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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
především bych Vás chtěl Všechny pozdravit a popřát vám klidné prožití posledních dnů tohoto roku. Je třeba se skutečně na chvíli v tom
shonu zastavit a věnovat se taky trochu jeden druhému. Nicméně
bych si dovolil několik málo informací.
Především ty o budování kanalizace v naší obci.
Na této stavbě se letos podle mého názoru znatelně pokročilo, spodní
část obce je prakticky hotová, vyjma Koutu. Zde se čeká na provedení
protlaku v místech, kde je málo místa na standardní postup. Na krajské komunikaci byla položena balená a práce na ní nyní do jara utichnou. To je z důvodu zimní údržby. Na jaře se opět rozběhnou a bude
dodělána část od samošky po konec obce. Mezitím probíhaly, a prakticky celou zimu budou probíhat, práce na místních komunikacích.
Tyto práce Vám mnohdy způsobily jistá omezení, ale při takové stavbě se to musí očekávat. Občas se něco překopne, nezaměřený kanál,
voda, kabel či jiná ukrytá překážka. Daří se to však okamžitě opravit
a firmy, které práce provádí, se snaží průběžně výkopy zapravovat tak,
aby se komunikace dala užívat. Ke zprovoznění vlastní čistírny dojde
v tzv. zkušebním provozu začátkem dubna. Na jaře se tedy, až budete vyzváni, začnou jednotlivé nemovitosti připojovat. Každý majitel

nemovitosti si tzv. soukromou část přípojky zařizuje sám a na vlastní
náklady. Ostatní informace jsem Vám dal již v minulém čtvrtletníku.
O něco dále si můžete přečíst článek pana hejtmana a úředníka z Kraje
Vysočina o zavedení nového, 11 let připravovaného, systému veřejné
dopravy Vysočiny (VDV). Jistě jste postřehli (viz. minulý čtvrtletník),
že náš region patří zrovna mezi ty, kteří musí slevit ze svého komfortu
vlakového spojení, zejména na Brno a zpět, ve prospěch VDV. Snažili
jsme se od května toto zvrátit a odpovědí nám, bylo - cituji z odpovědi
pana Hyliše:
„Vážený pane starosto,
opětovně jsme prošli upravené návrhy jízdních řádů, a to současného
stavu a stavu od 15. 12. 2019.
Provázanost jízdního řádu 790520 s vlakovým jízdním řádem trati
240 odpovídá strategii dopravní obslužnosti území kolem obcí Kralice
n. Oslavou a Náměšti nad Oslavou. Oproti původnímu návrhu, který
byl prezentován na jaře tohoto roku, jsme se snažili zlepšit návaznost
spojů BUS-vlak, abychom zkrátili čekací doby. Výsledkem byl návrh
jízdního řádu linky 790520, který jsme vám zaslali.
Navrhovaná spojení od 15. 12. 2019 z Brna, která končí v Rapoticích
a opačný směr, která představují výpadek, který popisujete, jsou pro občany Náměště nad Oslavou bezpředmětná, protože využijí spojení rychlíkem/Sp, který jede vždy pár minut před předmětným osobním vlakem.
Cestující z obcí Březník a Kuroslepy musí i v době před 15. 12. 2019 využívat vlastní automobil, aby se dostali do Kralic k Vámi zmiňovaným
vlakům. Autobusové spojení na tyto vlaky není ani dnes nabízeno.
Navíc obsazenost těchto vlaků v tzv. době přepravního sedla je malá,
proto byl navržen dvouhodinový interval osobních vlaků.“
Moje poznámka: Postarali jsme se o Náměšť nad Oslavou a ostatní nás
nezajímá…
K jakým vlakům do Kralic, když tam nedojedou…
Je na Vás, abyste posoudili, koho a jak se dotkne zrušení stávajících
spojů a návazností. Mně osobně na tom vadí, že se těmito zásahy to-
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tálně rozboural systém, který nám fungoval na hranicích dvou krajů.
Dále také neschopnost obou samosprávných celků zajistit dopravu
jako plynule tekoucí řeku mezi kraji. Není třeba zde budovat příkopy
a hráze ve formě zrušených spojů, nutnosti přesedání apod. Pokud budete mít nějaké připomínky k novému VDV a jeho dopadu do vašich
aktivit, ať kladné či negativní, dejte o tom vědět. Adresy pod článkem
z Kraje máte a na obec to dejte na vědomí. Budeme se i nadále snažit
zajistit více spojů, zejména na spěšné vlaky do Náměště, zachování
stávajícího odjezdu školního busu a eliminovat jiné negativní dopady. Pořád platí to, co jsem napsal v minulém vydání. Bez Vašich reakcí
však nemáme dostatek argumentů.
Chtěl bych Vám na konci roku Všem poděkovat za trpělivost se stavbou
kanalizace v obci, za pomoc a pochopení. Dále bych chtěl spolkům
a jejich výborům poděkovat za jejich celoroční činnost ve prospěch
celé naší obce a slíbit jim i podporu pro další období. Poděkování patří
i pracovníkům obce za jejich starost o vzhled obce, i když to není zrovna v těch výkopech lehké. Poděkování je také potřeba směřovat do
školy a školky za starost o naše děti.
Nám všem bych chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce a do nového
roku především hodně zdraví, pracovních úspěchů a život bez shonu
a stresu.
Ladislav Malach, starosta

Občas mě překvapí zášť, neslušnost a arogance některých našich spoluobčanů, ale naštěstí to vždycky vyrovná ochota, vstřícnost a laskavost od druhých.
Všichni jsme jenom lidé a všechno je jenom o komunikaci. Prosím Vás
snažte, se více komunikovat mezi sebou, někdy stačí nevhodné slovo,
špatné pochopení a problém je na světě. Ale vždycky je nějaká cesta
- stačí jenom chtít. Protože když někdo nechce, je to horší, než když
nemůže.
Blíží se Vánoce. Čas nejdelších nocí, nejkrásnějších svátků, největší
temnoty a zároveň zrození nového začátku a nových nadějí. Je to čas
rozjímání a rekapitulování.
Přeji Vám, ať tento čas využijete především k sebereflexím, zamyšlení,
zastavení a hlavně KLIDU. Jestli je něco, co naše společnost opravdu
potřebuje, tak je to obyčejný klid.
Přeji Vám, ať najdete sílu opravdu se zastavit a komunikovat.
Přeji Vám, ať vánoční čas využije co nejlépe, protože jak se říká: „Největší dar, který můžeš dát, je tvůj čas. Protože když někomu daruješ
svůj čas, daruješ mu část svého života, kterou už nikdy nezískáš zpět.“
Proto si pečlivě vyberte, s kým prožijete letošní vánoční čas.
Přeji Vám krásné, pohodové a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví
do roku 2020!
Mgr. Simona Nabytá, místostarostka obce

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
Milí spoluobčané,
utekl rok, co jsem ve funkci místostarostky, a tak si dovolím malé
zhodnocení.
O konkrétních plánech a pracích se zmiňuje pan starosta ve svém článku, já Vám chci přiblížit můj osobní pocit ze své činnosti.
Práce v naší malé obci je opravdu různorodá, od papírování, ústních
jednání, osobních návštěv až po fyzickou práci. Někdy je to práce příjemná, někdy méně příjemná, ale vždycky se snažím svoji práci dělat
s nejlepším svědomím a radostí. Nevadí mi ani jedno, proto jsem se
na tuto práci dala, ale co mi opravdu vadí, je to, že mnoho lidí už si
nedokáže nebo nechce slušně vyřešit své vzájemné problémy, ale tuto
zodpovědnost se snaží házet na nás. Proto si dost často připadám jako
mediátor a zároveň i soudce.
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24. 12. 2019 - Hraní koled na kostelních schodech na hřbitově
27. 12. 2019 - Vánoční koncert v kostele
31. 12. 2019 - Ohňostroj
+ silvestrovský svařáček od 18:00 u sokolovny
4. 1. 2020 - tříkrálová sbírka
11. 1. 2020 - Hasičský ples
8. 2. 2020 - Školní ples
22. 2. 2020 - Ostatky
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VÍTE, ŽE…
- Místní prodejna COOP hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto
otevírací dobu:
23.12.2019 – 6:30 – 12:00
24.12.2019 – 6:30 – 10:30
25.12.2019 – zavřeno
26.12.2019 – zavřeno
27.12.2019 – 6:30 – 16:00
28.12.2019 – 6.30 – 10.30
29.12.2019 – zavřeno
30.12.2019 – 6:30 – 12:00
31.12.2019 – 6:30 – 12:00
01.01.2020 – zavřeno
02.01.2020 – 6:30 – 16:00
V ostatní neuvedené dny zůstává prodejní doba nezměněna.
Personál březnické prodejny COOP, v čele s paní Jaroslavou Kučerovou,
přeje svým zákazníkům krásné vánoční svátky a jen to dobré do nového roku a děkuje za přízeň.

- Karty na sběrný dvůr do Náměště jsou k zapůjčení pro občany
naší obce na obecním úřadě. Sběrný dvůr v Náměšti, na adrese Ocmanická 200, má otevřeno v pondělí od 14 do 17, ve středu v době
od 8 – 17 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Ukládat se zde dá
v podstatě všechno, vyjma stavební suti (množství větší, než pár kbelíků nevezmou), kterou je třeba na vlastní náklady uložit na skládku
v Petrůvkách.
- Každé pondělí od 17 hodin se koná 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). Starší děti od 6 do 8 let si mohou
přijít zacvičit od 17 do 18 hodin každou středu do místní sokolovny
v Oddílu všestrannosti (všestranná sportovní průprava orientovaná
na výcvik s využitím prvků sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových i kolektivních sportů).

4/2019

- Firma ESKO-T oznamuje, že dne 24. prosince 2019, na Štědrý
den, proběhne standardní svoz malých popelnic na komunální odpad. Dále informuje, že svoz velkých hnědých kontejnerů na bio bude
v zimních měsících omezen, a to na 1x měsíčně.
- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2019 lze hradit od
2. 1. 2020 na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce
(více na www.obecbreznik.cz/poplatky).
- Sauna bude mít z důvodu vánočních svátků od 24. 12. 2019 do
2. 1. 2020 zavřeno.
- Obecní knihovna bude během vánočních svátků uzavřena
v úterý 24. 12. 2019 a také v úterý 31. 12. 2019. Po novém roce bude
opětovně otevřeno od 7. 1. 2020 v obvyklou otevírací dobu, tj. každé ÚTERÝ 18:00 - 19:00. K dispozici je široký výběr literatury pro děti
i dospělé. Půjčování knih je v březnické knihovně zdarma a všichni jste
vítáni.

SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA
Slovo hejtmana
k Veřejné dopravě Vysočiny
Nechce se tomu věřit, ale je to
dlouhých jedenáct let, kdy se na
úrovni krajské samosprávy začalo
diskutovat a rozhodovat o zavedení integrované veřejné dopravy,
tedy o novém nastavení organizace
dopravy autobusové i železniční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, ale především efektivnější návaznost spojů zajišťovaných různými
dopravci. Vysoký počet měst a obcí, absence jednoho zásadního centra
s přirozenou spádovostí a také specifické dopravní potřeby obyvatel Vysočiny nám nedovolily převzít modely integrace ověřené v sousedních
krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů nemohl u nás v regionu
fungovat. Hledali jsme proto vlastní řešení organizace veřejné dopravy. Uvědomujeme si, že každá změna, byť v dobrém provedena, vyvolává obavy – obavy z neznámého, jiného, nezažitého. Ale věřte, že
15. 12. 2019, kdy dojde k pravidelné změně jízdních řádů, nenastane
konec světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších odpůrců, ale je
spravedlivé nový koncept pečlivě připravený týmem odborníků nechat
ustálit a zažít. Pěkně postupně, neboť Veřejná doprava Vysočiny bude
zaváděna etapově.
Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny bude
něco stát. Ale plníme slib z minulosti, kdy to byli právě cestující podpořeni politickými reprezentacemi, kteří po této změně volali, odvo-
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lávali se na praxi sousedních krajů a na úspory, především ty časové,
které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat. I proto
děkuji všem cestujícím za důvěru, za pochopení a trpělivost.
S díky
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Veřejná doprava Vysočiny
Další z významných etap projektu Veřejné dopravy Vysočiny, tedy vysočinského modelu integrované dopravy, bude podle plánu spuštěna
15. prosince 2019. K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám
jízdních řádů na dráze i v linkové autobusové dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím (stejně jako v minulosti)
prostudovat si nové jízdní řády, které jsou zveřejněny na webových
stránkách www.szdc.cz a současně budou v systému IDOS na stránkách
www.idos.cz k dispozici se čtrnáctidenním předstihem. K jednotlivým
návrhům bylo přistupováno tak, aby železniční doprava tam, kde to má
smysl, tvořila takzvanou páteřní dopravu. V mnoha časových polohách
na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní doba atd.), došlo k redukci. Daná oblast je primárně obsluhována linkovou/autobusovou dopravou. Všechny vlaky od poloviny
prosince budou jezdit v maximálně dvouhodinovém obousměrném
cyklu, kraj kývl na posílení všech spojů, které dráha měla k dispozici.
V odbavování cestujících na dráze se nic zásadního nestane, tam, kde
budou z ekonomických důvodů ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve
vlaku, cestující mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů. Příjemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že začne na dráze
i v autobusech na základě objednávky kraje platit jednotná jízdenka
Veřejné dopravy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez rozdílu, se kterým dopravcem zrovna cestu realizujete. POZOR:
Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající tarif (ceník) dopravce. Až na několik výjimek, které byly vyvolány nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních krajů, a úpravy zohledňující návaznost
na drážní dopravu, bude autobusová doprava zachována v už předpřipraveném modelu. Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových
dopravců přibližně 20 milionů kilometrů dopravní obslužnosti – jen pro
zajímavost: o pět let dříve si region vystačil s 15,5 miliony kilometrů.
Nárůst autobusové dopravy je tedy v regionu několikanásobně vyšší.
Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily celé poslední dva roky.
Postupně byly upravovány řády tak, aby vyhovovaly politice Veřejné dopravy Vysočiny – tedy maximálně navazovaly, zbytečně se nedublovaly,
obsloužily co největší území a nabídly cestujícím na páteřních linkách
pravidelný interval po celý den, a to i o víkendu.
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Současný model Veřejné dopravy Vysočiny zároveň převzal do objednávky kraje nemalé množství km od dopravců v minulosti provozovaných na takzvané komerční bázi, kterým hrozilo jejich následné rušení,
a také velkou část objednávky obcí, jež do současné doby hradily část
autobusových spojů. Starostové obcí jsou o změnách průběžně informováni, tam, kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu dopracování, dorazí v následujících týdnech. Abychom se chovali
spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé změny
v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že je rovněž několik málo oblastí, kde ke snížení frekvence veřejné
dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddimenzovanou obsluhou k velikosti sídel, které pokrývá, bez většího zájmu občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobusovou i drážní
dopravu za trpělivost a přejeme klidné cestování s Veřejnou dopravou
Vysočiny.
Jitka Svatošová a Pavel Bartoš
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

SLOVO SENÁTORKY
Senátorka Hana Žáková
a její přání do nového roku
Milí přátelé, obyvatelé Třebíčska,
dovolte, abych Vám popřála krásné
a požehnané Vánoce a šťastný vstup
do roku 2020. Bude také tak hektický
j ten, který právě končí? Přiznám
jako
se, že mně rok 2019 doslova prolétl před očima – ale jsem moc ráda,
že to bylo i díky akcím, které jste na
Třebíčsku připravovali. Že to bylo na
vašich poutích a hodech, hasičských slavnostech, sportovních a kulturních událostech, ale i na pietních shromážděních, kde jsme uctili
památku vašich předků. S mnohými z Vás jsem měla tu možnost se
během těchto událostí setkat, pobavit se s vámi, poveselit se či naopak vyslechnout to, co vás trápí.
Vlastně jsem ale ráda, že tento rok uplynul tak rychle – je z toho totiž
patrné, že Třebíčsko nespí, že se v každé obci dovedete bavit, držíte
tradice, dovedete zorganizovat velmi pěkné akce. Akce, na kterých si
vždy krásně odpočinu a přijdu na jiné myšlenky po zasedání Senátu
a jeho výborů.
Když jsem byla loni do Senátu zvolena, jednou z priorit, které jsem si
předsevzala, bylo zkvalitnění železniční dopravy na Třebíčsku, a hlavně vytvoření přímého vlakového spoje z Třebíče na Prahu a dále do
Čech. Ten by našemu okresu opravdu velmi pomohl – stačí se jen podívat na přeplněné autobusy, které musejí obyvatelé Třebíčska při cestách do hlavního města využívat, o komfortnosti cestování nemluvě.
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Je to nepohodlné pro zdravé a dospělé lidi, neřkuli třeba pro maminky
s dětmi či pro seniory. Jsem proto ráda, že v tomto ohledu se začíná
blýskat na lepší časy.
Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu
jsem v tomto ohledu absolvovala řadu jednání, z nichž nejdůležitější
byla ta na Ministerstvu dopravy, Generálním ředitelství Českých drah
a také na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Díky tomu, že vedení mnohých měst a obcí na Třebíčsku tuto iniciativu podporují, jsem kompetentní místa obcházela se souhlasnými stanovisky zastupitelstev obcí
a rad měst, v nichž Vaši představitelé jasně říkají, že by si přímý vlakový spoj do Prahy také přáli. S tímto pověřením se pak jedná mnohem
lépe, pověření úředníci vidí, kolik za touto snahou stojí lidí.
Díky tomu je na obzoru první krok – půjde-li vše dobře, od roku 2021
by mohl být v jízdním řádu zaveden spěšný vlak z Třebíče do Jihlavy,
možná až do Havlíčkova Brodu, kde lze přestoupit na rychlík na Prahu.
Je to sice malý krůček, ale důležitý pro další vyjednávání. Jedná se
o maratonský běh, který chce ještě hodně trpělivosti, práce a hledání
kompromisů, ale i díky tomuto již máme v nohou pěkných pár kilometrů. Tak věřme, že jednou doběhneme do cíle.
Moc Vám děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete, důvěru, s níž se na
mě obracíte, a slova uznání, která mi sdělujete. Bez toho všeho bych
svou práci nedokázala odvádět v takové míře jako dosud. Z celého srdce Vám přeji požehnané vánoční svátky, které budete moci strávit se
svými blízkými. Odpočiňte si, na chvíli se zastavte, ohlédněte se za
právě končícím rokem a tiše rozjímejte. Každému z nás možná přinesl
několik špatných chvilek, ale jsem přesvědčena, že mnohem více bylo
těch hezkých. A proto vám přeji, aby těch hezkých bylo i v nadcházejícím roce 2020 co nejvíce. Ať je tento rok pro Vás a Vaše blízké naplněn
Boží pomocí, ať Vaše kroky vedou tím správným směrem, ať Vám děti
dělají jen radost a ať Vás každý den někdo obdaří úsměvem. Protože
s úsměvem jde vždy všechno lépe.
S láskou a úctou

Vaše Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Krásný předvánoční čas, milí spoluobčané,
poslední měsíc v tomto roce naskočil do rychle jedoucího vlaku. Ve
všech městech a vesnicích už máme rozsvícené vánoční stromy, v obchodech vládne shon a začínáme péci cukroví. Vánoce jsou za dveřmi.
Celý rok nám opět rychle utekl. Když si uděláme chvilku čas, zastavíme
se, zavzpomínáme, jaký ten rok byl, žasneme, jak všechno uteklo i co
všechno se za ten rok změnilo. Někdy si říkáme, že bychom něco udělali jinak… Jindy zase máme dobrý pocit, že se nám něco povedlo,
že jsme udělali kus práce nebo dobrý skutek. Někomu jsme udělali
radost, nebo jsme měli z něčeho radost.
Jak stárneme, jsme možná trochu v něčem chytřejší, rozumnější a pomalu si uvědomujeme, které hodnoty jsou důležitější. Že auto levnější
i drahé nás doveze do cíle tak i tak. Silnice a vzdálenost jsou stejné,
dosáhneme stejného cíle, možná o pár minut později. Stejně nás zahřeje svetr, šátek levnější nebo drahý značkový. Budeme-li pít víno za
tisíc korun nebo za stokorunu, když ho budeme pít s dobrými přáteli
a nám milými lidmi, vypijeme ho tak i tak.
Všichni chceme svým blízkým udělat radost, abychom měli ty nejkrásnější Vánoce. Někteří lidé jsou stále náročnější. Slyším neskromná
přání, a hlavně děti jsou náročnější. Vidí, co má ten druhý a chtějí to
také. Bohatší rodiče kupují stále dražší dárky. Asi je to dobou. Hodnoty
duchovní chybí. Ale není dobře vychovávat děti, aby byly materiálně bohaté. Je lepší je naučit, aby byly šťastné. Až vyrostou, aby znaly
hodnotu věcí, a ne jejich cenu. Aby věděly, jak nám starším udělají
radost, když za námi přijdou. Nemusí nosit dary, hlavně že navštíví
rodiče, prarodiče nebo známé a třeba se zeptají, co by jim udělalo
radost, co potřebují. Aby nám nebylo jednou smutno, jako starému
pánovi v dnešním příběhu.
DÁRKY V KOMOŘE
Listonoš zazvonil dvakrát. Do
Vánoc scházelo pět dní. Nesl
obrovskou krabici zabalenou
v drahém papíru a zdobenou
zlatými stuhami.
„Dále,“ ozvalo se z domu. Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný,
všude leželo plno prachu. V křesle seděl starý muž.
„Podívejte, jak krásný dárek vám nesu!“ zahlaholil vesele listonoš.
„Děkuji. Klidně ho postavte na zem,“ odpověděl muž smutně.
Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco krásného nebo dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil?
„Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“
„Nemůžu...Opravdu nemůžu,“ odpověděl stařík se slzami v očích.
A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá dárek s lístkem:
„Od dcery Lucie a muže.“
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Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: „Přijeď
k nám na Vánoce.“
„Jen se pojďte podívat,“ dodal muž a unaveně vstal. Listonoš šel za
ním. Když došli ke komoře, stařík ji otevřel.
„Ale...“ podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. Každý
rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázány
lesklými stuhami.
„Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se listonoš.
„Ne,“ prohlásil zklamaně stařík. „Není v nich láska.“
Je to moc smutný příběh, ale nejhorší je, že i kolem nás jsou lidé sami
a smutní. Děti nemají čas navštívit rodiče nebo prarodiče, v domovech
čekají staří lidé na návštěvu svých blízkých a oni nepřicházejí. Bylo by
pěkné, kdybychom třeba tyto vánoční svátky odhodili předsudky, že
nás nemá někdo rád anebo nám ublížil, nebo špatně rozdělil
majetek. Stejně až jednou přijde naše poslední chvíle, uznání a bohatství nám nepomůže. Když máme peníze, majetek, můžeme si
najmout lidi, aby za nás to či ono udělali. Ale nemůžeme si najmout
někoho, kdo za nás ponese nemoc a utrpení.
Raději opustíme smutné povídání, a ještě si připomeneme, jak vznikla:
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PÍSEŇ
V malé vesničce jménem Obendorf, která leží v Rakousku, žil kněz,
otec Moor. Právě uděloval dětem z farního sboru poslední ponaučení
o tom, jak mají o Štědrém večeru zpívat.
Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a chichotání.
„Klid, buďte zticha. Začínáme!“
Ale otec Moor zmáčkl klávesy, z útrob varhan vyšly podivné zvuky,
a pak zas a znovu...
„To je divné,“ kroutil hlavou mladý kněz. Otevřel dvířka a z těla varhan
vyběhlo deset nebo dvacet myší, jako když do nich střelí, a za nimi
kočka. Chudák otec Moor. Co teď? Varhanní měch byl na několika místech prohryzaný.
„No nic, obejdeme se bez varhan“ pomyslel si.
Jenomže děti se vrhly za myší rodinou a kočkou a v kostele nezůstala
ani noha. Varhany jsou poničené a sbor se mu rozprchl. Takhle vánoční
píseň těžko nazkoušejí.
Otec Moor byl smutný a bezradný. Právě když odevzdaně klečel před
hlavním oltářem, vzpomněl si na svého přítele France Grubera, který
učil v místní škole. Nejenže to byl slušný varhaník, ale také uměl dobře
hrát na kytaru.
Když otec Moor zaklepal na jeho dveře, Franc Gruber opravoval školní
práce v chabém světle lucerny. „Musím vymyslet něco nového na půlnoční mši. Nějakou jednoduchou písničku, při které bys mě mohl doprovázet na kytaru. Už jsem dal dohromady text. Teď bych jen potřeboval, abys k němu složil hudbu... „Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“
Jakmile za otcem Moorem zapadly dveře, vzal Gruber do ruky kytaru,
prohlédl si text a začal hledat vhodnou melodii. Byla tichá noc a sněhové vločky jako by se zastavily u jeho oken, aby si tu píseň mohly lépe
poslechnout.
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Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný věřících. Hlavní oltář zářil do tmy ve světle lampiček a svíček. Otec Moor sloužil mši.
Když slovy Lukášova evangelia oznámil narození Spasitele, zamířil
s mistrem Gruberem k jesličkám a rozechvělým hlasem zanotovali:
„Stille Nacht, Heilige Nacht - Tichá noc, přesvatá noc.“
Píseň dozněla a kostelem zavládlo ticho.
Ale vzápětí ji s nimi opakovala Ježíškovi celá vesnice jako zástup andělů, o kterém se píše v evangeliu podle Lukáše. A od té doby se tato
píseň zpívá nejen v Obendorfu, ale po celém světě, stala se jednou
z nejoblíbenějších vánočních písní.
A co otec Moor a Franz Gruber? Žádný z nich neměl čas si uvědomit,
jak velký dar dali světu bez nároku na odměnu.
Krásné vánoční koledy si můžete přijít zazpívat o vánočních
svátcích k nám do kostela, mše svaté budou takto:
24. 12. Štědrý den, mše svatá ve 20 hodin
25. 12. Hod Boží vánoční, mše svatá v 9:30 hodin
26. 12. sv. Štěpána mše, svatá v 9:30 hodin
27. 12. v 16.00 hodin vánoční koncert.
Již se stalo krásnou tradicí, že za námi přijedou zpěváci z Chrámového sboru od sv. Martina z Kralic, pod vedením paní učitelky Martiny
Kobrové. Vloni měl koncert velký úspěch, moc se líbil, tak vás všechny
opět zveme, abyste si přišli poslechnout a zazpívat známé vánoční koledy. Moc se těšíme na krásný zážitek.
Mše svaté budou pokračovat po Vánocích takto:
29. 12. Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 9:30 hodin
31. 12.sv. Silvestr, mše sv. ve 14 hodin
1. 1. 2020 Nový rok, mše svatá v 9:30 hodin.
Při vánočních mších svatých proběhne v kostele sbírka, která bude
použita na opravy a potřeby kostela.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 4. ledna 2020, prosím buďte
štědří a pomozte potřebným.
Do našeho kostela se vrátila krásně opravená monstrance z roku 1522,
o té se dočtete v příspěvku pana faráře otce Požára.
Za celý rok jsme spolu prožili pěkných pár chvil při různých akcích. Teď
bych ráda všem poděkovala organizátorům i všem, kdo jste se zúčastnili a podpořili všechny akce. Ještě bych ráda poděkovala za zorganizování prací na vodovodní přípojce a kanalizaci pro místní faru. Všem,
kdo pomohli, patří velký dík a zaplať Pán Bůh.
Pranostiky na prosinec jsme si psali vloni, tak si řekneme nějakou pranostiku na leden:
„V lednu sníh a bláto-v únoru tuhé mrazy za to.“
„V lednu, když roste tráva, neúroda se očekává.“
„Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po práci ohlíží.“
Přeji všem požehnané svátky vánoční, prožité v lásce, porozumění
a naději. Do nového roku hlavně hojnost Božího požehnání, zdraví
a štěstí, ať máme všichni radost z každého nového dne.
S láskou Marie Sobotková
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BŘEZNICKÁ FARNOST

KULTURNÍ VÝBOR OBCE

Malá slavnost
V neděli 24.11.2019 jsme prožívali v Březníku v kostele slavnost Ježíše
Krista Krále. Přitom jsme prožívali malou farní slavnost – znovuuvedené opravené gotické monstrance do užívání. Byla na opravě a vyčištění u pana Ivana Housky, restaurátora v Buštěhradu u Prahy. Hodnota
opravy činí 192 500 Kč. Byla uhrazena z dotace Ministerstva kultury
v Praze – 160 000 Kč. Zbytek z příspěvku Obecního úřadu Březník
a naší farnosti.
Znovu se zaskvěla v plné kráse a jsme vděčni Pánu Bohu a našim
předkům za toto krásné dílo, které bylo zhotoveno v roce 1522. Kéž
tato vzácná zlatnická práce znovu pozvedá naše srdce i nitro našich
potomků k Bohu, aby úcta k Eucharistii nás posilovala k šíření dobra
a pokoje mezi všemi lidmi.
Děkuji za celoroční podporu obecnímu úřadu v Březníku, farníkům
a ostatním dobrodincům.
Ať prožívání Adventu posiluje naši víru a zjevená Boží láska o Vánocích
proniká do našeho srdce.

Milí spoluobčané,
v neděli dne 27. října jsme pro Vás uspořádali v místní sokolovně oblíbené „Štrúdlování“. Pro letošek jsme zvolili tři soutěžní kategorie:
1) domácí pečivo, 2) domácí sladké rolády a 3) domácí čisté pálenky.
K naší velké radosti soutěžilo celkem 16 rolád, 16 druhů domácího pečiva a 21 pálenek, takže opravdu bylo z čeho vybírat a ochutnávat. Jak
vše probíhalo si, můžete prohlédnout ve fotogalerii na konci tohoto
Čtvrtletníku. Soutěžní kousky všem moc chutnaly, proto jsme vítěze
poprosili o jejich recepty.
Domácí pečivo:
1. místo: Chléb se sušenými rajčaty od paní Dagmar Chaloupkové
• Ingredience: 450 g hladké mouky, 350 ml vody, celé sušené droždí, lžička soli, 8 lžic olivového oleje, sušená rajčata.

Požehnané Vánoce a pokojný Nový rok L.P. 2020 přeje a vyprošuje
P. Josef Požár administrátor

2. místo: Pirožky se zelím a vajíčky od paní Rayisy Kondratenko
• Těsto na pirožky: 0,5 1 mléka, 4 pol. lžíce cukru, 7 pol. lžic sluneč.
oleje, 125 g margarínu, 3 vejce, sůl, 3 sáčky sušeného droždí, nebo
2 kostky + 1 sušené
Droždí dát do l dcl teplého mléka, až vzejde, za stálého míchání přidat
další suroviny a mouku. Na teplém místě nechat kynout, zapracovat
další část mouky, opět kynout a zase přidat mouku.
Děláme pirožky (není třeba mouka), plníme, necháme nakynout
a smažíme v oleji.
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3. místo: Žitný chléb se škvarky od paní Ludmily Fraňkové
• Suroviny: 200 ml vody, 200 g hladké pšeničné mouky, 800 g tmavé
žitné chlebové mouky, 1 lžička cukru, 2 lžičky soli, 1 lžička drceného
kmínu, 1 kostka droždí, 2 hrsti škvarků - větší škvarky nakrájíme na
menší kousky
• Postup: Uděláme si kvásek z vody, cukru, trochy mouky a kvasnic,
ten necháme nakynout asi půl hodinky. Ostatní suroviny vsypeme
a vlijeme spolu s kváskem do pekárny nebo hnětací mísy, pokud používáte robot. Škvarky můžeme dát do pekárny až po zvukovém signálu
na doplnění surovin, ale i hned na začátku, jak chceme (já je dávám
nakonec, aby se škvarky hnětením moc nerozbily). V pekárně (hnětací
míse robota) necháme těsto zamíchat, vykynout a poté po uvedení do
požadovaného tvaru dáme na plech (těsto ještě pěkně prohněteme
a necháme kynout pod utěrkou ještě minimálně dvě hodiny na teplém místě).
Pečeme v troubě vyhřáté na 120 °C, po asi dvaceti minutách můžeme
zvýšit na 150 °C. Až začne kůrka krásně zlátnout, nebojíme se otestovat vnitřek chleba zapíchnutím špejle. Pokud se na ni nelepí těsto,
můžeme vytáhnout z trouby a nechat vychladnout. Celková doba pečení je asi hodina.
Sladké rolády:
1. místo: Čokoládová roláda od paní Dagmar Tomkové
• Suroviny: 6 vajec, 6 lžic pískového cukru, 1 lžička jedlé sody, 5 lžic
kakaa
• Suroviny na krém: 2 dcl mléka, 2-3 lžíce pol. mouky – to uvaříme
v páře. Přidáme 1 máslo, 1 vanil. cukr, 3 lžíce cukru a utřeme. Do poloviny krému dáme kakao.
Plát pečeme při 175 stupních 15-20 minut.

2. místo: Tříbarevná roláda od paní Marie Osobové
• Těsto: ze 6 bílků sníh, přidáme 6 lžic pískového cukru a postupně 6
žloutků. Nakonec přidáme 2 lžíce kakaa, 1/2 lžičky sody a 2 lžíce oleje
nebo rumu. Pečeme na pečicím papíře asi na 180 °C 10 - 15 minut.
Necháme vychladnout, potřeme světlým a tmavým krémem, svineme
roládu, zabalíme do mikroténu a dáme do mrazáku. Nejlépe chutná
studené.
• Krém: 2,5 dcl mléka rozdělíme napůl, polovinu dáme svařit, do
druhé zašleháme 3 lžíce hl. mouky a 1 vejce a za stálého míchání vlije-
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me do vařícího mléka a uvaříme hustou kaši. Vychladlou kaši utřeme
s 250 g másla. Krém rozdělíme napůl: světlý krém - přimícháme 50 g
moučkového cukru, tmavý krém - přimícháme 2 lžíce kakaa a 2 vanilkové cukry.

3. místo: Roláda od paní Šárky Doležalové.
• Těsto: 5 ks vajec, 100 g polohrubé mouky, 100 g cukru krupice
• Krém: 3 lžíce moučkového cukru - dle chuti, 1 ks ztužovač šlehačky, 1x smetana ke šlehání, 1x pomazánkové máslo, hnědý rum - dle
chuti, 26 ks dětských piškotů, kakao na posypání, 1 šálek kávy.
• Žloutky vyšleháme do husté pěny s cukrem, pak vmícháme mouku a na závěr i tuhý sníh z bílků. Těsto rozetřeme na plech s pečicím
papírem a v předehřáté troubě upečeme dorůžova. Ještě horký plát
svineme (i s pečicím papírem) do rolády a necháme vychladnout. Pak
papír odstraníme a roládu natřeme větší polovinou krému. Piškoty
namočíme do silné kávy ochucené rumem a ve dvou řadách narovnáme na krém. Roládu (těsto) můžeme kávou i pokapat během rolování.
Stočenou roládu potřeme zbytkem krému a posypeme kakaem. Dáme
do chladna proležet, pak roládu nakrájíme na plátky.
• Krém: šlehačku se ztužovačem vyšleháme skoro do tuha, pak přidáme cukr, pomazánkové máslo a došleháme do hladkého krému.
Mezi domácími pálenkami soutěžilo 21 druhů, ty jsme rozdělili do
dvou kategorií: 1) meruňkovice a 2) ostatní pálenky:
V kategorii meruňkovic jsme hodnotili 6 soutěžních vzorků a veřejnost zvolila tyto vítěze:
1. místo = pan Radek Sobotka
2. místo = pan Radomil Křapa
3. místo = pan Josef Trojan st.
V kategorii ostatních pálenek se nám sešly různé druhy lihovin - slivovice, hruškovice, kalvádos, vínovice a dokonce i žitná pálenka. První
místa obsadili:
1. místo = vínovice od pana Josefa Trojana st.
2. místo = slivovice od pana Miroslava Boka
3. místo = slivovice od pana Václava Chadima
Po celé odpoledne jsme zdarma nabízeli drobné občerstvení - klobásky, sýr, pečivo, cukroví, čaj, kávu a vodu. K tomu k poslechu zahráli
manželé Pemčákovi na harmoniky.
Děkujeme všem, kteří se do Štrúdlování zapojili i všem, kteří přišli
ochutnávat a hodnotit. Bez Vás bychom vítěze nevybrali!

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

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

Den poté, v pondělí 28. října, na státní svátek Dne vzniku samostatného československého státu jsme uspořádali Lampionový průvod.
Sraz byl v 17:45 u sokolovny, kde jsme všem rozdali lampionky a v 18
hodin jsme vyrazili na procházku obcí. Průvod byl zakončen u Pomníků padlým na Volné straně, kde byl položen věnec, uctěna památka
na zemřelé v 1. světové válce a společně jsme vyslechli státní hymnu,
která zněla rozhlasem po celé obci.
Na první adventní neděli 1. prosince jsme na návsi (letos již po páté) rozsvěcovali vánoční stromek, z čehož se stává pěkná předvánoční tradice. Zazpívaly nám děti z místní Mateřské i Základní školy, zahřáli jsme
se teplým čajíkem i něčím ostřejším, ochutnali jsme všemožné dobroty
připravené členkami Kulturního výboru i zastupiteli obce, a nakonec
jsme cinkáním zvonků rozsvítili krásně osvětlený vánoční stromek.
5. prosince jsme se postarali o to, aby Mikuláš, čert a anděl nezapomněli obejít naši obec a obdarovat pamlsky všechny hodné děti.
V pátek 27. prosince se od 16:00 uskuteční v našem březnickém kostele Vánoční koncert, který pro Vás pořádáme společně s březnickou
farností. Vystoupí Chrámový sbor od svatého Martina z Kralic. Přijďte
si poslechnout krásné vánoční písně. Všichni jste srdečně zváni !!
Poslední den v roce pro Vás tradičně připravíme silvestrovský svařák a ohňostroj u sokolovny, tak nezapomeňte v 18 hodin dorazit
a rozloučit se společně s námi s rokem 2019!
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce 2020 hodně
štěstí!!
Jana Řezaninová, předsedkyně Kulturního výboru

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Tyto obličeje kreslil Vojta Prokop a jsou to paní učitelky, ale to jste určitě
poznali - Lenka, Blanka a Olga

Huboval vrabčák na zimu:
„škoda že nemám peřinu,
studí mě nohy,
zebe mě nos,
protože skáču i v zimě bos!“
Zdravíme vás, milí dospěláci….
…písničku o vrabci a hodně dalšího jste od nás mohli slyšet při
rozsvěcení vánočního stromečku na návsi, a přestože nám byla také
zima, nehubovali jsme. Máme zimu rádi, je součástí všech čtyř ročních období a patří k ní spousta radovánek a především Vánoce! Na
ty se jako každým rokem moc těšíme. Ve školce je oslavíme v pátek
13. prosince společně s rodiči a se všemi, které máme rádi. Zazpíváme si koledy, něco pěkného vyrobíme a splníme nejznámější vánoční
zvyky. A snad na nás ani ve školce nezapomene Ježíšek, vždyť stromeček už máme nachystaný, snažíme se být jenom hodní, a tak si pěkné
nové hračky určitě zasloužíme. Vám všem přejeme také bohatého Ježíška, ale hlavně klid a pohodu s těmi, které máte rádi a v novém roce
hodně zdraví a štěstí…
…vaše děti ze školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Blíží se Vánoce a nový rok 2020 a my ve škole hodnotíme, co se nám
na podzim podařilo. Mimo každodenní práce v hodinách se žáci naší
školy účastnili celé řady vědomostních a sportovních soutěží a kulturně vzdělávacích akcí.
Děti ze 3. a 4. ročníku úspěšně zakončily plavecký výcvik v třebíčském
bazénu Laguna (v letošním roce pokračuje dotační program MŠMT
na částečnou úhradu dopravy). Čtvrťáci absolvovali teoretický výcvik
v dopravní výchově.
27. 9. 2019 navštívil naši školu operní pěvec Jakub Pustina. Vystoupil
s besedou na téma „Od chemie k opernímu zpěvu“. Žákům druhého
stupně se program velice líbil.
V měsíci říjnu a listopadu proběhlo Národní testování SCIO pro žáky
6. a 9. ročníku. Děti si mohly porovnat své znalosti z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů se žáky z ostatních
škol a víceletých gymnázií v celé ČR.

V říjnu se 9 žáků naší školy (pod vedením p. uč. RNDr. Lenky Jarolímové) zapojilo do Logické olympiády. K nejúspěšnějším řešitelům patřili
Sára Cibuliaková, Jan Kryška a Eliška Pelánová.
16. 10. 2019 psali žáci 8. a 9. ročníku školní kolo soutěže Přírodovědný klokan (měla na starosti p. uč. Ing. Lenka Malá). Nejlépe uspěli
Sára Cibuliaková, Jan Kryška a dále Jakub Chadim, kteří postupují do
okresního kola.
Od 4. 11. 2019 probíhalo také školní kolo Dějepisné olympiády (zodpovídala p. uč. Mgr. Hana Staňková). Do okresního kola opět postupují
Jan Kryška, Sára Cibuliaková a Josef Strýček.
Žáci 9. ročníků měli možnost navštívit se svými rodiči veletrh vzdělávání „DIDAKTA“, který se konal v Třebíči.
Nezaháleli jsme ani ve sportu. Žáci 2. stupně reprezentovali naši školu v přespolním běhu v Budišově a na florbalovém turnaji v Náměšti.
Obsadili krásné 2. místo. Byli to tito žáci: Jiří Kryštof, Vašek a Vít Křikavovi, Ondra Žalud, Michal Kozák, Tomáš Krčma a Jan Bochníček.
7. 10. 2019 vyjeli žáci 1. stupně na divadelní představení do Třebíče.
V divadle Pasáž zhlédli hudební pořad „Zpívat nás baví“ od skupiny
MARBO. Třebíčské divadlo navštívili i žáci 8. a 9. ročníku. Pro ty bylo
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připraveno představení „Lucerna“, které zde sehrál divadelní soubor
z Litvínova. Zkrátka nepřijdou ani žáci 6. a 7. třídy. Ty čeká 30. ledna
2020 představení „Malý princ“, také v divadle Pasáž.
Dne 25. 10. 2019 se před místní sokolovnou konala biková adrenalinová show „RIDE WHEEL SHOW“- pod záštitou Besipu. Programu se
zúčastnili všichni žáci.

V říjnu proběhl sběr starého papíru. Vybralo se celkem 6 tun. Všem
děkujeme. Další sběr se uskuteční opět na jaře.
Na konci října připravila p. vychovatelka Michaela Fraňková pro děti
ze ŠD „Halloween“ – odpoledne plné soutěží, her a tance. Děti byly
nadšené.
20. 11. 2019 si mohli žáci 7. – 9. ročníku prohlédnout vánoční Vídeň.
Nejprve jsme zavítali k zámku Schönbrunn. Dále jsme navštívili Přírodovědné muzeum. Potom jsme pokračovali z náměstí Marie Terezie
přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána. Celé putování jsme zakončili na
adventním trhu před radnicí, kde už byla kouzelná vánoční atmosféra.
Výlet zorganizovala p. zástupkyně Mgr. Martina Kobrová.

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

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

Velké oblibě se u nás těší vánoční dílna, která letos proběhla pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Coufalové a paní Filipové z Brna. Zapojila se
do ní většina žáků. Vyrobili si pěkné vánoční dárky pro své blízké.

TJ Sokol Březník
SOKOLÍČCI
NEJEN SOKOLÍCI SÁZELI STROMEČKY
Je to víc než rok, co jsme s panem Balvínem – revírník Lesů ČR, do
jehož rajónu spadáme i my tady kolem Březníku, rozmlouvali na téma
výsadby lipek a obnovy Aniny aleje. V té době se mi v hlavě již honily
myšlenky najít další možnost, jak děti zapojit do vnímání prostředí
kolem sebe. Výsadba lesních stromků se nabízela. Pan Balvín byl
nadšen: „Stromků budu mít příští rok k vysazení víc než 200 000. Za
pomoc budu jen rád!“ Jeho zklamání, když jsem mu řekla, že oddíl
sokolíků má cca 12 dětí ve věku 5-8 let, zaobalil kulantně do věty „No,
to toho moc neuděláte.“ No neuděláme, ale nějak se ti prďousci musí
naučit, že nic kolem nás není samozřejmostí, že vše stojí něčí úsilí,
a že spoustu věcí za nás prostě nikdo neudělá. A pokud chceme žít
v pěkném, zdravém prostředí, musí se přičinit každý jednotlivec. Že
to zní jak z doby budování republiky? To si pište! Máme krásnou zem
a předpokládám, že většina z nás si přeje, aby to tak zůstalo i pro generace příští.
Přemýšlela jsem tedy, kdy, kde a jak? I kdybychom zasázeli jen 50
stromků a mohli je pozorovat, jak rostou, starat se o ně, i to by mělo
význam. Možná ne pro les a Lesy ČR, ale pro naše sokolíky, děti ano.

1. 12. 2019 se naši žáci představili s pásmem zimních a vánočních
písní na tradičním rozsvícení vánočního stromu v Březníku. Hudební
program secvičily paní učitelky z 1. stupně – Mgr. Martina Kobrová, Mgr. Zina Jiránková a Mgr. Kristýna Trojanová. Na předvánočním
jarmarku děvčata z 9. ročníku prodávala výrobky žáků naší školy.
2. 12. 2019 se uskutečnil pro žáky druhého stupně projekt „OBRANA
SE TÝKÁ VŠECH“, který je podporován Ministerstvem obrany ČR.
5. 12. 2019 proběhla také již tradiční obchůzka Mikuláše, čertů
a andělů, kterou si připravili žáci 9.ročníku pro mladší děti z naší
MŠ a ZŠ.
Do Vánoc nás ještě potěší svojí návštěvou herec a moderátor Lukáš
Hejlík a herečka Věra Hollá s pořady „Šmodrcha“ pro mladší děti
a „Jak být klukem/holkou“ pro žáky druhého stupně.
Kalendářní rok 2019 uzavřeme vánoční akademií v místní sokolovně. Vystoupí zde žáci ze všech ročníků se svými scénkami, písněmi
a koledami.
Na závěr nám zbývá popřát Vám všem spokojené a klidné vánoční
svátky a do nového roku 2020 pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu
a radost z dětí.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Březník
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Přišel nový školní rok a já si malovala, jak vysadíme mladé sazeničky
kolem studánky, kterou jsme na jaře čistili. A světe div se, než jsem to
řekla nahlas, Lesy ČR přišly s výzvou na obnovu poničených lesů v ČR
s názvem „Vysázejme les“. V Náměšti potkávám pana Homolu. Vzpomínal, jak tu před 30 lety jako mladý adjunkt sázel les, který letos musel nechat vykácet, také padl za oběť suchu a kůrovcům. Na otázku,
kolik by nás tak bylo, počítám… mám 13 dětí, z toho dvě sourozenecké dvojice, tj o dva rodiče míň, no ale zase by mohli vzít ještě babičku,
dědu, nebo jít oba, tak to by nás mohlo být 25. když do toho zapojíme
sokolíčky z oddílu R+D, mohlo by nás být o deset víc. Má to smysl? Ptám se. Počítám: Kdyby každý zasadil 50 sazenic, bude to hájek
o 1750 stromcích. To je zhruba plocha půlka fotbalového hřiště. Každý
vysazený stromek má dnes smysl, ujišťuje mě pan Homola. Správa
Lesů ČR v Náměšti se k akci připojuje, jenže bude probíhat u Brněnské
přehrady, kde je předpoklad, že přijdou lidé ve velkém počtu a termín
je vyhlášen na 19.10.2019. Mé nadšení dostává trhliny. Tak tam se nedostaneme! Navíc v termínu, kdy jsou v Březníku hody, to by mě hnali
jak rodiče, tak na výboru. Sonduji mezi rodiči, zájem by tu byl. A co
kdybychom do toho zapojili nejen naše sokolíky, ale i celou jednotu
Sokola a Březničáky, mohlo by nás na 50 být, myšleno dospěláků +
děti. To už by bylo 2500 sazenic! Nakonec dřevo na topení od Lesů ČR
bere většina, spousta nás chodí do lesa na procházky, venčit psy, děti,
zaběhat si, pozorovat či lovit zvěř. 50 z více než 500 dospělých v obci se
snad najde. S touto myšlenkou jsem šla na výborovou schůzi jednoty.
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Vybrali jsme termín, aby se mohli zapojit i fotbalisti a nenarušilo jim
to žádný turnaj ani zápas. To kvůli fotbalistům byl termín až na dušičky. Vědět, že nepřijdou, měli jsme víkend před tím krásné slunečné
počasí!
Pan Balvín nám nachystal ohrazenku a stromečky. Termín byl hraniční,
co se však dalo dělat? Doma mi prorokovali, že ty sazeničky budeme
sázet sami ještě v prosinci. Udělala jsem plakátky, nechala je v dostatečném předstihu vyvěsit, kde to jen šlo, a věřila, že vše dobře dopadne. Termín se blížil, počasí bylo pěkné, ale předpověď se zhoršovala.
Rodiče se začali omlouvat a doma na mě koukaly oči, které říkaly: „Já
Ti to říkala.“ A pak přišla sobota 2.11.2019. Počasí poslední dva dny
bylo horší a horší. Přála jsem si, aby aspoň nepršelo. Ráno byla mlha,
vlhko a rozhodně to nevypadalo na slunečný den. No aspoň neprší,
utěšovala jsem se. Ne na dlouho. U sokolovny na mě káplo. Kromě
Kristýny Zejdové, jedna ze dvou Týnek-praktikantek sokolíků, tu nikdo
nečekal. Taky dobře, přijedou všichni s rodiči. (Kdy mě ta naivita přejde.) U ohrazenky, kromě pana Balvína a jedné pracovnice Lesů ČR,
nikdo nečekal. Hmm, tak jo, Týna může jen do 11:30 hod., bude to
fuška, Mikuláš a Ježíšek to jistí. Ne, ne, na paniku brzo, je teprve 8:00
hod. ráno, s tím jsem přeci musela počítat, že se tu budou účastníci točit podle svých možností. (No, ale, že fakt nikdo? Dala jsem na plakát
správné datum a čas a mapu? Jímá mě hrůza, co jsem to zase provedla, že já si nedám pokoj, to je snad choroba, ne?!) Než se mi dohonily
v hlavě všechny výstražné vykřičníky, objevilo se první, druhé a pak
i třetí auto. Díky bohu. Skáču a mávám. Zatím neprší, prosím, ať to tak
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zůstane! Pan Balvín nás přivítal, předem poděkoval za zájem i potřebu
výsadby. Ukázal, jak si udělat jamku, vysvětlil rozdíl mezi hrabankou
a hlínou, i riziko úhynu stromečku, kdyby byl zasazen místo do hlíny do
hrabanky i to, že celý kořenový val musí být kvůli mrazu, který sazeničku
vytáhne cca o 2 cm o tuto část, zasazen hlouběji do půdy. Nejenže by
sazenička vymrzla, měla menší šanci na zakořenění, ale chodí kontroly
a za naši nedůslednost by ho ještě popotahovalo vedení.
Všichni se snažíme sázet co nejpečlivěji. O hodinu později už se rojí
v ohrazence malí i velcí sazeči. Sázíme malé buky, jsou to sazeničky
s kořenovým valem. Jsou rostlé v hnojené školce, vysoké cca 40 cm
a staré 1,5 roku. Ve volné přírodě by do této velikosti rostly 3 roky.
Jedna sazenička stojí 13,- Kč. Do připravené 0,5 ha ohrazenky by se
mělo vejít cca 3700 sazenic. Sázíme po metru, říká se tomu spon. Víc
vám k tomu nenapíšu, jen že každý druh se sází v jiném sponu.
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Pod naší ohrazenkou jsou odrostlé doubky, mají krásně zbarvené listí
a kmínky tenké, jak pubescent, který přes prázdniny rychle vyrostl.
Kristýna Trojanová se ptá, jak jsou přibližně stromky staré. Chceme
mít představu, jak dlouho potrvá, než naše sazeničky budou tak veliké. Asi tak 15-20 let. „No tak to tu do lesa my už chodit nebudeme“,
konstatuje. Vysvětlujeme dětem, že les z těchto stromků bude, až
budou mít svoje děti a budou sem třeba chodit na houby. To už ale
nebudou ve sponu metr na metr.
Z každého příchozího mám velkou radost. Doufám, že jste to moji milí
dobrovolníci poznali. Sešlo se nás 29 dospělých a 24 dětí ve věku 2 – 14
let. Sokolíků bylo 11, sokolíčci byli 3. 10 dětí přišlo na základě plakátů.
Nebylo nás tolik, aby se nedali vyjmenovat, a každý z nich by si to víc než
zasloužil, ale při mé hlavě děravé a naprosté antipaměti (Nedlužíte mi
někdo něco?!) jsem si nedokázala zapamatovat jména dvou rodin, kteří
přijeli z Hlubokého, či Lesního Jakubova a Kralic. Omlouvám se a doufám, že se najdete alespoň na snímcích. Já se příště polepším. Udělám
jedinou výjimku. Jde o Mirka Rouse z Kralic nad Oslavou. V čem je výjimečný? Chodí do šesté třídy a jako jediný z cca 120 dětí ze ZŠ dokázal
informaci z plakátu zpracovat, zainteresovat celou svoji rodinu a rodinu
svého bratrance a přijet v počtu 4 dospělých a 5 dětí na stromečky. Jsi
borec, Mirku, přesně proto Týna plakát ve škole vyvěsila. Jsem ráda, že to
nebyla marnost nad marnost. Ani nevíš, jakou jsem z toho měla radost.
Škoda, že vás takových není víc. Mirek s rodiči a mladšími sourozenci
Ondrou a Kačkou vysázeli cca 150 buků. A nakonec si s námi opekli i buřtíky. Takové šikovné sokolíky bychom v oddíle přivítali ;o).
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Když se podíváte na počet, dojde vám, že jen málo kdo tu potomka neměl. Pokud si myslíte, že práci dělali spíš dospěláci a děti jen
přicmrndávaly, šeredně se pletete. Pracovaly jak o život. Zatímco se
dospěláci s motykami a rypadly pasovali s hrabankou a kořeny, aby
udělali tu správnou jamku, děti do nich sázely a přišlapávaly stromečky. Jejich zájem vysázet nový domov pro zvířátka sem tam sice
ochaboval, ale jen chvilkami. Mnohem raději honily rodiče a snažily
se s námi závodit. Nestačila jsme dělat díry! Ještě že mi pomáhal Šíma
a naznačoval, kde kopat. Neumíte si představit tu radost, když mě
Barča s Anetkou a Ríšou dohonili a mohli hulákat: „nemám díru“, „já
taky ne“ „seš pomalá“! Děti vydržely opravdu dlouho, i když pršelo,
byly špinavé a mokré… pracovaly s velkým nasazením a velmi, velmi
překvapily.
Blížilo se poledne, už jsme několikrát zmokli (kdo by to počítal), síla
i elán docházely. Dobrovolníci se začali omlouvat a loučit, zůstali sokolíci,
sokolíčci a„držáci“ Rousovi. Odhlasovali jsme, že ještě půl hodinky dáme
a skončíme všichni. Měli jsme už všichni hlad a těšili se na špekáčky.
V půl jedné jsme odpískali konec, sbalili si saky paky, odměnili se sladkostí a kdo nepospíchal na hřbitov, či Cibulkovic guláš se šesti (prý moc
dobrý), šel na špekáček. Než se ohýnek rozhořel, řádili jsme s dětmi
na louce. Asi letos poslední špekáčky s vůní lesa. Moc mi chutnal. Jak
by ne. Podle jednoduchého počtu (sazenice v jedné řadě x počet řad)
jsme vysázeli 3200 sazenic. Byla jsem spokojená. Věřím, že nejen já.

Přála bych si, aby se nás sešlo víc, na druhou stranu jsem vděčná za
to, že se záměr podařil. Zda s námi byl spokojený pan revírník? Tak to
nevím, to zjistím, hned jak se mu ozvu, že bychom se sokolíčky na jaře
chtěli upravit další studánku. (Já si prostě nemůžu pomoct!)
Mějte krásné vánoční svátky. A až půjdete Anninou alejí, hoďte očkem na
naši ohrazenku a popřejte doubkům, ať pěkně rostou a sílí a neuschnou.
Na společné zážitky se těší Sokolíci a Sokolíčci a cvičitelky Monča & Ilča.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle letošního čtvrtletníku bych Vám rád představil termíny kulturních akcí v příštím roce:
• 11. 1. 2020 - HASIČSKÝ PLES s oblíbenou hudební kapelou Credit,
tak věřím, že se máte opravdu nač těšit, ples navštívíte a budete se
dobře bavit. Na programu bude předtančení i bohatá tombola. Předprodej místenek proběhne v sobotu 4. 1. 2020 od 14:00 v Hasičce.
• 22. 2. 2020 - OSTATKY - po vsi bude hrát tradičně dechová kapela
Polužanka a na večerní zábavě kapela Lucifer.
• 5. - 7. 6. 2020 - MALÁ POUŤ
Na zmíněné akce Vás tímto všechny srdečně zvu a těším se na Vaši
návštěvu!
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Celoroční práci sboru za tento rok jsme zhodnotili na Valné hromadě
v sobotu 14. prosince v hostinci Na Růžku, kde jsme současně zvolili
i nový výbor sboru.
Přeji Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí a životní spokojenost.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

• 8. května napadl sníh, 9. května mráz -3°C, silné ochlazení.

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
ROK 1943

• 28. května ustanoveno v Protektorátě Kuratorium.

• 10. května první jarní bouře, nenadělala škod.
• Od 12. května do konce května velká sucha.
• 27. - 29. května odmontovány ze všech radiopřijímačů krátké
vlny, aby občanstvo nemohlo poslouchat zprávy ze zahraničí. Tyto
montážní práce prováděla firma z Třebíče. V Březníku bylo 96 posluchačů rozhlasů.
• 21. června byl uspořádán v sokolovně koncert.
• 26. června začali rolníci se žňovými pracemi.
• 14. srpna byla válcována silnice Na Rynku.
• Celý srpen velká sucha a horko. Úroda obilí slabá.
• 7. září konec žní, 8. září zahájili rolníci sklizeň bramborů.
• V září velká úroda švestek a jablek, ale slabá úroda bramborů.
• 4. října cvičení Kuratoria v sokolovně.
• V říjnu suché a krásné počasí.
• 15. listopadu napadl sníh, ale neměl velkého trvání.
• 9. prosince uspořádalo Kuratorium mikulášský večer.
• 13. prosince bylo na popud Sokola rozšířeno hřiště.
• Celý prosinec bez sněhu, slabší mrazíky.

Jak se v Březníku žilo před 76 lety
… Válečná léta v naší obci …
• Celý leden silné mrazy -16 °C až - 20°C a sněžení
• 12. ledna prudká sněhová vánice
• Celý únor obleva bez sněhu a oteplení, mírná zima
• 3. března 1943 rolníci zahájili setí jařin.
• 4. března 1943 zemřel Jan Lysák, učil v Březníku, naposled v Mohelně, bratr našeho Aloise Lysáka.
• 20. března dokončeno jarní setí a přikročeno k sázení brambor.
• 29. března ve 2 hodiny ráno zaveden opět letní čas. Hodiny se posunuly o 1 hodinu dopředu.
• Celý únor a březen řádí epidemie záškrtu a spály. Jedno dítě zemřelo na spálu.
• Celý březen sucho a teplo.
• 1. dubna napadl sníh a ležel do 8. dubna.
• Od 13. dubna pěkné počasí.
• 14. dubna byla vysázena v Loučkách pastvina smrčinou.
• 3. května všechny ovocné stromy rozkvetly, byly obalené květem.
4/2019

V roce 1943 navázal Jan Rybníček z Březníka č. p. 124 spojení s hnutím
národního odboje v Brně. Udržoval styky se škodováky a připravoval
půdu pro eventuální organizované povstání v Německu. V roce 1944
po zatčení Josefa Valenty navázal styky s Františkem Bendou, střázm.
v.v. v Brně. S ním připravoval zejména ustanovení národních výborů
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v místě a okolí. 26. dubna 1945 byl ustanoven nadporučíkem Maříkem předním zpravodajem pro Ivančické komando partyzánů. Denně
o 4. hodině odpoledne byly soudruhovi Rybníčkovi donášeny zprávy
z okolí o pohybu německých vojsk, postavení děl, o pohybech pancéřů
a tanků, postavení zákopů apod. Po doplnění vlastním pozorováním
o 6. hodině odpoledne odvážel tyto zprávy jeho syn Vítězslav v reflektoru na kole do Mohelna nadporučíkovi Maříkovi, který je dodával
do Ivančic. Když pak mezi Březníkem a Mohelnem stále hlídkovaly
německé pancéře a tanky, podával zprávy prostřednictvím partyzánů, kteří přišli lesem od blízké obce Kuroslep. Pro partyzánský tábor
v Biskoupkách opatřoval mouku od pana Alexe Jarolíma, který mu ji
mnohdy dal zdarma, nebo jen za výrobní cenu. Pan Alexandr Jarolím
(čest jeho památce) zásoboval nejen partyzány moukou, ale i daleké
okolí. Hojně pomáhal občanům z Brna a okolí. Ještě dnes, po 20 letech, se sejdeme ve vlaku s lidmi, kteří s vděkem vzpomínají, že jediné
útočiště pro mouku měli k panu Jarolímovi. Sám za to byl několikrát
vězněn a pokutován tehdejším gestapem, ale oni i někteří gestapáci
odváželi mouku od pana Jarolíma. Dříve prodal mouku cizím lidem
než domácím. Mě říkal: „Tobě mouku neprodám, kup si pšenici a já Ti
ji namelu na černo. Takový Brňák nemá možnost koupit obilí, tomu
musím prodat mouku“. Cenu mouky nezvyšoval, jen když musel koupit pšenici od rolníků za zvýšenou cenu.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 93 let
Paní Malachová Marie, 91 let
Paní Klusáková Božena, 86 let
Pan Rybníček Zdeněk, 85 let
Paní Smutná Milada, 83 let
Paní Hejlová Marie, 81 let
Paní Chadimová Jarmila, 70 let
Pan Rybníček Libor, 50 let
Paní Křivánková Jarmila, 50 let

Za měsíc únor:
Paní Jandová Anežka, 94 let
Pan Svoboda Vladimír, 91 let
Pan Bochníček Václav, 87 let
Paní Fraňková Růžena, 81 let
Pan Babčan Alexander, 80 let
Paní Kocourková Božena, 65 let
Paní Petrová Jana, 65 let
Pan Soukup Miroslav, 55 let
Paní Paulíková Dana, 50 let

Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 93 let
Pan Staněk Jaroslav, 81 let
Paní Frőhlichová Milena, 60 let
Pan Svoboda Vladimír, 60 let

Narodili se
Říjen
Jonášek Malach
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné Vánoce,
v Novém roce 2020
všechno dobré - hodně zdraví,
štěstí, pohody a úspěchů.

Zesnulí spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Říjen
Paní Miluše
Milu Řezaninová
Listopad
Božena Malachová
Paní Bož
Prosinec
Paní Marie Fraňková
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FOTOGALERIE
28.9.2019 – 80 let, paní Marie Musilová

26.10.2019 – zlatá svatba – 60. výročí sňatku,
manželé Libuše a Rostislav Pokornovi

14.10.2019 – 92. let paní Jiřina Staňková

19.10.2019 – Hody

4/2019
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27.10.2019 – Štrúdlování

4/2019
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28.10.2019 – Lampionový průvod
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24.11.2019 - vystavení zrenovované Monstrance při mši
svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie

9.11.2019 - 80 let, paní Eva Brůžová
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27.11.2019 – 92 let, paní Marie Fraňková
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1.12.2019 – rozsvěcení vánočního stromu
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Výběrové řízení

Pozvánka na koncert

73. 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. 3. 2020.
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