kralic, Lukáš Babčan
z Březníka, Martin Sobotka z Březníka, Radek
Staněk ze Lhotic skončili na 2. místě.
Rovněž v listopadu se v Hrotovicích odehrál turnaj v malé
kopané za účasti družstev silné konkurence Valče,
Myslibořic, Hrotovic a Mohelna. Naši hoši (Milan Dvořáček,
Martin Franěk a Josef Chadim z Březníka, Martin Krčál,
David Tomek, Petr Csicsó a Dominik Klištinec z Kralic,
Ondřej Staněk ze Lhotic) skončili sice pátí, ale výsledky
soubojů nebyly vůbec zahanbující: 0:1, 0:0, 0:1, 0:1.

Blíží se vánoční svátky, proto Vám všem
přeji hodně štěstí, spokojenosti a klidné
prožití těchto svátků a do nového roku
hlavně hodně zdraví a osobních úspěchů.
Jaroslav Řezanina, starosta hasičů

Sběr papíru se uskutečnil v posledních říjnových dnech a
výtěžek byl předán do pokladny SRPŠ.
Ve dnech 15. až 16. listopadu probíhala v Třebíči „Didakta“.
Žáci 9. ročníku byli za tímto účelem uvolněni z vyučování,
aby mohli se svými rodiči tento veletrh vzdělávání navštívit
a současně využít dnů otevřených dveří na všech třebíčských
školách. Tímto zahájili etapu rozhodování, kam po ZŠ? Žáci
9. ročníku byli rovněž testováni podle studijního programu
SCIO (český jazyk, matematika, všeobecné studijní
předpoklady). Jejich přesné výsledky nebyly do dnešního dne
ještě známy.

Zprávičky ze ZŠ
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Obě se nám moc líbily. A ještě byl i koncert Pavla Nováka
v Kralicích.
VYSTOUPENÍ: 9. prosince v sobotu odpoledne jsme cvičily
s plyšáčky pro babičky a dědečky na jejich setkání. A to jsme
se zase moc líbily my! Pojedeme, a to už po třetí, i do
Kuroslep.
A co je ještě před námi? No přece Vánoční besídka a dílna
s maminkami a tatínky.
Ale hlavně Vánoce!! Taky se na ně tolik těšíte jako my?!
Přejeme Vám, abyste si Vánoční čas všichni pěkně užili a
prožili a do nového roku štěstí, štěstí a pokoj svatý.
Vaše děti ze školky
V předvánočním období paní učitelky Jiránková, Nevrklová,
Rybníčková a Coufalová připravily se žáky pro rodiče a
občany výstavku žákovských prací z keramiky a
vizovického těsta. Plně využívají ke své činnosti keramickou
pec, která byla zakoupena z prostředků nadace Duhové
energie (30 tisíc Kč) a SRPŠ (15 tisíc Kč) asi před rokem.
Jistě jste mnozí zaznamenali také mikulášskou besídku,
která byla nacvičena, aby zpestřila sváteční posezení místních
důchodců.
Tímto náš příspěvek končí, a proto Vám, vážení spoluobčané,
přejeme klidné a příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví a
úspěchů v příštím roce.
Děti a pracovníci školy

Mateřská škola
Dne 5. prosince 2006 navštívil naše dětičky ve školce
Mikuláš s anděly a čerty. Zřejmě máme ve školce samé hodné
děti, protože ne jenže si čertíci žádné z nich neodnesli, ale
ještě jim Mikuláš nadělil balíčky s dobrotami.

Dobrý den,
utíká to jako voda,co? Začíná pomalu zima, ale moc se jí asi
nechce. Loni už bylo všude plno sněhu a mrzlo jen praštělo.
No – snad se dočkáme, ach jo.
A co je u nás nového? Takže, pěkně od začátku:
DRAKIADA: byla 6. října: Letos nám vítr konečně foukal
tak akorát, pak jsme tvořily i se školáky větrníky – o dřívka
se postaral p. Peňáz. Poděkování za sladkou
odměnu patří našim paním kuchařkám a paní Pechové
Andree, která koupila oplatky skoro pro úplně všechny děti.
Za rok bude zase!
BRIGÁDA: naše břízky opadaly a maminky Boudná,
Klímová, Smištíková, Šídlová a Vavřínková nám pomohly
shrabat listí. Díky!
PERNÍČKY: tentokrát jsme je upekly samy přímo ve školce!
Postaraly se o to maminky Peňázová (půjčení trouby),
Vavřínková
a
Chytková
(pomoc
při
tvoření).
/peníze byly použity na balíčky, kolekci a hračky/
DIVADLO: už dvakrát jsme byly se školáky na divadelním
představení. Poprvé v Třebíči na Divotvorném meči a
podruhé v Náměšti na Radovanových radovánkách.

Sněhuláku,
pravdu má,
že se usmíváš:
tady máš,
to posílá ti
Mikuláš.
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Rychlými kroky přiblížil se večer,
tma stoupá od země, tma padá s nebe,
staví vysokou černou zeď – a mě v ní uzavírá…
Opustil nás:
František Chytka, č.p. 64
Božena Tůmová, č.p. 71

Nynej, nynej,
rozkošné děťátko,
děťátko Boží …..
Narodili se:
Martin Melkes, č.p. 181
Eliška Pelánová, č.p. 183

Informační okénko Obce Březník
Víte, že ………
- v roce 1965 – 1967 byla v naší obci postavena
budova samoobsluhy na zahradě pana Josefa Tůmy
č.p. 71 a Josefa Fraňka č.p. 8. V současné době byla
provedena v prodejně modernizace provozu. Byla
zrekonstruováno osvětlení prodejny, nevyhovující
zařízení bylo nahrazeno novými regály a celkové
uspořádání prodejny tak již odpovídá dnešní úrovni
prodeje.
- Silvestrovský fotbalový zápas „Silvestr Cup“ se
bude tentokrát pořádat v sobotu 30. 12. 2006?
- Silvestrovský ohňostroj bude v něděli 31. 12. 2006
v 18.00 hodin?

Pole, louky, lesy …
…široširá pláň.
Vesnička malebná,
a v ní já domeček mám.
Vítáme nové přistěhované občany:
Musilová Dana se syny Martinem a Jakubem, č.p. 103
Filka Marek, č.p. 69
Manželé František a Ladislava Bujkovi s dětmi Ivem,
Pavlem, Zdeňkem, Patrikem, Nikolou a Terezou, č.p. 127

Chytková Simona

Všechny obrázky v dnešním vydání Březnického čtvrtletníku
pro Vás namalovaly děti z Mateřské školy v Březníku.
Děkujeme.

Hodiny tiše odpočítávají
vteřiny roku 2006….
…. od radostí do bolesti,
od bolesti do radostí
neslo nás to lidské štěstí….

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. 3. 2007. Děkujeme.
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