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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a dovolené a věřím, že jsme všichni nabrali sílu do závěru
roku a vyburcujeme se k tomu, abychom dohnali to, co nás předehnalo. Tak
a teď se vrátím k vlastnímu sdělení, a to v pořadí tak, jak mi to připadne na
mysl.
Nejprve bych vzpomenul závěrečnou fázi výstavby v ulici Za Branou. Zůstala
tam tři stavební místa, která byla delší dobu (již od roku 2008 resp. 2010)
„rezervována“ zájemcům z řad místních občanů a jejich prodej jsme na
posledním zasedání odsouhlasili s tím, že tam, pod smluvní sankcí, zahájí
výstavbu RD tak, aby jej dostavěli a začali trvale užívat nejpozději do 4 roků
resp. do konce roku 2020. Za tímto účelem s nimi obec uzavře plánovací
smlouvu, že v tomto termínu jim umožní napojení na komunikace a inž.
sítě. Lze předpokládat, že vše mimo napojení na splaškovou kanalizaci se
povede dříve, věřme, že příští rok. Nyní byla zahájena projektová příprava
a přes zimu by mohla být vyřízena potřebná povolení. Celá zbývající část
ulice by měla být pojata jako obytná zóna s tím, že by se tam vydal i nějaký
ten hrací prvek a jiné objekty patřící do obytné zóny.

Komunikační napojení RD10, 11 a 12 Za Branou

S tímto ovšem vyvstává otázka jak pokračovat dál. V letošním roce vzrostl
zájem o stavební místa a tak se budeme tomuto problému věnovat. Podle
územního plánu máme prakticky jen dvě možnosti a tou jsou Záhumenice či část pod Hejlovými. V současné době jednáme o koupi potřebných
pozemků, necháme zpracovat studii zástavby a potom s ní seznámíme
případné zájemce. Pokud jejich zájem bude ještě trvat, pokusíme se i tady
připravit nějaká místa. Je pravdou, že v této době by měla již probíhat výstavba kanalizace a bude nutné udělat seriózní úvahu o možnosti ufinancovat tyto aktivity společně.

V souvislosti se zájmem o stavební místa je potřeba se zamyslet nad využitím míst i „uvnitř“ obce. Tam však obec tahá za kratší konec a je na jednotlivých majitelích nemovitostí, aby zvážili, zda jejich potomci nevyužijí
možnosti úprav starších domků či stavbu na svých pozemcích.
Další informace směřuje k postupu ve výstavbě kanalizace a ČOV (čistírna
odpadních vod) v obci. Se svazkem obcí (VAK Třebíč) je dohodnuto předání
investorství této akce, tuto dohodu na posledním zasedání formálně schválilo zastupitelstvo. Současně v říjnu začne příprava projektů jednotlivých
domovních přípojek ke splaškové kanalizaci. Předpokládáme, že se dohodnou tři-čtyři termíny, kdy bude na obci přítomen projektant a ten s majiteli
nemovitostí projedná způsob připojení, zpracuje projekt a vyřídí územní
souhlas s touto stavbou. Toto bude vyřizováno takto hromadně a náklady,
cca 1600,- na jeden projekt, uhradí obec.

Jak jste si jistě všimli, rozmístili jsme po obci cca 20 ks laviček. Budeme rádi,
pokud nám dáte vědět, zda vybraná místa jsou z Vašeho pohledu vhodná,
či o lavičku v tom místě nestojíte nebo naopak, že máte zájem o další (ne
domů na dvůr).
Jsem rád, že se zájem o využívání víceúčelového hřiště rozrůstá a tak jsme
v zájmu předcházení konfliktů zavedli jednoduchý (zadarmo) rezervační
systém. Tento je přístupný přes internet na stránkách obce a prosím Vás
o jeho využívání. Pokud si netroufáte, požádejte někoho, kdo tu rezervaci
za Vás udělá. Lze rezervovat půl hřiště (některá hřiště a jejich vybavení tam
jsou dvakrát) nebo celé hřiště (tenis, kopaná, basket). Při rezervaci si dávejte pozor, co jste si zarezervovali a co si potom nárokujete, předejdete tak
nepříjemným nedorozuměním. A ještě jedna poznámka pro kuřáky, pokud
si objednáte hřiště, tak je prosím využijte a nezdržujte se od sportu nezdravým kouřením v době rezervace.
Přes prázdniny jsme také provedli stavební úpravy ve škole, kde jsme v části
školy, směrem k faře, upravili dvě třídy. Jedna bude jako třída, druhá jako
družina. Problém je ještě s vysycháním podlahy a s tím spojenou pokládkou
lina, ale to se vyřeší příští týden.

Jinak ještě musím poděkovat hasičům za přípravu a také za reprezentaci
obce v soutěži O pohár starosty obce. I když se začíná objevovat nedostatek
členů, zejména mládeže, podařilo se tuto akci obsadit dvěma mužskými
a jedním ženským družstvem, která získala velice pěkná umístění (blíže ve
zprávě SDH).
Takže tolik po prázdninách a teď se připravujme na vánoce, děkuji za pozornost.
Ladislav Malach, starosta obce
Ve školce jsme zase upravili šatnu pro učitelky a personál, stávající šatnu
jsme rekonstruovali a vybavili skříněmi.
Bylo by toho ještě více ke zmínce, a tak si ještě vyberu „spolkovou“ činnost
v obci. Od posledního vydání čtvrtletníku proběhly společenské akce, které
se vší obětavostí pro nás připravili pořadatelé (hasiči, sokoli) a bohužel museli bojovat s extrémně nízkou účastí. Je prosím na Vás, abyste se zamysleli,
zda máte zájem, aby se tyto akce i dále konaly. Podle signálu, který svým
(ne)zájmem dáváte najevo se, dá skoro říct, že ne. Je to škoda a může to
znamenat začátek konce spolkové činnosti v obci, ono vše souvisí se vším.
Tyto termíny akcí jsou dlouhodobě známy, či jsou předvídatelné a každý
může to svoje „grilování“ přizpůsobit obecnímu kalendáři. Po tolika letech
zkušeností s pořádáním těchto akcí mohu říct, že není nic trapnějšího než,
když pořadatel musí kapele v deset hodin večer říkat, že těch dvacet lidí
(včetně pořadatelů) není celá obec a že se dá předpokládat, že ještě někdo
(kolem půlnoci) přijde. Teď se stanou aktuálními hody. Po mnoha letech
(a diskuzích, že se„moderní hudba“ nehodí na takovou akci) se dohodlo, že
na nich bude hrát pouze dechová hudba (Polužanka) a vyzkoušíme poslední variantu, zda má tato tradice v obci ještě nějakou naději.
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KULTURNÍ a OSTATNÍ
AKCE v BŘEZNÍKU
•
•
•
•
•
•

15. 10. 2016 Krojované hody
28. 10. 2016 Štrúdlování + lampionový průvod
27. 11. 2016 Rozsvěcování Vánočního stromu na návsi
3. 12. 2016 Setkání starobních důchodců v sokolovně
10. 12. 2016 Valná hromada SDH
31. 12. 2016 Silvestrovský ohňostroj

VÍTE, ŽE…
- Starosta obce Březník podle ust. § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 15 odst.. 1 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a dopl-
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nění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14:00 hodin. Místem
konání voleb v naší obci je jako obvykle volební místnost v budově
Základní školy Březník, první třída vlevo.
Něco málo z pravidel: Voliči bude umožněno hlasovat poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor
určených pro úpravu hlasovacích lístků.
Firma ESKO - T oznamuje, že vzhledem ke změně svozu bude bioodpad místo v úterý svážen každou druhou středu s platností od
28. 9. 2016, a to i s malými hnědými popelnicemi na bio. Nadále bude svoz bioodpadu v měsíci říjnu probíhat ve středu, pouze
v týdnu od 10. - 16. 10. 2016 bude svezeno ve čtvrtek 13. 10. 2016.
Malé hnědé popelnice se žlutou nálepkou obce Březník jsou sváženy obecními pracovníky každý sudý pátek.
Cvičení POWERJÓGY probíhá v březnické sokolovně každou středu od 19:00 hodin.
Od 10. 10. 2016 se bude konat každé pondělí od 17:00 v místní
sokolovně ODDÍL VŠESTRANNOSTI pro všechny zájemce ve věku
5 - 7 let (všestranná sportovní průprava orientovaná na výcvik
s využitím prvků sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových
i kolektivních sportů)
Od 24. 10. 2016 se bude konat každé pondělí od 17:00 hodin
v místní sokolovně CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI (určeno pro
děti ve věku 2,5 - 5 let a jejich aktivní rodiče, či prarodiče, tety,
strýce).
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- Obecní KNIHOVNA je otevřena každé úterý 18:00 - 19:00 v suterénu OÚ, výběr knih je několikrát ročně doplňován o novinky
a půjčování knih je zdarma.
- Nově byla na stránkách Obce Březník spuštěna, zatím ještě,
zkušební verze rezervačního systému pro místní víceúčelové
hřiště. Rezervační systém byl spuštěn z důvodu velké vytíženosti hlavně odpoledních termínů na hřišti. Rezervovat termín na
víceúčelovce lze na obecním webu v pravé horní liště záložka
rezervace:
http://www.obecbreznik.cz/rezervace.html
- Rezervace i používání hřiště jsou zdarma.
- V neděli 27. 11. 2016 bude slavnostně rozsvícen Vánoční stromek na prostranství u Bohuslavových, kde se svým programem
vystoupí děti z místní MŠ a ZŠ. Budou připraveny i stánky s perníčky a občerstvením (případní zájemci - stánkaři - se mohou
hlásit na obecním úřadě).

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Končí mé druhé funkční období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina a je tedy čas bilancovat. Jaký je můj zásadní pocit při této
příležitosti? Bylo mi ctí vést kraj, na jehož všech úrovních jsem
se setkával s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci
kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci ve
službách, ve firmách a ostatní občané našeho kraje – všude jsem
nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Je mou radostí projíždět krajem a vidět krásné opravené domy a firemní provozy, celou naši
malebnou Vysočinu.
Politici často rádi mluví o změnách, kterých dosáhli. Já si ale myslím, že hlavním pozitivem ve vývoji Kraje Vysočina je stabilita
a solidnost bez extrémních výpadků. Od začátků jeho existence
– i za vedení kraje hejtmany Františkem Dohnalem a Milošem
Vystrčilem – byla pro něj typická spolupráce všech zúčastněných
a vůle po výsledcích ve prospěch celku. Vleklé spory, přenášení
osobních averzí a zájmů do politiky – to nepřináší do stavu společnosti nic dobrého. Až na malé výjimky se nám dařilo těmto
situacím vyhnout.
Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být
slušnost v jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů Vysočiny. Také proto se cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, že
náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí.
Rád bych všem občanům Kraje Vysočina velmi poděkoval, rozvoj
kraje a jeho úspěchy jsou především jejich zásluha, a popřál jim
do budoucna pevné zdraví a časté pracovní i soukromé radosti.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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SOS OSLAVA
„Krátce“ o přehradě
Většina z nás jistě registrovala letošní šum okolo uvažované přehrady na naší
milé řece Oslavě. Pokusím se Vám ze svého pohledu odpůrce přehrady shrnout
hlavní události a nastínit aktuální situaci.
Výhledový záměr na výstavbu přehrady na řece Oslavě se záplavou od Čučic
až pod Březník není žádná novinka a je držen v různých vodohospodářských
materiálech dlouhodobě. K životu se přehrada probudila dosti výrazně v 70.
letech minulého století v souvislosti s výstavbou JE Dukovany, nicméně zaplavení obdobného a krásného údolí na řece Jihlavě pro potřeby chladících vod
nakonec stačilo. V roce 1974 se podařilo údolí Oslavy a Chvojnice vyhlásit jako
přírodní rezervaci, mimo jiné i z důvodu ochrany před možnou výstavbou přehrady.y

Loni v srpnu se záměr přehrady probudil k životu znovu. Vzhledem k extrémně suchému létu začala i politická reprezentace vnímat, že by se mohlo cosi s klimatem a krajinou nedobrého dít, začali jsme častěji slýchat
o potřebě nových vodních nádrží, o očekávaných klimatických změnách,
o zadržování vody v krajině, o degradaci půdy apod. Povodí Moravy, s.p.
zadalo veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické studie realizace vodního díla Čučice, přičemž studie měla řešit i detaily jako návrh
hráze. Následovala poměrně ostrá slova ředitele Povodí a články v médiích
o plánování, výstavbě, přípravě vodní nádrže apod. Při této kombinaci událostí mě osobně dost zamrazilo a bylo zřejmé, že je situace opravdu vážná.
Další vlaštovka se vzkazem, že to stát s vodními nádržemi myslí opravdu
vážně následovala v listopadu 2015, kdy na náš obecní úřad došla pozvánka
na projednání aktualizace plánu potenciálních vodních nádrží (tzv. Generelu
LAPV). V Aktualizaci Generelu LAPV byla požadována k doplnění další lokalita
chráněná pro možnou budoucí přehradu na řece Chvojnici s názvem Březník.
Zkrátka se začaly znovu oprašovat původní vodohospodářské plány a byla
snaha doplnit lokality, které se nepodařilo projednat do Generelu LAPV v roce
2011. S otcem (tedy ve jménu úřadu naší obce) a organizační výpomocí bratra,
jsme se s ohledem na tyto události snažili iniciovat setkání a diskusi se starosty okolních obcí, jelikož by možná výstavba přehrady ovlivnila celý region
na dlouhé roky dopředu. Tato snaha se zpočátku bohužel setkávala s nepříliš
velkou odezvou. Někteří sousedé se ovšem postavili k tématu výrazně čelem,
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jako např. pan Obršlík z Ketkovic. Březnicko-ketkovická delegace proto vyrazila
na konci listopadu na projednání Generelu LAPV na Ministerstvo zemědělství
do Prahy. Po vyslechnutí silné argumentace pro přehrady jsme vznesli nesouhlas, jak s nově navrhovanou lokalitou na Chvojnici, tak se stávající lokalitou na
řece Oslavě. Hlavní důvod byl, že není možné řešit takto významná rozhodnutí
mimo zastupitelstva a že požadujeme širší diskusi o obou možných budoucích
přehradách (chcete-li hájených územích) se všemi dotčenými obcemi.
Na tento popud se 8. ledna 2016 konalo jednání v Náměšti nad Oslavou, kam
byli pozváni starostové a zastupitelé dotčených obcí z obou břehů Oslavy. Jednání se zúčastnili zástupci Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství, kteří
prezentovali argumenty hovořící pro přehrady v kontextu očekávané klimatické změny. Účast opět nebyla příliš valná a odpovídající vážnosti tématu. Důležitý moment byl diskusní vstup starosty Náměště nad Oslavou pana Měrky se
silným slovem v regionu, který v zásadě vyjádřil s tímto záměrem nesouhlas.
Bylo dohodnuto, že starostové dotčených obcí dodají svá stanoviska do konce
února, přičemž zástupci MZe připustili, že v případě nesouhlasu obcí mohou
být obě lokality z Generelu LAPV vyřazeny, případně přeřazeny pouze do přílohy bez grafického zákresu. Dále bylo přislíbeno konzultování řešené technicko-ekonomické studie nádrže Čučice s dotčenými obcemi.
V únoru po hlasování zastupitelstva podala obec Březník nesouhlasné stanovisko s možnou budoucí výstavbou přehrad na řece Oslavě i Chvojnici a bylo
požadováno vyřazení těchto lokalit z Generelu LAPV. Některé obce svá samostatná stanoviska přidaly. Velmi důležité bylo potom souborné nesouhlasné
stanovisko ze společného zasedání Mikroregionu Náměšťsko a Mikroregionu
Chvojnice sdružujících 28 obcí spadajících do obvodu ORP Náměšť nad Oslavou.
Pár měsíců po podání námitek ke Generelu LAPV byl poměrně klid. V květnu
jsem dostal informaci o spuštění petiční akce s centrem v Oslavanech pod vedením starosty pana Aldorfa a výraznou podporou Romana Horkého a širokého spektra umělců a trampů. Měl jsem radost, jelikož spustit petiční akci jsem
považoval za nutné. Paradoxně Oslavany byly jedna z mála obcí, kterou nás
nenapadlo oslovit v souvislosti s probíhající Aktualizací Generelu LAPV. Shodou
okolností bylo v červnu 2016 spuštěno veřejné projednání „územního plánu“
Jihomoravského kraje (JMK), který plochu pro výhledovou přehradu na řece
Oslavě zahrnoval (Čučice již leží na území JMK). Plochu pro výhledovou přehradu Oslavany a další obce JMK námitkovaly. Sám jsem se do procesu projednávání územního plánu JMK zapojil a jako tzv. zástupce veřejnosti se mi podařilo
s pomocí svých známých i ochotných neznámých nasbírat za 14 dní cca 1400
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podpisů na hromadnou námitku veřejnosti proti ploše pro výhledovou přehradu na Oslavě. Vedle toho v červnu vrcholily aktivity okolo petice a v Oslavanech
byl zorganizován protestní happening za účasti okolo 2 tisíc lidí včetně řady
březnických.

Díky vesměs „protipřehradnímu“ postoji obcí a silnému hlasu petice navštívil
v červnu Oslavany také ministr životního prostředí Brabec, který po diskusi
sám petici proti přehradě podepsal. Čím více byla petice slyšet a čím více se
věc během léta medializovala, tím více se stala přehrada politickým tématem.
V srpnu pak dokonce ministr zemědělství pan Jurečka prohlásil, že přehrada
na řece Oslavě není součástí dalších plánů vlády v boji se suchem. Svoji rétoriku
zmírnilo postupem času také Povodí Moravy.
Nechávám stranou delší polemiku, zda přehradu ano či ne, to ať si každý přebere sám. Problém je složitý a vystačil by na dlouhou diskusi. Fakt je, že v následujících 50 - 100 letech lze reálně předpokládat klimatické změny, oteplení,
větší extremity počasí a problémy s dostatkem vody. Stát dnes připravuje akční plán zhruba čtyř set adaptačních opatření na očekávané klimatické změny,
kdy přehrady jsou pouze jedním z těchto opatření. Důraz bude kladen především na zadržování vody v krajině a obecně na kvalitu zemědělské a lesní
půdy. Zajímavou diskusi na toto téma vedl v nedělních Otázkách Václava Moravce (25.9.) Václav Cílek s ministrem Brabcem a doporučuji v internetovém
archívu ČT shlédnout. K přehradě Čučice lze dnes říci, že jediným relevantním
důvodem by mohla být pitná voda (i potřeba rezervní nádrže chladící vody
pro JE Dukovany byla vyjádřením ČEZu vyvrácena). Na příkladu Ivančic ovšem
vidíme, že v našem regionu mohou být i jiné cesty k získávání pitné vody, jako
tzv. umělá infiltrace, kdy se podařilo prameniště Ivančice posílit infiltrací vody
z řeky Jihlavy. Dále je současným trendem lepší hospodaření s dešťovou vodou a její využívání ve městech, v domácnostech. Pro představu se v Praze
z průměrné denní spotřeby 106 litrů vody spláchne 25 l do WC, 16 litrů padne
na praní a úklid, 40 litrů na hygienu a sprchování a jen cca 2 litry jsou přímo
využity jako voda pitná. Cílem petice a snažení iniciativ Zachraňme údolí Oslavy a SOS Oslava proto nebyl pouze protest proti možné přehradě na řece Oslavě, ale především otevření diskuse o zlepšení hospodaření v krajině, využívání
dešťové vody nebo hledání i jiných cest pro zásobování vodou. Nechceme,
aby stát řekl: „ejhle, postavíme zde nejprve přehradu a máme splněno“. Na
to je údolí Oslavy příliš krásné, hodnotné a neopakovatelné, v našem regionu
navíc ustoupilo veřejným zájmům již údolí na řece Jihlavě. Domnívám se, že
alespoň to druhé na Oslavě bychom mohli jako součást identity nás a našeho
3/2016

kraje zachovat pro další generace. Z čistě „malicherného březníko-centrického“ pohledu by pak vybudování vodárenské přehrady přineslo nemožnost
rekreace a pobytu v údolí a omezení hospodaření na pozemcích v okolí nádrže, jelikož by vznikla na okolních pozemcích ochranná pásma vodních zdrojů,
samozřejmě bez možnosti koupání, autokempů, šlapadel či rybaření, i to je
dobré si uvědomit.

Přes politické přísliby stále visí ve vzduchu řada otazníků. Aktualizace Generelu LAPV nebyla oficiálně vypořádána/ukončena a plocha pro výhledovou
přehradu Čučice je v Generelu stále držena. Technicko-ekonomická studie
proveditelnosti je dnes sice víceméně dokončena, ale Povodí Moravy její konzultaci (nakonec spíše prezentaci) s dotčenými obcemi a veřejností odsouvá až
za krajské volby. Projednání územního plánu Jihomoravského kraje bude také
nějaký pátek trvat. Suma sumárum - zdá se, že aktuálně je přehrada na Oslavě
politicky mrtvá, zda zmizí z výhledových plánů, je s otazníkem. Jak víme, tak
vlády a ministři se mění, plány na papírech mají delší trvání. Na konci září bude
proto odeslána petice čítající více než 20 tisíc podpisů k projednání Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR a Vládě ČR s požadavkem na vyřazení Čučic z Generelu LAPV, na konci roku lze potom očekávat prezentaci studie proveditelnosti
ze strany Povodí Moravy. Takže buďme ve střehu, nespouštějme kauzu Čučice
z očí a uvidíme, jak vše dopadne.
Za SOS Oslava Štěpán Malach

ZAČÁTKY FOLKLÓRU
V BŘEZNÍKU
Vysvětlovat starousedlíkům pojem taneční soubor a jmenovat
všechny, kdo tímto souborem prošli, znamená vzpomenout na generace dětí a mládeže snad poloviny Březníka.
Přiznávám, že silnou pohnutkou k těmto řádkům je výročí narození
mé matky, Věry Dobrovolné, která by se letos dožila 95 roků. Snad si
to připomenutí zaslouží.
Paní Věra, jak ji, věřím, že s úctou a respektem, oslovovali její svěřenci, „vládla“ současně i několika souborům najednou. Všichni pak
byli součástí spolehlivého stroje, který nesměl zaskřípat při zkouškách ani při představeních.
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Úspěchy zpočátku amatérského seskupení na cestě k vyhledávanému uměleckému souboru ovlivnila řada šťastných okolností:
Za prvé, naše praprababičky udržováním překrásných a bohatých
krojů netušily, že jejich sláva filmových hvězd bude se dotýkati.
Za druhé nadšení a talent byly členům souborů vrozené snad už od
působení divadelních ochotníků z hospody U Křížů.
Za další, úroveň březnických muzikantů, zpěváků a zpěvaček, byla
skutečně vysoká. Nelze nejmenovat pana Jaroslava Chadima a Františka Staňka. Dokladem kvality hudebního doprovodu budiž i to, že
paní Andělka Bábuňková a Míla Valová s panem Briestenským nazpívali úvodní píseň k filmu Náš dědek Josef.

SMŮLA NEBO ŠTĚSTÍ
Před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a jednoho koně.
Jednoho dne se kůň proboural z ohrady a utekl do hor.
„Upláchl ti kůň?“, řekli sousedé.
„To je ale smůla!“
„Proč to říkáte?“ zeptal se stařík
„Jak můžete vědět, že je to smůla?“
Věřte, nevěřte, nazítří večer se kůň vrátil do ohrady, aby se najedl
a napil - a přivedl s sebou 12 divokých mustangů. Když je farmářův
syn uviděl, rychle vyklouzl z domu a zavřel vrata ohrady.
Jakmile se to sousedé dozvěděli, zvolali:
„Třináct koní! Ty máš ale štěstí!“
Ale starý farmář jim odpověděl:
„Jak víte, že je to štěstí?“
Po několika dnech se farmářův syn pokusil osedlat a zkrotit jednoho
z divokých koní, ale spadl a zlomil si nohu.
Ještě týž večer si sousedé pospíšili s dalším unáhleným soudem.
„Tvůj syn si zlámal nohu. Smůla smůl!“
Ale moudrý stařík znovu namítl:
„Jak můžete vědět, jestli je to smůla nebo štěstí?“
A vskutku! Za několik dnů přišli do vsi verbíři a všechny mladé, zdravé
muže odvedli do války, ze které se žádný nevrátil. Farmářův syn se ale
díky zlámané noze zachránil.

No a v neposlední řadě, jako Deus ex machina se ve škole v Březníku
objevily dvě studentky etnografie (mohl se psát rok 1954?). Téma
jejich diplomky bylo Horácko. To se stalo klíčovým, protože od krojů
se přešlo k tancům a přišla paní prof. Věra Jelínková, osobnost nad
osobnosti. Následovala nezištná spolupráce s Třebíčanem a Vysočanem. Pořady v ČRo, vystoupení v ČT, Strážnice, Mezinárodní festival
v maďarském Debrecénu, komparsy v seriálech ČT a zřejmý vrchol
- účast na natáčení filmu Náš dědek Josef.
Tradice tanečních souborů v Březníku nezemřela. Pokračují v ní především paní Hana Bábuňková a v poslední době i Jana Řezaninová.

Na sousedech vidíme, jak rychle a někdy zbrkle reagujeme. Někdy je lépe
počkat a neukvapovat se. Jak říkám: „Všechno zlé je pro něco dobré! Až
časem se nám dostane odpovědi.“ Musíme být pokorní a plni lásky ke každému. Každý člověk je potřebný. Každý člověk má své poslání a má nějaké
nadání. Každý může v tomto světě něco dokázat, něco může dokázat jen on
sám. Mohu poznat, co je mým posláním? Zaměřím-li se na své silné stránky. Co umím? Co mi dělá radost? Něco tvořit, měnit, rozjet? Namísto vzdechů, že život je tak těžký, by bylo lepší dát mladým lidem pocit, že mají vzít
do ruky nejen vlastní život, nýbrž i problémy svého okolí. Nebýt nevšímaví.
Pomáhat druhým, dívat se kolem, co by se dalo zlepšit, říct to a snažit se
pomoct to zlepšit. Můžeme přispět k tomu, aby i dnešní neutěšený svět byl
lidštější, příjemnější a hezčí. A na to„hezčí“ asi má každý člověk jiný názor.
Já třeba miluji květiny. Líbí se mi a s nimi mi připadá všechno hezčí. Každá květina má své kouzlo. A jak si asi mnozí z vás všimli, letošní jaro jsme

Václav Dobrovolný

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
zdá se nám to, anebo je to fakt, že čím jsme starší, tím nám ten čas
nějak moc utíká?
Rychle nám uběhly prázdniny, čas dovolených, čas poutí, výletů, návštěv, krásných teplých dnů. Ale všechno má začátek i konec a stále
dokola. Když jsme zdraví, měli bychom být šťastni a spokojeni. Kdo je
spokojen s málem má všechno a je šťastný. A o štěstí a smůle je také
dnešní zamyšlení.
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pořídili truhlíky, květiny a trošičku vyzdobili střed obce. Ale ne každému se
to líbí, jak jsem zjistila. Někdo řeší otázku peněz a není to pouze jedinec.
K otázce financí. Truhlíky s držáky jsou z Brněnského Hornbachu, byly ve
slevě a vše stálo necelých 6000 Kč. To si myslím, že není tak velké a zbytečné vydání z našeho (asi devíti milionového) rozpočtu. A vydrží několik
roků. Květiny nám dodalo květinářství z kláštera z Kuroslep (za malou pomoc nám nabídli zdarma květiny), za což jim musíme ještě znovu poděkovat, protože jsou moc krásné. A nakonec zalévání a údržbu květin jsem
si vzala na starost já a dělám to z lásky a ne za obecní peníze, jak si někdo
myslí. A tak děkuji všem, kdo si všimli, pochválili, líbí se jim to a mají z květin radost. A děkuji i všem, kdo si všimli nových laviček po obci (i když se
někomu nelíbí rozmístění, záleží na domluvě) a třeba zavolal nebo napsal
e-mail a poděkoval. Je to od vás moc hezké a věřím, že laviček využijete
a vše nám nakonec udělá radost.
Nyní trošku z toho, co je před námi.
V pátek 28. října chystáme již tradiční Štrúdlování a lampionový průvod.
Tentokrát téma „koláče a slané pečivo“. Tímto bych Vás všechny poprosila,
zda byste upekli Vaše oblíbené koláčky nebo slané pečivo a přinesli je do
sokolovny. Abychom mohli všichni ochutnat a říct:„Je to výborné!“. A i když
nevyhrajeme první cenu, budeme mít radost z toho, že se setkáme a přiučíme nějaký ten nový recept, to by nás mohlo zahřát u srdíčka. Věřím, že
je to náročné, jak finančně, tak časově, ale možná vás, co pečete, trošičku
překvapíme.
Za měsíc po štrúdlování už tu bude první adventní neděle a s tím spojené
rozsvěcování Vánočního stromku. A sem bychom Vás také moc rádi pozvali
a kdo chce ukázat a nabídnout něco ze svých výrobků, tak je srdečně vítán.
Nebudu už předbíhat do dalších akcí, věřím, že se brzy další program
dozvíte v prosincovém vydání a že se uvidíme.
Krásný, slunečný podzim, mnoho lásky, hojnost Božího požehnání
všem přeje
Marie Sobotková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Usmějem se na sebe,
koukneme se na nebe.
Pozdravíme sluníčko,
vytáhnem se maličko.
Vytáhnem se ještě víc
a to je všechno, víc už nic.

vylepšené už od loňska a na paní učitelky úplně nová šatna! Musíme uznat,
že je stejně tak pěkná jako ty naše. A taky houpačky a domeček a skluzavka
jsou jako nové. Prostě paráda! A kdo má na tom zásluhu?: OÚ (ten to platil),
pan Louda (ten boural, stavěl), p. Kafka (vyrobil nábytek do šatny pro paní
učitelky) a pan Peňáz (ten vylepšoval a natíral naše hřiště). Posíláme moc
díků!
A to by tak zatím bylo všechno, teprve se rozkoukáváme, ale třeba se potkáme i
s Vámi: bude drakiáda, dílny, nebudeme chybět u rozsvěcování Vánočního stromu a tak, no.
Takže pěkné počtení a krásný podzim Vám přejí Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2016/17 byl zahájen ve čtvrtek 1. září. Do ZŠ nastoupilo 117 žáků,
o 3 více než ve školním roce předcházejícím. Počty žáků z jednotlivých obcí
jsou následující: Březník 52, Kralice nad Oslavou 19, Kuroslepy 6, Horní Lhotice 5, Rapotice 11, Sudice 13, Vysoké Popovice 7, Náměšť nad Oslavou 3
a Vícenice 1. Do 1. ročníku přišlo 9 žáků, 6 chlapců a 3 děvčata.
Na I. stupni se bude tedy vyučovat 44 žáků. Vyučujícími budou paní učitelky:
Zina Jiránková (1. a 4. roč.)
Martina Kobrová (2. a 5. roč.)
Kristýna Trojanová (3. roč.).
Na 2. stupni se bude vyučovat 73 žáků ve 4. třídách. Třídními učitelkami jsou:
Petra Rabušicová (6. roč. – 21 žáků)
Lenka Malá (7. roč. – 24 žáků)
Milena Fröhlichová (8. roč. 16 žáků)
Lenka Jarolímová (9. roč. – 12 žáků)
Vyučovat dále budou Hana Staňková, Pavla Coufalová, Ludmila Černá a Zdeněk Cabejšek. Ve školní družině bude působit paní Šárka Kafková z Mohelna. Výchovnou poradkyní, včetně volby povolání, bude paní učitelka Lenka
Malá.
Administrativní práci vykonává paní Marie Studená, ve školní kuchyni vaří
paní Marie Sochorová, Eva Svobodová, Blanka Veselá a Alena Peňázová.
Funkci školníka bude zastávat pan Jiří Oborný, práci uklízeček paní Andrea
Křížová a Jitka Buchtelová.

Naší ranní básničkou Vás vítáme u našich podzimních zpráv ze školky, u těch
úplně prvních, poprázdninových. U nás ve školce se objevily nové děti - malé
si to vyměnily se staršími, co nám „utekly“ do školy. Paní učitelky zůstaly stejně – paní uč. Hejlová a Krejčí u starších a paní uč. Lechnerová u mladších.
A víte kolik nás letos je? 35! Máme děti nejen z Březníka (27), ale i Kuroslep
(3), Lhotic, Lhánic, Mohelna a dokonce až z Třebíče, Rokytnice a Prahy! Ty
z daleka jsou jen po jednom, ale stejně, to je – co! Na nás čekaly naše třídy
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Ve vyučovacím procesu proběhlo opakování, napsaly se vstupní prověrky
a naplánovaly se první výchovně - vzdělávací akce, jako jsou divadla, škola
v přírodě a jiné.
Již před začátkem prázdnin se rozjela náročná investiční akce, která ani
k dnešnímu dni neskončila. Firma Hroz z Přerova provedla izolační práce
obvodového zdiva ve dvou místnostech v přízemí. Následovaly stavební
práce prováděné firmou Hort z Rapotic. Ty se týkaly položení podkladových
betonů, polystyrénu k zateplení podlahy a následně položení izolační fólie
a vrchní vrstvy betonu. Veškeré staré omítky byly odstraněny a nahrazeny
novými. Opět se ale potýkáme s problémem vysoké vlhkosti betonu, která
brání položení podlahové krytiny. Ta byla zatím položena v místnosti, kde
byl beton položen již dříve. Zde jsme slavnostně začali s výukou již 9. září.
V obou místnostech se naistalovaly nové radiátory ÚT a provedly se nově
rozvody vody. Stropy byly obloženy sádrokartonem a nově se nainstalovalo
zářivkové osvětlení.
Žáci i učitelé trpělivě čekají, až provoz školy vstoupí do normálu. Všem žákům, učitelům, zaměstnancům a rodičům přeji hodně zdraví, chuť a radost
do práce a dobré výsledky.

Březnické týmy reprezentovali:
A-tým: Pavel Švarc, Zdeněk Kříž, Jiří Rybníček, Jan Pejpek, Jakub
Musil, Jakub Dvořáček, Lukáš Chadim
B-tým: Martin Sochor, Libor Všianský, Petr Bureš, Radim Bok, Ladislav
Sochor, Jaroslav Chadim, Tomáš Kalousek
Ženy: Pavla Trojanová, Jana Pokorná, Hana Švarcová, Dana Křížová, Iva
Vyskočilová, Martina Nováčková, Aneta Nováčková, řidič: Jan Pejpek
Valná hromada sboru se bude konat v sobotu 10. prosince 2016.

Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
Přes letní měsíce jsme drželi pohotovost z důvodu velkého sucha, provedli několik brigád v hasičce, opravili jsme stříkačku PPS 12 a zároveň
trénovali na soutěž.
Již 18. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce se konal
v sobotu 3. září 2016. Jak můžete vidět v přiložené tabulce, účast
družstev byla stejně jako loňský rok početná, což jsme velice rádi,
protože ne na všech soutěžích se to daří poskládat ... Za muže
nastoupilo 7 družstev, u žen 2 týmy. Uznání patří všem týmům
i soutěžícím, kteří předvedli kvalitní sportovní výkony a bojovného ducha. Souboj o prvenství představoval vynikající zakončení
letošního ročníku, kdy mezi prvním a druhým místem byl rozdíl
těsných 3 vteřin!!
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- rok 1930
… aneb jak se tu žilo před 86 lety…
Milí spoluobčané,
opět Vám přináším přesný přepis ze staré březnické kroniky. Tentokrát
rok 1930.
Zima
Byl to rok živelních pohrom. Tuhá zima, v létě větrná smršť a krupobití
nadělali mnoho škod. Zima, léto i podzim se vyznačovali velkými abnormalitami tepelnými.

Březnický čtvrtletník

Kruté mrazy
Zima byla v Březníku v roce 1930 mírná. Na saních se ani nejezdilo.
Největší mráz byl 12. února 1930 mínus 13 stupňů. Jarní setí počalo
se již 10. března. První bouřka přišla 5. dubna. Dne 10. května mrzlo
a byl tím poškozen květ stromů, takže je letos málo ovoce, zejména
švestek. Třešní bylo dost, těm mráz neuškodil, byly již rozkvetlé.
80. narozeniny T. G. Masaryka
7. března 1930 dožil se prezident republiky Československé 80 roků,
které byly oslaveny besídkou školní a slavnostní akademií u Křížů, při
níž promluvila učitelka Milada Kadlecová.
Spalničky
V květnu 1930 vyskytly se mezi dětmi školními epidemicky spalničky,
několik případů spály a záškrtu. Škola byla v druhé polovině května
zavřena. Několik dětí bylo odvezeno autem Červeného kříže do třebíčské nemocnice, odkud byly teprve po 6 týdnech propuštěny. Toho se
rodiče báli, a proto raději nemoc zatajovali.

silnice, rozmoklá půda uhnula pod koly a autobus se několik převrhl
do dvora pana H. Nováčka. 2 osoby v autobuse byly zraněny.
Druhé neštěstí na Horkách
Dne 29. června 1930 při jíždě na kole z pouti z Jinošova spadl a narazil
si hlavu Karel Boudný z Kuroslep 38 letý. Ráno v nemocnici v Ivančicích
zemřel.
Oprava rybníka
Dne 30. června 1930 začal se čistit prostřední velký rybník. Vodu
vyčerpal dvěma elektrickými pumpami pan Josef Janoušek č. p. 100
za 10 hodin. Sotva opadla voda o ½, počaly vystupovati z rybníka
kopečky bahna, které tam byly zaneseny za dobu 24 roků. Posledně
byl čištěn rybník v roce 1906. Do 8. července vyváželi rolníci bahno.
Vyvezeno 450 fůr (v roce 1906 to bylo 400 fůr). Současně s tím Kamilo Tomasi a J. Teplý opravovali taras. Dělníkům bylo placeno denně
20 Kč. Celkový náklad činil 9000 Kč. Dne 9. července se zase začal rybník napouštět.

Sčítání zemědělských závodů
Letos provedl Státní úřad statistický sčítání zemědělských závodů dle
stavu 27. května. Sčítacím komisařem byl jmenován řídící učitel Alois
Lysák. Napočítáno, že v Březníku se hospodaří na pozemcích o výměře:
10a - 50a … 24 hospodářů
51a - 1ha … 31 hospodářů
1ha - 2ha … 33 hospodářů
2ha - 5ha … 15 hospodářů
5ha - 10ha … 27 hospodářů
10ha - 20ha … 22 hospodářů
20ha - 30ha … 4 hospodáři

Válcování silnice
V posledním týdnu červencovém a počátkem srpna válcována byla silnice přes ves od božích muk až za Janouškovi č. p. 100 asi do půl kopce
v délce asi 1200 m nákladem okresního úřadu.

Celkem napočítáno 156 zemědělských závodů, 37 živnostenských s počtem
do 5 činných osob a 1 živnost. závod s 8 osobami. 10 živnostníků se zaměstnávalo obchodem zboží doma nevyrobeného. Zemědělci obhospodařovali
819,56 ha pozemků, z nichž bylo 724,51 v katastru březnickém, 65,50 ha v
katastru kralickém a 26,55 ha v katastru kuroslepském. Pozemky nepatřící
zemědělským závodům (cesty, stavební plochy, vody, obecní pastviny atd.)
zaujímaly plochu 79,42 ha. Hospodáři ze sousedních obcí obhospodařovali
v březnickém katastru 553,45 ha. Většina této rozlohy připadá na les velkostatkáře Hauqwitze z Náměště. Orné půdy bylo 754,12 ha, luk trvalých
16,72 ha, zahrad užitkových 15,72 ha, pastvin 51,87 ha, lesní půdy 18,99,
vodní plochy 8,78 ha (řeka Oslava), okrasných zahrad 2a, plochy zastavěné
a dvory 8,53 ha, ostatní plochy neplodné 24,21 ha.
Sčítání provádělo se v celém státě a mělo význam statistický. Mnozí lidé
se báli všechno přiznávat, protože se báli, že je to k účelům daňovým.

Druhé sčítání lidu
Druhé sčítání lidu provedeno dle stavu o půlnoci z 2. prosince 1930.
Sčítacím komisařem pro čísla popisná 1 - 91 byl řídící učitel A. Lysák.
A pro čísla 92 - 165 učitel Jan Bouček. Napočítáno bylo v naší obci
934 obyvatel, z toho 442 mužů a 492 žen. Dočasně přítomní byli 3
nocleháři a dočasně nepřítomných bylo 17 (dělníci na práci), takže
počet stálého obyvatelstva byl 948.
Národnosti české bylo 931 obyvatel, slovenské 2 lidé a rusínské
1. Římských katolíků 906, československého vyznání 8, českobratrského 6, pravoslavného 3, bez vyznání 11.
Čísel popisných bylo v obci 165, z toho chybělo č.p. 158 a nebyla obydlena čísla 152, 161 a 165 (novostavby).
Od roku 1921 vyrostl počet obyvatelstva o 79 a počet domovních čísel
o 37.

Autobus
Od roku 1926 jezdí z Mohelna do Kralic dvakrát denně k vlaku autobus. Dne 4. června 1930 při jízdě do Horek vyhýbal autu až na kraj

Novostavby
Stará stavení zbourali a na jich místech nové domky postavili Suchánek Cyril č.p. 80, Nováček František č.p. 83 a Menšík František č.p. 76.
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Sčítání ovocných stromů
Aby se vědělo, jakých škod natropily mrazy roku 1929 na stromech,
provedl Státní úřad statistický sčítání ovocných stromů ke dni 20. září
1930. Sčítacím komisařem byl řídící učitel Alois Lysák. Asi 35 % stromů odumřelo a 65 % zůstalo zdrávo. Zesláblé stromy však byly napadeny puklicí a ještě v roce 1931 a 1932 bylo mnoho stromů vykáceno.
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Při domě č.p. 78 přistavěl obydlí Poduška Augustin.
Nové domky postavily Suchánek Ludvík č.p. 163 a Bok Jan č.p. 164.
Počet čísel vzrostl o 2.
Změny v pozemcích
Jan Řezanina č.p. 90 koupil od obce zmolu přiléhající ke stavení
a František Malý č.p. 25 kousek zahrádky na zarovnání za 2 Kč za m2.
Úroda
V roce 1930 byla úroda normální. Brambor bylo velmi mnoho,
stály 20 Kč za 1q i méně. Žně začaly 10. července. Obilí bylo laciné. Cena žita i pšenice se pohybovala kolem 100 Kč, žita byla i za
78 Kč, oves také pod 100 Kč za 1q.
Cukrovka
Řepa cukrová se přestala u nás od roku 1926 pěstovat, jakmile
klesla její cena pod 15 Kč za 1q. Po převratu se pěstovalo dost řepy
a posílala se z Kralic drahou do cukrovaru v Rosicích. Hlavní zdroj
příjmů rolníkových byl z dobytka, který platil. 1 kg hovězího živé
váhy byl za 6 - 7 Kč, vepřového 8 - 9 Kč, vepřové mrtvé váhy 10 12 Kč, máslo pokleslo z 20Kč na 18, vejce stálo 50h, v zimě 1 Kč, 1l
mléka klesl za 1,50 Kč na 1,30 Kč.
Narození a úmrtí
V roce 1930 bylo v Březníku 19 křtů (6 chlapců + 13 děvčat), úmrtí 6,
sňatků 7.
Jana Řezaninová

Z HISTORIE OBCE
Rybníky a vodní nádrže
Pod vesnicí býval asi do roku 1860 panský rybník. Voda od hráze v
Rymizi, kde v minulosti stával mlýn, sahala ke kraji obce. V rodinné kronice E. Krejčího čp. 31 se uvádí, že kolem roku 1812 si rybník
pod vsí i okolní pozemky pronajal oslavanský cukrovar. Ten časem
rybník vypustil a začal zde pěstovat cukrovku. Rybník byl zrušen kolem roku 1860. Rybník býval také v Loučkách u panského lesa pod
silnicí. Nebyl hluboký, ale rybám se zde dařilo. Po roce 1875 starosta
obce Josef Staněk č. p. 16 zřídil uprostřed obce na místech bývalých
sádek (později zahrady domu čp. 46 a 47) Velký rybník. Rybník byl
z požárních důvodů propojen uličkou na Rynk. Pozemek na uličku
uvolnil Filip Němec z čp. 12 za náhradní pozemek, který získal od
obce.
V první polovině 20. století byly na území obce tři rybníky - v Pastouškách, před domem J. Janouška čp. 100 a Velký rybník. Tyto vodní nádrže vyžadovaly pravidelnou údržbu. Že to nebylo vždy jednoduché,
dokazuje zápis v hasičské kronice, který přibližuje vyvážení bahna
z Velkého rybníka v roce 1906.
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Protože rybník neměl odpad, byla voda ve dnech 9. a 10. července
1906 nepřetržitě odčerpávána dvěma ručními stříkačkami. Dalších
6 dnů jezdilo od rána do večera deset koňských potahů a při nakládání
pracovalo 10 až 15 lidí. Když byl rybník z jedné poloviny odbahněn,
byl zhotoven z dřevěných trámů zvláštní vor, aby se koně a vozy nebořily. Celkem pulláníci vyvezli 400 fůr bahna. Rozpočet obce byl 300 korun, skutečně se utratilo 180 korun. Starosta obce František Kříž čp. 31
se nakonec za svoji šetrnost dostal do řečí. Když byl v roce 1930 rybník
znovu vyvážen, voda byla čerpána 10 hodin dvěma elektrickými čerpadly, která zapůjčil Josef Janoušek čp. 100. V červenci 1938 se dočkal
generální opravy i rybník v Pastouškách. Byl o tři metry prodloužen
odbahněn a opraveny obvodové hráze.
Když došlo k výstavbě rodinných domů na Horkách, postavila obec
koncem dvacátých let „Za Branou“ pod stavením Jos. Havelky čp. 116
novou vodní nádrž, která vznikla přehrazením potoka. K jejímu zrušení došlo v roce 1940, kdy byl pozemek „Za Branou“ určen ke stavbě
rodinných domů. Když v roce 1950 vznikl požár v domě Mir. Podušky
čp. 127, stala se vodní nádrž opět aktuální. S její výstavbou bylo započato v roce 1952 a byla situována do rokliny vedle domu R. Pokorného
čp. 160. Protože chyběl obci v té době materiál i peníze, stavba se protáhla na několik let.
Když se v polovině 60. let začalo mluvit o zavezení rybníka v Pastouškách, neboť začal vadit mechanizačnímu středisku JZD, měla
jej nahradit nová vodní nádrž pod vesnicí za zahradou Jar. Chadima
čp. 56. Ta měla současně zajistit ochranu areálu živočišné výroby JZD.
I stavba této nádrže se protahovala. V krátké době se ukázalo, že zavezení rybníka v Pastouškách bylo zbytečné, neboť družstvo odstěhovalo stroje do bývalého střediska STS za Malovýma. V roce 1984 byla
postavena nákladem 210 000 Kč nová vodní nádrž „Hájek“. Vznikla
nedaleko silnice na Mohelno přehrazením údolí, kterým je svedena
voda z Doubravských. Výsledný efekt není dobrý. Hráz netěsní, voda
promáčí a v suchém roce bývá nádrž bez vody. Měla původně sloužit
především rekreaci, ale ani pro tu není využívána.
V letech 1985 a 1986 byl brigádnicky za pomoci mechanizace JZD
upraven Velký rybník. Vedle vyčistění a zpevnění dna rybníku byl
vybudován nový přítok a odtok vody, zpevněny hráze, postaveno
nové zábradlí a zavedeno elektrické osvětlení. Celkem zde hasiči a další občané odpracovali 2 300 brigádnických hodin. Obec na
opravu vyčlenila 150 000 Kč a příspěvek ve výši 93 000 Kč poskytla
Česká státní pojišťovna v Třebíči. Tato modernizace Velkého rybníka se povedla. Během léta je nádrž mládeži využívána ke koupání,
v zimě zde bruslí.
Od poloviny 70. let bylo využívání vodních zdrojů v případě požáru
v obci stanoveno následovně - pro Močitka, Pastoušky a Kocperky byla
určena nádrž na loukách, Volná strana, Rynk a Zábřezí bude zajištěno
vodou z Velkého rybníka. Pro Kout byl určen rybníček za Malovými.
Ulice Za Branou, U sokolovny, U hřiště a Horky mají k dispozici vodní
nádrž u sokolovny a v posledních letech i hydranty.
(zdroj: www.obecbreznik.cz)

Březnický čtvrtletník

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea

Vítáme nově narozené občánky:

Za měsíc říjen:
Paní Sedláková Božena, 93 let
Paní Staňková Jiřina, 89 let
Paní Řezaninová Miluše, 82 let
Pan Jarolím Jaroslav, 81 let
Paní Podušková Marie, 80 let
Pan Nováček Jiří, 75 let
Paní Hejlová Zdeňka, 60 let
Pan Strnad Stanislav, 60 let

Za měsíc červen:
Popovičová Jasmína
(rodiče Jana Bohuslavová a Martin Popovič)

Za měsíc listopad:
Paní Fraňková Marie, 89 let
Pan Menšík Josef, 81 let
Paní Kryšková Libuše, 81 let
Pan Pokorný Oldřich, 80 let
Paní Šebestová Božena, 70 let
Pan Chytka Josef, 65 let
Paní Staňková Jarmila, 65 let
Paní Brůžová Zuzana, 50 let
Pan Flesar Petr, 50 let

Za měsíc červenec:
Hlavnová Mariana
(rodiče Kateřina Snášilová a Josef Hlavna)
Za měsíc srpen:
Doležalová Anežka
(rodiče Doležalovi Alena a Aleš)
Aleeš)
Za měsíc září:
Kořinek Denis
uraj)
(rodiče Kořinkovi Jiřina a Juraj)
Prokop Lukáš
(rodiče Prokopovi Eva a Michal)

Nově přistěhovaní:
Za měsíc červenec:
Peterková Alžběta a Slouka Ondřej
Za měsíc srpen:
Paní Prokešová Klára s dcerou Barborou
Paní Vařbuchtová Pavla s dcerou Terezkou Bobkovou
Za měsíc září:
Pan Růžička Tomáš
Paní Klapalová Jana se synem Janem Malachem

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Za měsíc srpen:
Zdeňka Nováčková
Za měsíc září:
Hubert Nováček
Vlastimil Vidlák
Zahradníčková Marie

Gratulujeme novomanželům:
Za měsíc září:
Ivana (roz. Sochorová) a Rostislav Dragounovi
novi

Za měsíc prosinec:
Pan Žák Miroslav, 65 let
Paní Pejpková Eva, 55 let

FOTOGALERIE
2. 7. 2016 – 80-tiny Raisa Kondratenko
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21. 7. 2016 – setkání na farní zahradě

8. 6. 2016 - Tenisový turnaj
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27. 8. 2016 – VVC Březník – dětský den

27. 8. 2016 – Zlatá svatba,
manželé Jarmila a Karel Kopuletovi
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3. 9. 2016 – O pohár starosty obce
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10. 9. 2016 – vítání Alex Procházka

10. 9. 2016 – vítání Mariana Hlavnová

10. 9. 2016 – vítání Jasmína Popovičová
10. 9. 2016 – vítání Nikola Hájková
j
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60. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 12. 2016. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

