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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
aniž jsme ji stačili zaregistrovat je zima za námi. Pouze dvakrát (?) se do
nás pustila a způsobila takovou malou kalamitu. Bohužel s našimi silami
nestiháme vše poklidit. A tak je na nás občanech zvážit, zda jsme schopni
takovou situaci zvládnout, a zda zbytečně neriskujeme nejen na chodnících, ale i na silnicích. Věřím, že k takovým situacím dojde velice vzácně,
ale přesto prosím o opatrnost. Tolik jenom malé ohlédnutí za zimou, o které nejsem přesvědčen, že by nám přinesla vodu, a tak to nebudeme mít
v létě asi jednoduché.
Vzhledem k tomu, že zima byla mírná, tak se firmě Outulný podařilo
pohnout se stavbou vlastní ČOV a dostat se prakticky na úroveň terénu.
Začali jsme vytýčením první části stok, ale bohužel jsme narazili na nesrovnalost skutečných hranic zahrad a jejich vlastnictvím podle katastru
nemovitostí. Původní cesty jsou v průběhu let mimo hranice parcel a
problém je tu. Abychom se vyhnuli zabíhat někomu do „jeho“ pozemků,
přistoupili jsme k žádosti o změnu trasy, což nás o něco zase zdrží. Ještě
pořád máme problém s umístěním skládky, proto připravujeme s projektantem druhou lokalitu, která by měla být pro ochránce životního
prostření průchozí. Do té doby máme nachystána místa na dočasnou
skládku i výkopku a nemělo by nás to zbrzdit. Pan Outulný posílí kapacity na více skupin a snahou bude do podzimu připojit většinu obyvatel
podél krajských komunikací. Zbytek zřejmě sklouzne do příštího roku.

Protože se situace již několikrát změnila, mám již strach se pouštět do
dalších předpovědí. Více budeme vědět asi tak v červnu, včetně toho, jak
to bude s kabeláží firmy E.on.
Minulý týden jsme absolvovali kontrolu hospodaření obce a po delší
době se nám nepodařilo uhájit čistý štít, díky dvěma chybám v účtování
odpisů apod. jsme nedostali bezchybný výsledek. Dáme na to příště větší pozor, aby se to neopakovalo.
Spolu s finanční komisí jsme připravili návrh rozpočtu obce na rok 2019,
který můžete vidět na webových stránkách obce. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 17 167 239,00 Kč, které jsou založeny na daňových
příjmech a místních poplatcích, ale také na prodeji některých pozemků,
nájmech a prodeji dříví. Vedle toho na straně výdajů předpokládáme utratit 20 314 837,00 Kč. Tyto výdaje zahrnují především standardní provozní
výdaje úřadu a zastupitelstva. Dále zahrnují splátky za stavbu kanalizace
a ČOV, kdy z celkových cca 12,5 mil., letos uhradíme dva. Potom jsou tam
výdaje na dokončení komunikace Za Branou, cca 4 mil. a potom nějaké
náklady na údržbu majetku. Nezapomínáme ani na standardní podporu
spolků. Rozdíl příjmů a výdajů cca 3,2 mil pokryjeme ze zůstatku finančních prostředků minulých období. Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu do roku 2023 nám dovolí dofinancovat splátky kanalizace a standardní
j
náklady na provoz a údržbu bez nutnosti si ppůjčovat
další ppeníze. Nicméně
každá další investice jako byty, komunikace, velké opravy a jiné stavby
si vyžádá zajistit financování prostřednictvím půjčky. To se bude rozhodovat zřejmě v přípravě rozpočtu
až na rok 2020.
Chtěl bych nám všem popřát hodně
zdraví, dostatek vláhy i sluníčka a aťť
se stavba pěkně rozběhne. Prosím
o trpělivost a vstřícnost.
Děkuji
Ing. Ladislav Malach,
starosta obce
(foto zdroj: FB skupina Oslavka!!!)
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
Zamyšlení…
Milí spoluobčané,
dovolím si tvrdit, že každému z nás záleží na tom, aby byla naše
malá vesnička krásná.
Ještě před deseti lety si každý z nás odhrnul sníh, každý si posekal předzahrádku a zametl před domem – bylo to automatické.
(Vím, že to mohu udělat, a tak to udělám…).
V dnešní době, a s moderní technikou se obec posunula o několik let vpřed. Ale neměli bychom zapomínat na to, že dva obecní
zaměstnanci, autíčko, traktůrek a dalších pár vymožeností nemohou zvládnout o celou obec pečovat sami.
Poslední dobou mám pocit, že si lidé v dnešní době hodně zvykli
svoji zodpovědnost přehodit na druhé a pak jenom kritizovat. Každý ví, jak by se to mělo udělat, ale málo kdo jde a udělá to. (Vím,
že to mohu udělat, ale ať to udělá někdo jiný…)
Dle mého názoru by obec měla fungovat jako jedna velká rodina. V každé rodině má každý svůj úkol, nikdy neleží všechno na
jedné osobě. A když každý přiloží ruku k dílu, rodina spokojeně
funguje.

A proto bych Vás všechny chtěla se slušností a poděkováním požádat, abyste se i Vy podíleli na kráse naší malé vesnice, třeba
tím, že si zametete před domem, také třeba tím, že když uvidíte
papírek na zemi, zvednete ho a hodíte do popelnice a třeba i tím,
že pomůžete druhým v rámci svých sil a možností.
Říká se, že vychováváme příkladem. Když i naše děti uvidí, že
nám není lhostejný nepořádek, že se zapojíme do pomoci druhým, budou i ony ve svém životě k těmto věcem přistupovat jinak, a čím víc takových dětí bude, tím lépe bude fungovat „naše
rodina“.
Naučme se znovu přijímat zodpovědnost za naše jednání, naučme se znovu pomáhat jeden druhému. Zkusme se víc vzájemně
chválit a méně kritizovat a uvidíte, že život bude zase o něco veselejší.
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Dodržování rychlosti v Březníku
Byla jsem požádána některými občany, zda by bylo možné zařídit, aby
řidiči dodržovali rychlost v obci a jezdili opatrně. Na základě toho, a po
vzájemné dohodě s Policií ČR (obvodní oddělení Náměšť nad Oslavou),
a nejen s nimi, bude v následujících měsících v naší obci probíhat častější
měření rychlosti a kontrola dodržování pravidel silničního provozu.

Velkým lákadlem pro rychlou jízdu je nově opravená silnice z Kralic. Je
opravdu nádherná a každého láká sešlápnout plyn co nejníž. Bohužel
přirozené brzdící prvky, které tvořila alej stromů, byly všechny vykáceny.
A tak každý máme (či nemáme?) brzdící prvky jen ve své hlavě.
Málokdo vjíždí do obce rychlostí 50 km/h. Někteří telefonují při řízení
vozidla, někteří jezdí bez bezpečnostních pásů, někteří řídí pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek.
Bohužel jsou i lokality, kde lidé parkují na místech, která k tomu nejsou
určena - na travní zeleni, silnicích a např. i na chodnících. Tím vyhánějí
chodce do silnice a přispívají k možnému hrozícímu nebezpečí.
Všechny tyto přestupky mohou být pokutovány a věřte, že ne malými
částkami např. (dle § 125c odst. 1 písm. f bodu 2 zákona o silničním provozu, překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h je možné
pokutovat částkou až ve výši 10 000,- Kč.)
Spousta lidí si stěžuje, že by bylo ideální zbourat „Bohuslavovo“ a silnici
tam narovnat. Opravdu je to dobrý nápad? Každá přirozená překážka
v obci nutí řidiče zpomalit a víc přemýšlet nad jejich jízdou.
Zkuste si celou obec
opravdu projet dle
předpisů a uvidíte, že
se to dá zvládnout, a že
mě to bude stát o 5
minut víc času, vůbec
nevadí. A pokud chcete sešlápnout plyn,
počkejte prosím, až
vyjedete z vesnice. My-
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slete na to, že na komunikaci nejste nikdy sami, jsou tam i jiní účastníci
silničního provozu - děti, cyklisté a další. A pokud by došlo ke kolizi, kdo
z Vás půjde oznámit rodině, že srazil jejich dítě, které teď leží v nemocnici
a bojuje o život - v lepším případě.
Myslete na to, že někteří z nás mohou díky svému stylu jízdy přijít i o své
zaměstnání. A pak je zbytečné si stěžovat, protože zákony platí pro
všechny a musí se dodržovat.
Mgr. Simona Nabytá

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
• 6. 4. 2019 - Dobrovolnická celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“
• 20. - 21. 4. 2019 - Velikonoční výstava fotografií v sokolovně
• 26. 4. 2019 - Ochotnické divadlo „Tři a půl
mušketýra“ v sokolovně
• 18. 5. 2019 - Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
• 1. 6. 2019 - Dětský den
• 14. - 15. 6. 2019 - Malá pouť

VÍTE, ŽE…

- Družstvo LUH Březník oznamuje, že je možné si nahlásit
v kanceláři družstva tálky vojtěšky.

- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je 30. 6. 2019. Platit je
můžete každý všední den v pracovní době na obecním úřadě v Březníku, anebo převodem na účet obce (číslo účtu: 3220711/0100, v. s. číslo
Vašeho domu). Dospělí platí za svoz odpadu 600 Kč a děti do 16 let 300
Kč. Studenti (denní studium) pro získání 50 % slevy předloží potvrzení
o studiu (lze i naskenované zaslat na adresu obec@obecbreznik.cz).
Za jednoho psa (od 3 měsíců věku) platí občan 100 Kč, za každého dalšího 200 Kč. Pokud si přesto nejste jisti výší svého poplatku, zavolejte
na číslo 568 643 320 a účetní obce Vám sdělí podrobnosti.
- V letošním roce bude probíhat svoz malých hnědých popelnic na
bio v režii obce každý lichý týden, další svoz je tedy plánován na
1. 4. 2019. Obec sváží všechny malé hnědé popelnice z domácností –
tedy i ty s nálepkou firmy ESKO-T. Firma ESKO-T plánuje svozy malých
hnědých popelnic na bio na pátek 10. 5. a 24. 5. 2019.
- MUDr. Vavřínek oznamuje, že od dubna bude trvale ordinovat na adrese Krátká 1091, Náměšť nad Oslavou (naproti Dětskému domovu).
Ordinační hodiny a telefon zůstávají stejné.
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- Upozorňujeme občany, že se opět množí případy podomního prodeje služeb. Prodejci se hlásí dopředu telefonicky, pod
záminkou například kontroly plynu a elektřiny, s cílem získat
podpis na nové smlouvě na distribuci energií (plynu nebo
elektřiny). Upozorňujeme občany, že nemají povinnost pouštět do svých domů cizí lidi, nemají povinnost jim ukazovat
jakékoliv svoje soukromé dokumenty ani doklady a ani podepisovat smlouvy. Prosíme všechny Březničáky o velkou obezřetnost při jednání s těmito společnostmi, potažmo jejich
zástupci, kteří se pod záminkou uzavírání výhodných smluv
(nebo podepsání např. dodatku ke stávající smlouvě) a s velkou vtíravostí (nenechají se odmítnout) dostávají do našich
domácností.

- Jarní svoz nebezpečných odpadů provede
firma ESKO – T v sobotu dne 6. dubna 2019
od 7:10 do 8:10 hodin
u sběrného dvora Havelkovo (podle firmy
ESKO – T jsou časy pouze orientační). Odevzdat
můžete staré akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů,
chemikálií apod. Dále pak zářivky, výbojky, televizory, rádia
(apod., ale v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a drobné
elektrozařízení z domácnosti – fény, varné konvice, telefony.
Při svozu se nebudou vybírat pneumatiky – podle zákona jejich zpětný odběr zajišťují pneuservisy.
- Pan Josef Chytka z č. p. 107 oznamuje, že je již možné před
jeho dům vozit větve z jarních prořezávek stromů.

www.obecbreznik.com
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Oproti roku 2017 byla knihovna více navštěvovaná, čtenářů chodilo
o 11 více a počet výpůjček se zvedl o 471 knih, což je úžasné číslo!
Budeme v tomto roce číst ještě více?
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Jana Řezaninová

UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letos bude hlavní úklidový den
v sobotu 6. dubna 2019. Naše obec se do této dobrovolnické akce letos
oficiálně zaregistrovala již po páté! Stejně jako v předchozích letech
budeme uklízet poházené odpadky v naší obci, na polních cestách kolem Březníka i ve struhách kolem silnic.
Sraz dobrovolníků je v sobotu 6. dubna 2019 v 9:00 u obecního úřadu
v Březníku. Stanete se jedním z nich? Přidejte se k nám. Společně
uklidíme cesty okolo Březníka, ať máme hezkou přírodu kolem nás.
S sebou pracovní oděv, rukavice a dobrou náladu! Více informací
o akci naleznete na www.uklidmecesko.cz.
Za OÚ Jana Řezaninová

POZVÁNKA
DO OBECNÍ KNIHOVNY
Místní obecní knihovna je pro všechny čtenáře otevřena každé ÚTERÝ
od 18:00 do 19:00 hodin v suterénu
obecního úřad. K dispozici je široký
výběr literatury pro děti i dospělé,
který je několikrát ročně obměňován
a doplňován novinkami z třebíčské
knihovny. Půjčování knih je v našíí
knihovně zcela zdarma a všichni jste
srdečně vítáni!
A jak se chodilo do březnické knihovny
v roce 2018?
- Knihovnu v loňském roce navštěvovalo 48 čtenářů
- Přišli celkem 269x
- Zapůjčili si 1 140 knih, z toho
1 001 knih pro dospělé a 139 dětských knížek
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Milí spoluobčané,
věřím, že asi většina z nás se těší na jaro. S ním přichází i hodně
práce v zahradách, na polích, hodně úklidu, ale hlavně více světla
a více sluníčka. Radost z prvních květin, rašících stromů, krásné,
čisté zeleně.
Letošní zima nebyla bohatá na mrazy a sníh, ale pro mnohé (i pro
mne) náročná na nemoci. Proto máme mnoho důvodů těšit se na
teploučko a sluníčko, nabrat novou energii a sílu, které jsme přes
zimu ztratili.

Jako každé jaro, tak i to letošní bych vás všechny, kdo můžete,
máte sílu a chuť, poprosila o úklid kolem svých domovů. A pomoci
bychom mohli i při úklidu celé obce a okolí. Být všímaví k nepořádku. Příklad si můžeme vzít z jednoho pána z obce, který jak jde
na vycházku, tak uklízí. Na hůlku si připevnil nožík a co vidí, to
posbírá. Okolo autobusové čekárny je vždy vidět, co dostaly děti
za přídavek k obědu. Rozšlapané pomeranče, rozbité jogurty, nedokousaná jablka. Šikovný, mladý senior s úsměvem vše posbírá
a pokračuje dál. Jemu patří velký DÍK a nám všem, PROSÍM, pomozte také. Začít musíme všichni u sebe. A nejlépe již při výchově
svých dětí.
A v tuto postní dobu je čas i na úklid v našich srdcích. Zamyslet se
každý nad sebou. Jak žijeme? Jak pomáháme nebo ubližujeme?
I když zaséváme zrníčka lásky, úcty, dobroty, někdy tato zrnka
nepadnou v úrodnou půdu, nevyrostou a nepřinesou radost. V některém srdci zakoření zrníčko závisti, mamonu a nenávisti, je to
smutné, ale takový člověk nemůže být nikdy šťastný a spokojený.
Všichni máme nějaké starosti a musíme je řešit, jak vyřešil svoji
starost jeden šlechtic, se zamyslíme v dnešním příběhu:
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CO JE NEJVZÁCNĚJŠÍ
Byl jednou jeden šlechtic. Byl už velmi starý. Vlastnil rozlehlé pozemky
dobré půdy, která, když byla správně obdělána, dávala velkoryse zeleninu, ovoce a obilí. Dobrý stařec pocítil, že přišla hodina, kdy se jeho tělo
promění v půdu a jeho duch se vrátí ke Stvořiteli všech věcí. Měl dva
syny, které velmi miloval. Byli to dva moudří a dobří mladíci, ale otec
věděl, že své místo bude muset přenechat jen jednomu z nich. Koho ale
vybrat?
Jednou večer si otec syny zavolal a řekl jim:
„Nechám svoje hospodářství tomu z vás, který mi přinese to, co je na
světě nejcennější.“
Na druhý den předstoupili synové před otce s tím, co bylo v jejich očích
na světě nejvzácnější.
Starý otec se zeptal staršího syna:
„Tak tedy, synu můj, co jsi mi přinesl? Co je v tomto světě nejvzácnější?“
Mladík otevřel dlaň a ukázal mu zlatou minci.
„To je to, co je pro tento svět nejvzácnější. Zlato je kouzelný kov, otevírá
všechny dveře a s hrstkou takových mincí je možné splnit všechna přání
a koupit si, cokoliv si člověk přeje.“
„Ano to je pravda“, odpověděl otec.
„Zlato je opravdu drahocenné a vzácné. Zvolil jsi dobře synu.“
Pak se obrátil k mladšímu synovi, aby viděl, co zvolil on.
Mladík otevřel dlaň a ukázal otci drobounké zrnko obilí, které se mu
mezi prsty téměř ztrácelo.

(Foto FB skupina Oslavka!!!)
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„To je pro mě nejcennější věc, co existuje“, vysvětlil mladík.
„V tomto drobounkém zrnku je uzavřena neuvěřitelná síla. Když je zasadím do hlíny a nechám déšť, ať je zalévá, a slunce ať je zahřívá, stane
se z něj rostlina plná mnoha dalších zrn, z nichž se bude moci stát další
drahocenná věc: chléb. Můj bratr řekl, že za peníze se dá koupit všechno.
Ale kdyby na zemi nebyly rostliny a plody a obdělaná půda, k čemu by
bylo všechno zlato na světě? Všichni bychom zemřeli. Proto jsem ti přinesl malinké semínko. To má pro mě největší cenu.“
Otec mu dal s úsměvem za pravdu:
„Vybral sis dobře, synu můj. Až naposled zavřu oči, moje pozemky budou tvoje. Tvůj bratr nebude mít potíž najít práci v bance...“
V hrobce jednoho z dávných faraónů byla nalezena hrstka obilních zrn
starých pět tisíc let. Kdosi ta zrna zasel a zalil. K obrovskému překvapení všech byla zrna živá a po těch pěti tisících let vyklíčila. Zrno je
malý zázrak. A království Boží je jako to nejmenší zrnko, říká Ježíš.
V podzimním čísle našeho čtvrtletníku jsem vypsala z poznámek
našeho rodáka, pana Miroslava Menšíka, o tom, jak se zpracovávalo mléko u nás na vesnici koncem dvacátých let minulého století. Nyní připomenu další vzpomínky:
Zhruba v polovině třicátých let (minulého století) byl v Březníku
zahájen organizovaný sběr mléka pro brněnskou mlékárnu. Funkce sběrače se ujal drobný zemědělec Richard Nováček, kterému
patřila usedlost č. p. 4. Ačkoli pole obdělával kravským potahem,
stačil vedle toho zabezpečovat i tuto, na čas náročnou službu.
Umožňovala mu to i jeho všestranná zručnost. Byl vyučen stolařem a měl slušně vybavenou dílnu, neboť mu řemeslo, než začal
hospodařit, poskytovalo obživu. Jeho pozornosti neunikla žádná
technická novinka. Sám upravil nebo sestrojil řadu účelného zemědělského nářadí. Upravil i několik strojů pro kravský potah.
Sběr mléka se v obci slibně rozvíjel. Od Emílie Nováčkové jsem se
v září 1981 dověděl, že krátce před II. světovou válkou zemědělci
v Březníku každý měsíc za dodané mléko tržili 80-90 000Kč. Richard Nováček mléko denně vozil kravským potahem v konvích
na nádraží ČSD do Kralic. Odtud bylo mléko přepravováno vlakem
do Brna. Peníze za mléko posílala mlékárna na účet do spořitelny
v Náměšti nad Oslavou. Peníze zde nějaký čas hromadně vybíral
R. Nováček a zemědělcům vyplácel. Když však jen se štěstím unikl
na silnici v Loučkách loupežnému přepadení, přestal peníze vozit
a zemědělci si je v Náměšti příležitostně vybírali sami.
Vypukla II. svět. válka. V březnické kronice se stručně uvádí: Od
26. prosince 1940 museli rolníci nosit denně mléko do sběrny
k panu R. Nováčkovi č. p. 4. Odstředivky a máselnice byly ve všech
domácnostech úředně zaplombovány. Nesamozásobitelé (rodiny
okázané na nákup mléka - poznámka autora) dostávají mléko na
lístky ve sběrně u Nováčků. Mléko je denně odváženo na dráhu
a posíláno do Brna.
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Byla to nepříjemná novinka. Vždyť do té doby hospodařil každý
zemědělec s mlékem, ale i s ostatními zemědělskými produkty podle vlastního uvážení. Při plombování odstředivek ani těm
největším pesimistům asi nepřišlo na mysl, že se k nim již nikdy
nevrátí a osudná pečeť z nich nadělala muzejní exponáty.“
S dalšími poznámkami pana Menšíka, našeho rodáka, se seznámíme příště.

Na Velikonoční pondělí 22. 4. mše bude svatá v 9:30 hodin.
Velikonoční sbírka bude použita na potřeby a opravy našeho farního kostela. Všem Zaplať
Pán Bůh za Vaši štědrost.
Nakonec všechny zveme na kulturní akce obce a na velikonoční výstavu fotografií v odpoledních hodinách o velikonoční sobotě a neděli.
Přeji vám, abyste neztroskotali, odolali lhostejnosti dnešní doby,
přeji vám, abyste milovali, co je třeba milovat a zapomněli na to,
nač je třeba zapomenout.
Krásné velikonoční svátky plné naděje, radosti a lásky!
Marie Sobotková

(Foto
(F
t FB skupina
k i OOslavka!!!
l k !!! - modřinka
dři k na OOslavce)
l )

Pranostiky na březen z kalendáře z roku 1941 jsme si přečetli
v loňském jarním vydání. Nyní si připomeneme pranostiky na
duben:
• Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
• Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se již mrazu strom.
• Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.
• Může-li se na sv. Jiří v žitě havran skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.
• Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví.

Požehnání biskupa
Vojtěcha Cikrleho

Blíží se nám největší křesťanské svátky. Ve Svatém týdnu máme
mnoho příležitostí k odpuštění a k tomu, abychom s pokorou postoupili do dalších dnů.
Svatý týden začíná Květnou nedělí 14. dubna, která připomíná
slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. Ten den začíná Mše svatá v našem kostele v 9:30 hodin a při této mši se světí kočičky.
Na Zelený čtvrtek 18. dubna začíná velikonoční třídenní. Mše svatá bude v 16:00 hodin a připomínáme si poslední večeři Páně.
Na Velký pátek 19. dubna začínáme v kostele v 15:20 hodin čtením Křížové cesty a po ní v 16:00 hodin obřady Velkého pátku s uctíváním kříže.
Na Bílou sobotu 20. dubna: dopoledne věřící setrvávají u Božího
hrobu. V našem kostele obřady nebudou, pan farář o. Požár zve
věřící na 19 hodinu do kostela do Jinošova.
V neděli 21. dubna si připomínáme Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá u nás začíná ráno v 9:30
hodin. Při této mši svaté se světí velikonoční pokrmy - mazance,
vejce, beránci.

Milí přátelé,
s končícím zimním
obdobím, na které
navazuje postní
doba a po ní Velikonoce, se v časopisech objevují
nejrůznější doporučení ke zdravému
životnímu stylu.
Připravují na dobu,
kdy budou odloženy kabáty a kdy bude jasné, kam se usadil nadbytečný příjem kalorií zimních specialit, kterým nebylo možné odolat.
Firmy na fotografiích ukazují, jak zázračně působí právě jejich vyvážený přípravek, a jak je svrchovaně důležitý právě náš exteriér. Jsou
nabízena množství preparátů, po kterých se hubne nebo se vyhlazují
vrásky, zlepšuje se pleť i paměť, upravují se... Je to boj firem o zákazníky, vydělávajících na touze lidí vypadat skvěle, vypadat mladší
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a výkonnější, zkrátka hlavně vypadat.
Ovšem mnohem důležitější, než vypadat, je být. I když jsou naše těla
posvátná a musíme je mít v úctě, a také se o ně starat, abychom jimi-vyjádřeno svatým Pavlem-oslavili Boha, je jasné, že důležitější je
náš interiér, to, jací jsme uvnitř. Jak už bylo řečeno, staletími ověřené
„preparáty“ nabídnuté zdarma, jsou Ježíšovy výzvy k modlitbě, postu
a dobrým skutkům. Jejich „použití“ nás nejen připravuje k duchovnímu prožití Velikonoc, ale má moc dát každému z nás podíl na vítězství
nad zlem, které Pán Ježíš vybojoval.
K prožití opravdové velikonoční radosti vám všem ze srdce žehná
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
(poslala Hana Budínová)

archív naší obce, nebo pro doplnění v již zmíněné encyklopedii. Pokud
můžete nějaká data, vzpomínky či doporučení poskytnout, zastavte
se buď na Obecním úřadu v Březníku, a nebo u mě – Hany Budínové, Březník č. 242. Možná máte kontakty na někoho, kdo by v tomto
směru mohl být užitečný. Uvítáme, pokud těmto lidem naši prosbu
přetlumočíte. V kronice naší obce jsou zaznamenány třeba vzpomínky pana Mužíka na ochotnické divadlo…. O mnohém se zmiňuje ve
svých textech pan Menšík. Na webu obce jsem našla u pana Mužíka
rok úmrtí 1942, což se rozchází s informací v encyklopedii. Správnost
informací musíme prozkoumat a doladit.
Zde jsou tedy lidé, kteří mají ve svém životopise uveden Březník jako
rodiště. Jedná se o doslovné citace z encyklopedie:
Richard Mužík * 4.2.1875 Březník, okr. Třebíč – † 15.12.1941 Třebíč,
válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské, Národnost: česká,
Státní příslušnost: Rakousko-Uhersko, ČSR;
Příčina úmrtí: následky věznění;
Bydliště: Březník čp. 28 (rodný dům)
Jiné pocty: jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí z řad Sokola (Třebíč, Masarykovo náměstí)
Zaměstnání: řídící učitel ve výslužbě, posledně obecná škola v Budišově, okr. Třebíč
Odborné a zájmové organizace: Sokol Třebíč
Rodiče: Josef Mužík, Veronika Mužíková (Staňková)
Prameny, literatura: „Matriky, Březník“ a „Daň krve moravskoslezských
škol 1939–1945“
Osoba na objektech: učitelé Země moravskoslezské, pamětní deska:
Brno, Moravské náměstí 6/01

(Foto FB skupina Oslavka!!!)

Březničtí rodáci
v encyklopedii Brna
Vážení spoluobčané, čtenáři. Můj příspěvek je nejen informací, ale
také prosbou. Níže uvádím rodáky, kteří se angažovali ve veřejném
dění a dostali se do Encyklopedie Brna. Mnozí mají jména na vzpomínkových pomnících a v jednom případě jsem zaznamenala, že je po
březnickém rodákovi v Brně pojmenovaná ulice. Je pravděpodobné,
že by mohlo být uvedeno o těchto osobách i více informací, ať už pro
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JUDr. Josef Janoušek * 10.12.1879 Březník – † 15.3.1935 Brno; člen
obecního zastupitelstva a městské rady brněnské, 1. náměstek starosty
města Brna (v letech 1932–1933), vrchní soudní rada u Nejvyššího soudu
Národnost: česká
Státní příslušnost: Rakousko-Uhersko, ČSR
Bydliště: Březník čp. 22 (rodný dům), Třebíč, Brno-Husovice, Merhautova + Jiráskova (Merhautgasse + Jirásekgasse) 6
Vzdělání: 1899–1907 Právnická fakulta v Praze
Zaměstnání: soudce
Odborné a zájmové organizace: člen různých komisí a direktorií obecních a delegát obce ve Výstavní akciové společnosti, ve správní radě
elektrických pouličních drah, v kuratoriu Moravského hygienického
muzea, v sekci měst při Ústředí moravskoslezských měst, obcí a okresů
a v Pokladně pro dobytčí a masné trhy
Čestný hrob: Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 104,
hrob č. 34–35 (od roku 1979), původně skup. 25e, hrob č. 21 - v roce
1979 byl hrob vyřazen z čestných hrobů a ostatky zemřelého přeneseny do skup. 104
Pojmenované ulice: Janouškova (Černá Pole)
Prameny, literatura: „Matriky, Březník“, „Brněnské hřbitovy. Průvodce
po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích“, „Společenský almanach
Velkého Brna“, „Průvodce brněnskými hřbitovy. Hroby význačných
českých lidí“
Partneři: Jiřina Janoušková (Roitová)
Sňatek: 22. 11. 1909, Praha-Smíchov
Rodiče: Josef Janoušek, Františka Janoušková (Chadimová)
Ulice Merhautova + Jiráskova (Merhautgasse + Jirásekgasse)
bydliště (dnes Merhautova)
Stavby: Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, místo posledního
odpočinku
Události: 14. 1. 1934 Manifestace pro zachování celistvosti Masarykovy university, přednesl projev
26. 6. 1932 Orelský župní vzpomínkový slet, první náměstek starosty
města Brna
12. 6. 1932 Slet brněnských sokolských žup, první náměstek starosty
města Brna

Dr. Jiří Lysák * 9.9.1926 Březník (okres Třebíč) – † 11.9.2016 Brno
regionální publicista; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího
odboje
Bydliště: Brno, Údolní
Dílo: Pooslaví a Pojihlaví. Vlastivědné vycházky. Třebíč 1964, Třebíč
1997 (2. dopl. vydání), Březník 2005 (3. vydání).
- Trampská vyprávění. Ze slunného údolí řeky Jihlavy a Chvojnice.
2006 (vlastním nákladem).
- Z dějin Partyzánské družiny Josefa Hybeše. Třebíč 2011.
- Jan Sokol z Lamberka. 2012 (vlastním nákladem).
- Citáty a oslovení k zamyšlení. 2014 (vlastním nákladem).
- Z kulturních památek Březníka. 2007 (vlastním nákladem).
- Z kulturních památek Březníka. 2007 (vlastním nákladem). odborné
a zájmové organizace: ČSPB (předseda HDK)
Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 34, hrob č. 47
Partneři: Marie Lysáková
Rodiče: Alois Lysák, Božena Lysáková
Ulice: Údolní, bydliště
Stavby: Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, místo posledního
odpočinku
Hana Budínová

Antonín Ošmera * 9.6.1891 Březník, okr. Třebíč,
válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
Národnost: česká
Státní příslušnost: Rakousko-Uhersko, ČSR
Bydliště: Březník, okr. Třebíč, Brno-Židenice
Poznámky: Domovská obec: Březník, okr. Třebíč; Židenice, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě svobodník 81. pěšího pluku. Zajat:
8. 9. 1914, Komarov. Přihlášení do legií: 7. 4. 1918, Jelizavetgrad,
Chersonská gubernie. Do čs. legie v Rusku zařazen 4. 5. 1918, 5. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 16. 10. 1920, poslední útvar: strážní
prapor, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.
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ČINNOST KULTURNÍ
KOMISE OBCE
Milí spoluobčané,
ráda bych vám představila činnost kulturní komise za první
čtvrtletí. V prvních třech měsících tohoto roku jsme s kyticí
a dárečkem navštívili 10 oslavenců, kteří se dožili jubilea
80, 85, 90 a více let. Dále jsme oslavili jednu zlatou svatbu
a přivítali tři novorozené občánky - Karolínku Malachovou,
Kájíka Doležala a Tomáška Laše. Fotky z těchto oslav si můžete prohlédnout ve fotogalerii na konci čtvrtletníku.
Největší akcí pro nás bylo pořádání Dětského karnevalu
v sobotu 16. února, který navštívilo zhruba 70 dětí. Zábavné
odpoledne moderovala paní Marie Pemčáková, na programu bylo mnoho her, soutěží a bohatá tombola. Touto cestou děkujeme všem sponzorům za přispění!! Velký úspěch
sklidil také doprovodný program - malování na obličej od
Soni Kalouskové a profesionální fotokoutek, ze kterého jste
si mohli odnést tištěné fotografie na památku. Věříme, že
se vám na karnevale líbilo a navštívíte jej se svými dětmi
i příští rok.
Na duben chystáme jako každoročně velikonoční výstavu
fotografií, na jejíž přípravě už pilně pracujeme! Uskuteční se
o velikonočním víkendu 20. - 21. dubna v místní sokolovně,
oba dny v čase 14:00 - 18:00, takže neváhejte a přijďte se
podívat! Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Dětský den plánujeme na sobotu 1. června 2019.
Do konce roku pro Vás určitě uspořádáme i oblíbené Štrúdlování, Lampionový průvod, Rozsvěcování vánočního stromu i silvestrovský svařáček.
Za kulturní komisi
Jana Řezaninová

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pátek 8. 2. 2019
se v březnické sokolovně konalo promítání fotek a videíí
z dobrodružných
cest na kole březničáka Libora Rybníčka. Akce byla vydařená, sokolovna
praskala ve švech.
Liborovo povídáníí
bylo velmi poutavé
a humorné, k tomu
fotky z krásných
míst a autentická
videa.

Součástí večera byla dobročinná sbírka na Lékaře bez hranic.
Veškerý výtěžek v přímo neuvěřitelné výši 25 000 Kč z lákavého
menu byl zaslán organizaci Lékaři bez Hranic. Pan Libor Rybníček ze srdce děkuje všem účastníkům cestovatelského povídání
za hojnou účast, která pro něj byla velikým překvapením.
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SVÁTEK JOSEFŮ
V pondělí dne 18. 3. 2019 navštívila místní Polužanka u jejich domů
všechny březnické Josefy a zahrála jim „tu jejich“ ke jmeninám, které
slavili další den. Tuto tradici držíme v Březníku už spoustu let a přináší
radost oběma stranám. Březničtí Josefové, Pepíčci, Jožkové, Pepové
a Josífci i dva Jozífci byli jistě potěšeni osobní návštěvou sympatických
muzikantů a pěknou písničkou a muzikanti na oplátku dostali balík
plný úsměvů a poděkování spolu s bohatým občerstvením.
Děkujeme za to, že tato tradici se v naší obci stále drží.
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Dne 17. 3. 2019 před závěrečným požehnáním při mši
pogratulovali ministranti i za farníky P. Josefu Požárovi
k svátku a celým kostelem se jako poděkování nesla píseň „Madono“.

(foto Kateřina Křivánková)
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PŘÍSPĚVKY
ZASTUPITELŮ
Z Březníka do Poslanecké sněmovny
Dne 14. ledna jsme se na pozvání paní poslankyně Ing. Moniky Oborné vypravili z naší obce do Prahy.
Zájem o zájezd byl veliký a naplnili jsme celý velký autobus. Atmosféra byla veselá, občerstvení vynikající a pan řidič (Radek Rous st.)
profesionál na svém místě.

S úctou, respektem a velikou vděčností děkuji paní poslankyni
Ing. Monice Oborné za pozvání, občerstvení a za možnost prohlídky
poslanecké sněmovny. Jsem hrdá na to, že naše rodačka a kamarádka
má takové postavení a věřím, že to nebyla poslední společná akce.
Přeji Ti, Moniko, aby se ti plnily tvé sny a dařilo se ti nejen v pracovním
životě.
Také bych chtěla moc poděkovat všem účastníkům za projevený zájem, dochvilnost, vzorné chování, a že se v Praze nikdo neztratil.
Další poděkování patří paní Haně Budínové, která nechala z celé akce
zpracovat fotoknihu a s věnováním ji darovala knihovně v Březníku,
kde je připravena všem k nahlédnutí.
Mgr. Simona Nabytá,
místostarostka obce

Po příjezdu do Prahy na nás čekaly asistentky paní poslankyně, které nás
doprovodily do sněmovny. Následně jsme byli rozděleni do dvou skupin,
kdy každá skupina měla stejný program: bezpečnostní prohlídku, film
v Informačním centru, prohlídka sálů s odborným výkladem, a nakonec
jednací sál a focení s paní poslankyní Obornou. Paní poslankyně nám
s ochotou vysvětlila, jak probíhají různá jednání, setkání, porady, jak se
hlasuje a mnoho dalších zajímavých informací. Byly to krásné zážitky,
posadit se na křesla, která jsou nám známá jen z televizních vysílání.
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se na internetové stránky školy. Tam mezi fotografiemi zjistíte, jak
jsme s kamarády prožili nejen Vánoce, ale i školkový karneval a různá představení.

(Foto Hana Budínová)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
„Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje, zpívá a notuje,
jaro vítá.
První roste sněženka, malá bíláá
květinka.
Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.“
Milí dospěláci, opět se vám hlásíme z březnické školičky. Jakk
napoví úvodní básnička, za zimou už pomalu zavíráme vrátka, a tak vzpomínáme, co nám
přinesla. Pokud budete chtítt
zavzpomínat s námi, podívejte

1/2019
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Na jaře nás čekají další zážitky a určitě budou stát za to! Tak třeba
zvířátka, která umí různé cirkusové kousky, za námi přijedou na začátku dubna. O dopravě nám zas bude vyprávět Lišák Foksík v podání Ivana Urbánka, to je pan herec a muzikant z Divadla Husa na
provázku. S maminkami nebo babičkami si budeme moct vyrobit
velikonoční výrobky na jarní dílně, v pátek 12. dubna, to abychom
to doma na oslavu Velikonoc měli pěkné. A protože máme naše maminky nejraději na celém světě, oslavíme i jejich svátek, a sice na
besídce 11. května. Už přemýšlíme, čím je kromě hromady pusinek
obdarujeme. Možná právě kytičkou voňavých fialinek, nebo i pěknou
písničkou, kterou nás jistě naučí paní Hradecká při své návštěvě školky s netradičními hudebními nástroji.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Brzy zakončíme třetí čtvrtletí školního roku 2018/19. Co se nám v něm
podařilo uskutečnit?
Kromě běžného naplňování školního vzdělávacího plánu proběhla
v lednu řada soutěží
a olympiád. Žáci naší školy (Šimon Vala, Jan Kašpar a Jan Kryška) se
zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Byli vcelku úspěšní.
Všichni skončili v první polovině všech zúčastněných. Nejlépe se umístil Jan Kryška, žák 8. roč., který obsadil 13. - 14. místo.
Koncem ledna se konalo v Třebíči také okresní kolo olympiády v ČJ.
Reprezentovali nás dva žáci 9. roč. – Kamila Kašparová a Šimon Vala,
který skončil na 11. – 14. místě z 36 účastníků.
V lednu jsme pro naše žáky 8. a 9. roč. připravili ve spolupráci se SPŠ
Třebíč, v rámci projektu „Podpora řemesel v Třebíči“ pět aktivit praktické výuky během jednoho dne. Žáci
se seznámili s elektrozapojováním, pájením,… Dále si vyzkoušeli kování v kovárně, výrobu náramků v pasířské dílně a zajímavé pokusy
v chemické laboratoři. Akce se dětem velmi líbila.
Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci se školou zorganizovali již
27. společenský ples, který se konal v březnické sokolovně. Potěšila
nás hojná účast rodičů a bývalých žáků. Všichni se dobře bavili a někteří si odnesli i bohatou tombolu.
V únoru jsme měli možnost se podívat na zábavnou artistickou show
pana Milana Ošmery. Obdivovali jsme jeho žonglérské umění a skvělé
artistické výkony jeho hostů.

V červnu zase slavíme svátek my děti. Paní učitelky nám objednaly divadlo Šikulka a také pojedeme na výlet do Planetária v Brně. Tam se moc
těšíme. Dozvíme se, jak je to vlastně s hvězdami, které padají k Zemi. No
schválně, myslíte, že plní přání? A co byste si přáli vy? Paní učitelka by si
určitě přála plnou školku šikovných dětiček, protože zve všechny rodiče
se svými mrňaty k zápisu do školky. Ten se bude konat 15. května a můžete se přijít podívat i vy ostatní, protože ten den budou otevřené dveře
úplně pro všechny. Těšíme se na shledanou a….
…. přejeme vám krásné jarní dny, Vaše děti ze školky.
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Dne 28. 2. a 26. 3. měli možnost žáci 2. stupně naší školy navštívit
brněnská divadla
a zhlédnout operu Prodaná nevěsta a divadelní představení Black and
White (moderní zpracování Labutího jezera od P. I. Čajkovského). Obě
představení žáky zaujala.
I v letošním školním roce absolvovali žáci 7. roč. lyžařský výcvikový
kurz. Tentokrát probíhal v Říčkách v Orlických horách. Tento rok se
zúčastnila celá třída, což bylo skvělé pro stmelení kolektivu. Sněhové
podmínky a počasí byly výborné. Všichni žáci se naučili lyžovat, vyzkoušeli jak sjezdové lyžování, tak i lyžování na běžkách. Děti se vrátily
spokojeny, že se naučily lyžovat a užily si hory i při společných společenských aktivitách.

„Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten
správný čas, abychom načerpali novou životní energii, která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu!“
Za celý kolektiv zaměstnanců a žáků školy Vám přejeme krásné jarní
dny a pěkné Velikonoce.
Ředitel školy Mgr. Jan Nešpor

1/2019

TJ Sokol Březník
- Sokolíci
Sokolík v zimě
Dobrý den, od podzimu, kdy jsme sázeli lípy, už nějaká doba uběhla.
Velkou změnou v oddíle sokolíků je přírůstek ve vedení. Máme novou
posilu, řeklo by se instruktorku, Týnu Pemčákovou. Doufáme, že ji to
mezi námi bude bavit a vydrží to s námi dlouho.

S dětmi jsme se od podzimu scházeli v pravidelných cvičebních hodinách v tělocvičně. Před Vánocemi jsme šli, již tradičně, nakrmit zvířátka.
Počasí nám moc nepřálo, pršelo, vůbec ta zima nebyla zimou. Jedinkrát
nám přálo počasí a místo do tělocvičny jsme šli sáňkovat. Trošku problém v Březníku, kam jít na kopec? Kopeček u sokolovny je sedřený dřív,
než dopadne poslední sněhová vločka, jezdit po silnici kolem bytovky
do ulice Za branou mi fakt nepřijde bezpečné, no a pak už tu v blízkosti
žádný kopec není. S R+D jsme to zkusili ve zkratce, ale také nic moc.
Díky kanalizaci, co zkratkou vede, a jižní straně, byla zkratka nepoužitelná. Sníh se tu neudržel. Se sokolíky jsme šli tedy za družstvo LUH. Šel
s námi i děda Trojan a ten mi pověděl, že když byl malý kluk, bylo na
Klínkách, přesně to místo, kde se sáňkovalo. My se tedy sáňkovali v zatáčce na silnici, ani tady to moc nejezdilo, ale lepší než drátem do oka.

www.obecbreznik.com
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A pak meze kolem polní
cesty vedoucí mezi Nivovským a Žebračkou na
Aninu cestu jsou neprůstupně zarostlé. A tak
mě napadlo: Co kdyby
se tu vyčistil – vykácel,
v mezích kolem polňačky a pod loukou, cca
20m široký pruh, aby se
zde, stejně jako před 50
lety, mohlo sáňkovat?
Byl by to problém? Pozemky patří obci, asi se
půjdu na obec zeptat.
„Do ní nebo po ní.“ Třeba
dostanu další tip :o)

Ještě že máme tu tělocvičnu. Jenže tu máme nešvar. A tím je vyzouvání se až v tělocvičně. Nezlobte se na mě, ale doma se rovněž vyzouváte
až v obýváku?! Mluvím na vás, pánové stolního tenisu, dámy power-jogy, dámy a pánové taneční skupiny a fotbálku. Školáky si, doufám,
ohlídá pedagogický dozor! Předpokládám, že ne. Proč si myslíte, že
zrovna vy máte čistou podrážku a že zrovna vaše přezutí na parketách
v tělocvičně neuškodí?! Naše děti se zde po těch parketách válí, plazí,
cvičí. Rozhodně se nedá mluvit o tom, že kdy bylo, je nebo bude v tělocvičně čisto, ale aby se nám děti po cvičení osypaly vyrážkou, to se
tu za dobu, co cvičíme, ještě nestalo. Tedy až na tuto zimu. Teď je to
pravidlo. Buďte tak hodní a přemýšlejte. Nemyslete jen na sebe, ale
i na ostatní, na to, že do tělocvičny nechodíte sami. Že se tam práší, že
nářadí není odděleně. Že žíněnky, rino sety jsou na cvičení, ne na odkládání vašich svršků. Že nářadí, které v sokolovně je, jsme nedostali,
ale museli si ho zakoupit. A tak bychom se k tomu měli i chovat. Že bukové ribstole už dnes nekoupíte a jedna „kvalitní“ smrk/jasan stojí 3,5
tisíce. Že švédská lavička, se kterou tam mlátíte o parkety stojí 4,5 tisíce. Švédskou bednu, kterou jsme pořídili v květnu 2018 za 14,5 tisíce,
již máme poničenou. Proč? Tak to vím naprosto přesně! Protože není
vůle upřednostnit tělocvičnu před společenským sálem a udělat separé zamčenou nářaďovnu, kde by každé nářadí mělo svoje místo, aniž
by se muselo neustále něco někam přehazovat. A hlavně, do které by
měl, stejně jako kdekoliv jinde ve sportovních areálech, tělocvičnách,
přístup pouze odpovědný vedoucí s hmotnou odpovědností.
No jo, zase jsem se dostala někam jinam, boj s větrnými mlýny? Doufám že ne, stále věřím, že stačí naťuknout, abychom si začali všímat
více souvislostí.

Ač v rádiu hlásili sněhové kalamity, sáňkování jsme si neužili, ani
s bruslením to letos nedopadlo. Když už se dalo na led stoupnout, byl
hrbolatý a pak už zase nebyl dostatečně bezpečný…
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Tak dál.
Tři sokolíci jeli v únoru vyzkoušet
lezeckou stěnu ve Velkém Meziříčí. Za odměnu. Jakožto výherci
skřítkového bodování. To je naše
celoroční bodovací soutěž. Ve výsledku ten, co bude mít nejvíce nasbíraných skřítečků, bude nejblíže
skřítkova pokladu, který hledáme
těsně před letními prázdninami.
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Jak to vypadá s lípami? Zatím dobře, zvěř je neožrala a s dětmi si je půjdeme během března a dubna pořádně prolít. V plánu máme rovněž
čištění studánky u Aniny cesty. Musíme se domluvit s panem revírníkem Balvínem. Třeba nám dovolí tu nainstalovat i malou lavici a poradí, kde ještě bychom uplatnili svůj elán. A jak to celé dopadlo, vám
napíšeme zase příště. Do té doby se, prosím, do tělocvičny vyzouvejte.
Děkují sokolíci a sokolíčci s rodiči.
(autorka textu: paní Ilona Fábryová)

Letošní činnost jsme zahájili v sobotu 12. ledna 2019 pořádáním
Hasičského plesu s hudební kapelou Credit. Ples navštívilo cca 180
lidí. Na programu bylo předtančení i bohatá tombola s první cenou
poukazem na rekreaci v hodnotě 13 000 Kč. Věříme, že se vám ples
líbil a navštívíte jej v příštím roce opět.
Ostatky letos připadly na sobotu 2. března. Do průvodu obcí se
s dechovou kapelou Polužankou zapojilo 18 krásných masek. Večer
se konala ostatková zábava tradičně Na Růžku s duem Song Akord.
Růžek letos „praskal ve švech“, návštěvnost byla vydařená. Děkujeme
touto cestou všem, kteří se zapojili do průvodu obcí a udržují společně
s námi tuto tradici.

16. března jsme vypustili a vyčistili požární nádrž „Prostředňák“ ve
složení: Jaroslav Chadim, Jaroslav Mojžíš, Jaroslav Řezanina, Martin
Franěk a Vojtěch Rybníček.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
V tomto roce slaví březnický sbor 125 let od svého založení a řadí se
mezi nejstarší venkovské sbory na Náměšťsku. Výročí oslavíme v sobotu 7. září 2019 při příležitosti hasičské soutěže O pohár starosty
obce. Soutěž bude pojata slavnostně, bude jí předcházet ocenění vybraných členů sboru a slavnostní den bude doprovázet dechová kapela Polužanka. To ale zatím předbíhám, o plánovaných oslavách se více
podrobností dozvíte v příštím čtvrtletníku.

1/2019
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Na sobotu 18. května plánujeme Den otevřených dveří v Hasičské
zbrojnici a Malou pouť budeme pořádat o víkendu 14. - 16. června
2019. Všichni jste srdečně zváni!
Jaroslav Řezanina,
starosta SDH Březník

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ Březník
- Kuroslepy
Milí spoluobčané a přátelé zahrádkáři!
Rádi bychom se s vámi podělili o naše úspěchy,
ale i trable na našich zahrádkách. Klimatické podmínky se rapidně mění, a tak nemáme
o překvapení nouzi. Loňské jaro na sebe nechalo dlouho čekat. Na svatého Matěje, to je
24.2., ledy tentokrát netály a chladno vydrželo
až do začátku dubna. Jaro bylo krátké, teploty
se rychle přehouply do letních. Ledoví muži
nás minuli, zato na přelomu května a června
přišly nečekaně kroupy. Tak jak vše začalo bujně růst, kvést a nasazovat plody, vše slibovalo bohatou sklizeň, rázem se změnilo v prach.
Zelenina byla roztřískaná, u některých druhů muselo dojít k novým
výsevům a nově vyvíjející se plody byly trvale poškozeny.
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Z překotného jara jsme se přehoupli do parného a suchého léta. Nedostatky vody a vysoké teploty se projevily i na kvalitě a rychlém dozrávání výpěstků, u některých se sklizeň posunula o 2-3 týdny. Kdo
tentokrát zavčas nevytáhl česnek a čekal až na Jakuba, splakal nad
výdělkem. Paličky byly rozpadané a prohnilé.
I ovoce mělo s dozráváním naspěch. Bylo ho sice dost, ale díky kroupám se nedalo vše uskladnit. Moštovací sezóna nastala o něco dřív
než jindy. Bylo vylisováno 19 286 litrů a nakrouháno 672 kilogramů
zelí. K tomu je třeba připočíst 1 100 litrů moštu, co se připravilo pro
Farní úřad Náměšť nad Oslavou, a dále 180 litrů moštu darem pro ZŠ
Březník. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Chadimovi a jeho
kolektivu mostařů za obětavou a náročnou práci, a že i přes velké
množství ovoce vše zvládli.
I přesto, že jsme malá organizace, máme spoustu aktivit. V posledních
letech spolupracujeme se ZO ČSZ Vladislav a účastníme se jejich zájezdů. Loni jsme měli možnost navštívit jarní Floria Kroměříž a Věžky
a též podzimní Floria Kroměříž a Květné zahrady.
Mimo cestování se podílíme i na pravidelné údržbě ovocného sadu cihelna. Někteří členové také přispívají na okresní zahrádkářskou výstavu do Třebíče, kterou jsme tentokrát pomáhali připravovat a doplnili
jsme ji dekoracemi z přírodních materiálů. Ráda bych zde poděkovala
panu Koláčnému za pravidelnou reprezentaci naší organizace svými
výpěstky.
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Mnozí naši členové se účastnili degustace lihovin, která proběhla v naší obci. A to nejen jako degustátoři, ale i dodáním vzorků
z vlastních výpěstků. Dále ještě spolupracujeme na výzdobách
kulturních akcí v naší obci, a to jak s obcí (setkání s důchodci), tak
při plesech (Hasičský, SRPŠ). Dále také probíhají pravidelné tvůrčí
dílny v MŠ Březník.
Tentokrát jsme zorganizovali odbornou přednášku na téma „Mykorhiza a její využití na zahrádkách“ s Ing. Radkem Vlkem PhDr.
Přednáška byla zajímavá a velmi poučná s tím, že jsme dostali
spoustu zajímavých podnětů, jak se vypořádat s horkým létem.
Rádi jsme na tuto akci navázali a 24.3. 2019 nás pan Vlk znovu
navštívil s přednáškou o švestkách, a to nejen o pěstování, ale
i doporučení odrůd pro tyto suché oblasti. Vše se uskutečnilo v restauraci v sokolovně u paní Lucie Bábuňkové.

Další tři plesy jsme museli z časových důvodů bohužel odmítnout. Na
zahájení všech plesů jsme tančili směs standardních tanců - tango,
valčík a paso doble v nových červených šatech, ušitých přímo na toto
vystoupení. Půlnoční předtančení bylo ve stylu charlestonu. Všechna
naše vystoupení můžete zhlédnout na youtube.com.
Tančili jsme ve složení:
1) Lenka Krčmová + Daniel Křivánek
2) Kateřina Křivánková + David Švarc
3) Kateřina Porazilová + Jan Trojan
4) Tereza Pařízková + Libor Bábuněk
5) Jana Řezaninová + Vojtěch Rybníček

Na výroční schůzi jsme měli přednášku o kompostování, kompostu,
jeho zpracování, využití a důležitosti správného třídění odpadu od
Ing. Jaloveckého z Náměšťské kompostárny. Bylo to velice poučné
a zajímavé, jak moc můžeme ovlivnit prostředí kolem sebe a co vše
nám to skýtá.
Závěrem vás chci všechny pozdravit a popřát vám mnoho zdraví,
štěstí v nové sezóně a hodně krásných chvil na vašich zahrádkách
a v přírodě.
Jitka Klímová

TANEČNÍ SOUBOR
Plesová sezóna 2019
Leden a únor byl pro nás tradičně ve znamení plesové sezóny. Přijali
jsme pozvání na 7 plesů v Březníku a blízkém okolí: 12.1. Hasičský ples
v Březníku, 25.1. Školní ples v Senoradech, 26.1. Školní ples v Březníku, 2.2. Fotbalový ples v Rapoticích, 9.2. Hasičský ples v Osové Bítýšce, 15.2. Fotbalový ples ve Vícenicích, 23.2. Fotbalový ples v Křoví.
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Od čtvrtka 4. dubna 2019 obnovujeme dětský taneční kroužek
„Jablíčko“ pro všechny děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Tančit budeme každý
čtvrtek od 16:30 v sokolovně a všechny děti tímto srdečně zveme !!

Za taneční soubor Jana Řezaninová
Všechna naše vystoupení jsou veřejně ke zhlédnutí na internetu www.youtube.com pod názvem Taneční skupina z Březníka.

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
– ROK 1940
Na březnických plesech zatančily i žákyně Základní školy - Taneční
skupina Rebelky - Kristýna Vochyánová, Kristýna Pemčáková, Simona
Jůzová, Sára Cibuliaková, Eliška Pelánová a Lucie Jůzová.
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… aneb jak se v Březníku žilo před 79 lety …
Válečná léta v naší obci
• Celý leden silné mrazy až -25 °C a trvalé sněžení.
• Pro ilegální činnost byl zatčen pan František Kříž z č. p. 67. V Brně
vstoupil do skupiny generála Všetičky. Byl jmenován velitelem
okrsku v Brně. V lednu 1940 po prozrazení akce byl zatčen a vězněn v Německu. Když onemocněl na tuberkulózu, byl v roce 1943
propuštěn do třebíčské nemocnice, po částečném vyléčení odjel
domů. Vystudoval lékařskou fakultu a byl promován lékařem dne
1. 8. 1950.
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•
•
•
•
•
•
•
•

14. 1. 1940 - zavedené lístky na obuv.
18. 1. - napadla silná vrstva sněhu.
19. 1. - nařízeno povinné vyučování němčiny na všech školách.
8. a 9. 2. - oteplení na + 2 °C, 10. a 11. 2. silný mráz - 18 °C, 13. 2.
vichřice a mráz - 15°C.
9. 2. - byly dány do oběhu nové papírové koruny a pětikoruny
Od 13. 2. se odvádí z domácí porážky 4 kg špeku za 14,50 za 1 kg.
Od 17. 2. do 23. 2. silné mrazy až - 23°C, 24. a 25. 2. obleva +4 °C
a od 26. 2. mrazíky
Na příděl masových lístků bylo stanoveno 1kg masa na týden
a osobu, 1kg tuku na osobu a měsíc. Cena pšenice v únoru 176 Kč
a v srpnu 190 Kč.

• 26. 2. - soupis slepic a povinná dodávka vajec, 60 ks vajec na rok
z každé vesnice
• 26. 2. - sehrál sokol divadelní hru Radúz a Mahulena (zdařile
sehrané)
• Od 5. 3. do 9. 3. mráz - 8°C, od 10. 3. do 14. 3. obleva až + 6°C,
od 15. 3 do 31. 3. - 1°C.
• 24. 3. - polární záře v 8:20 hod večer asi ½ hodiny. Od západu
k Zenitu červené a zelené pruhy, jako sloupy.
• V březnu se vystěhovali Slováci, kteří zde sloužili u rolníků, narukovali na Slovensku
• 27. 3. - první jarní bouře
• Od 8. 4. do 14. 4. mráz - 3°C, od 16. 4. do 24. 4. teplé počasí
• Od 10. 4. začali rolníci se setím jařin
• 8. 4. zabrali Němci Dánsko a Norsko
• Odvedené koně museli odevzdat Chadim Jaroslav, Vala Slavomil, Kříž Josef č. p. 14, Potůček Josef č.p. 21. Kůň stál 10 000 Kč
až 15 000 Kč.
• Emil Nováček z č. p. 104, 50 letý tajemník soc. dem. strany v Třebíči a v Čes. Budějovicích, byl ve spojení s ilegální organizací
mládeže v Praze. V březnu 1940 zatčen a vězněn na Pankráci,
v Terezíně a v Dachau. Vrátil se v květnu 1945. Po svém návratu
uspořádal v sokolovně velkou veřejnou přednášku, na které vylíčil kruté zacházení německých tyranů a utrpění trestanců všech
národností. Na tuto přednášku se sešlo 300 občanů a nechyběl
ani tehdejší kněz.
1/2019

• Dle zápisu protokolu Sokola ze dne 16. 3. 1940 zakoupilo členstvo sokola na návrh bratra Josefa Kříže z č. p. 14 Kinematografický přístroj značky Philips. Přístroj stál 25 000 Kč, obnos
tento byl našetřen dobrovolnými sbírkami majetnějších bratrů.
Největší peněžní částku přispěl pan Ing. František Staněk z č. p.
8. Prvním kinooperátorem byl bratr Kafka František z č. p. 78
a bratr Jaroslav Franěk z č. p. 139.

• 24. 4. - rozkvetly meruňky
• Od 1. 5. přidražilo mléko o 10 h, sběr mléka pro Brno obstarával p. Richard Nováček, sbírku vajec paní Havelková M. č. p.
116 a paní M. Konečná z č. p. 153.
• 10. 5. obsadilo Německo Belgii a Holandsko, 28. 5. Belgie kapitulovala
• 13. 5 sněžilo, do konce května chladno a deštivo, čímž byla
opožděna květena stromů
• Cena másla v květnu 31 - 34 korun, vejce 1 koruna, mléko 1,30
• 6. 6. - soupis osevných ploch, cena mléka stoupla na 1,40 Kč
za 1 litr
• 14. 6. - padla Paříž, 17. 6. nabídla Francie složení zbraní
• Od 20. 6. dražší kuřivo o 40 halířů
• 1. 7. - instalováno kinematografické zařízení v sokolovně, první představení film „Řeka“ byl občanstvem plně navštíven
• 16. 7. - ve 4 hodiny ráno zemřel farář Čech František ve věku
71 roků v třebíčské nemocnici. Slavného pohřbu tohoto lidumila se zúčastnilo 31 knězů a velké zástupy obyvatel z Březníka i okolí. Působil ve Slatině, Šaraticích a v Březníku od října
1919.
• Celý červenec bouře, teplo a deště, což zapříčinilo zpoždění žní
• 29. 7. - začátek žní, malá úroda ječmene
• Průměrná cena obilí v srpnu 1940: pšenice 190 korun, žito 150
korun, ječmen 160 korun, oves 140 korun, kukuřice 130, proso
170, hrách 340 korun, fazole 340 korun, rýže 210 korun. Čeledín měl 300 korun ku stravě na měsíc, služebná 150 korun.
Za 1 den práce počítal rolník 120 korun, ve žních 220 korun,
dělník za sečení obilí kosou obdržel 4 koruny za hodinu, za
ostatní práce 2,50 korun.
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• Do 10. 8. ranní mlhy a deště, i v další části srpna deštivo, což
narušovalo žňové práce.
• Jelikož od 14. 5. byl zákaz tanečních zábav až do odvolání, nebylo ani poutí ani hody
• 14. 9. začali rolníci se sklizní bramborů, v září deštivé počasí
• Cena masa v září 1940: 1 kg vepřového 28 korun, máslo 36 korun
za 1 kg, cena bramborů za 1 q 50 korun, vykrmená husa 285
korun.
• V říjnu sehrálo kino krásné filmy: Umlčené rty, Zakázáno milovat, Tulák Macoun, Krb bez ohně
• Celý říjen sucho, od 21. 10. mrazíky, od 26. 10. napadl sníh a držel celý týden
• 28. 10. přidražilo mléko na 2,20 korun
• Celý listopad krásně teplé počasí
• Od 1. 12. do 28. 12. mrazy - 7 až - 21 °C.
• Domácí porážka: poplatek za povolení 10 korun, dávka 7 korun.
Zvěrolékař musel prohlédnut maso a vyzkoušet, zdali je zdravé.
Dříve se nesmělo pokračovat, až po lékařské prohlídce. Dodávku
sádla do 100 kg živé váhy vepře musel majitel dodat 3 kg čistého sádla do sběrny sádla v Náměšti a obdržel za 1 kg sádla 16
korun.

• Od 26. 12. museli rolníci nosit denně mléko do sběrny mléka k
Nováčkům.
• 20. 12. se oteplilo na + 1°C
• 30. a 31. 12. opět silné mrazy až - 20 °C.
• Lidé naší republiky žili ve stálém strachu z gestapa, které mělo
nade vším dohled jak po stránce politické, tak i hospodářské.
Prováděli domovní prohlídky hlavně na udání, tam kde nebyly
22

dodávky splněny, nebo měli větší zásoby obilí, jak kázal předpis. Tak se stalo, že malorolník František Dobrovolný z č. p. 33
byl pokutován 2 500 korunami, že u něj gestapo zjistilo 150 kg
nadstav a na hospodářství mu dosadili nucenou správu. Po zaplacení pokuty 2 500 korun, na kterou se mu prý složili rolníci,
byla nucená správa odvolána. Další oběť udavačů byl pan Albín
Řezanina starší z č. p. 27, který byl uvržen do žaláře v Brně za
to, že prodal za běžnou cenu hladovějícím lidem v Brně nějaké
poživatiny. To ovšem prováděli všichni rolníci, že prodávali hladovějícím měšťákům a my, co jsme byli v Brně zaměstnaní, jsme
jim s tím pomáhali, hlavně s přepravou. Nebylo-li udavačů, nebylo soudců. Ba i mezi gestapem se našli hladoví, kteří si nechali
zalepit obě oči nějakým naplněným batohem jídla a prohlídka
dopadla většinou dobře, za což mohou mnozí rolníci poděkovat
tehdejšímu starostovi panu J. Kopuletému, který na prohlídky
např. hmotně doplácel a musel tu německou chásku živit, když
mu sousedé něčím přispěli. Přeci jen celá odpovědnost ležela
na něm. Mnohého rolníka zachránil od záhuby, mnohdy i takového, který si to nezasluhoval. Sám za to sklízel velmi často
nevděk a pomluvy.
Doslovný přepis z březnické kroniky provedla
Jana Řezaninová

ARCHEOLOGICKÝ
PRŮZKUM V OBCI
BŘEZNÍK
Archeologové odkryli v obci Březník osídlení
staré přes 6 000 let
V měsíci únoru proběhl na katastru obce Březník záchranný archeologický výzkum, který byl vyvolaný stavbou ČOV a kanalizace
v obci. Na ploše skrývky pro uložení mezideponie zeminy byla
zjištěna koncentrace propálené hlíny – tzv. mazanice a úštěpy
kamenných nástrojů. Zjištěná lokalita se nachází na mírném jižním svahu v povodí potoka Luh, v jihovýchodní části obce Březník.
V minulosti zde aktivně prováděl predikci terénu prostřednictvím
tzv. sběrů archeolog Mgr. Milan Vokáč, který v povodí potoka Luh
objevil kamenné úštěpy a keramiku datovanou do období neolitu
a eneolitu.
Záchranný archeologický výzkum provedený společností Pueblo,
o.p.s. spočíval v plošném odkrytí plochy 15 m x 10 m. Svrchní část
zeminy – ornice - obsahovala archeologické nálezy datované od
středověku po současnost a odráží zde aktivity obce Březník od
jejího počátku až po současnost. Spodní tmavší část zeminy (několik cm nad podložím) obsahovala již zmíněnou mazanici – což
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je vypálený hliněný omaz, který pokrýval stěny dřevěných staveb.
V případě požáru takových domů se nám dochovala vypálená hlína často i s otisky dřevěných konstrukčních prvků. Spolu s mazanicí byla ve spodní vrstvě zastoupena oxidačně pálená, nezdobená keramika, kterou předběžně datujeme do období eneolitu.
Po odkrytí plochy na úroveň sprašových hlín bylo zachyceno několik negativů otisku dřevěných sloupů zaniklé nadzemní konstrukce. Podařilo se tak jednoznačně lokalizovat osadu, která
zde existovala před cca 6 000 lety. Pro období neolitu až doby
bronzové jsou charakteristické stavby tzv. dlouhých domů, které
v době neolitu dosahovaly délky až 50 m. Nalezené tzv. sloupové
jámy pravidelné orientace by mohly být pozůstatkem právě takové konstrukce dlouhého domu, zaniklého požárem, jak dokládá
koncentrace již zmíněné mazanice.
Nález nové lokality na k.ú. Březník představuje zatím jedno z nejseverněji trvale osídlených míst v období eneolitu pro oblast Třebíčska, potažmo Vysočiny. Severní část Třebíčska představuje hranici
starého osídlení, které se kulturně váže na podunajské nížiny, a kde
nalézáme krajinu intenzivně přetvářenou a osídlenou již 8 000 let.
Severněji položená oblast Žďárska byla pro tehdejší zemědělské
využití méně výhodná, intenzivní osídlení a využití krajiny tam přichází až kolonizací průběhu vrcholného středověku.
Pavel Hušták,
Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 86 let
Pan Franěk Josef, 84 let
Pan Petr Jiří, 65 let
Paní Kalousková Jana, 50 let
Za měsíc květen
Pan Bok Rudolf, 87 let
Pan Mucha Antonín, 82 let
Pan Řezanina Karel, 82 let
Pan Sochor František, 70 let
Pan Petr Ivan, 70 let
Pan Studený Jaroslav, 65 let
Paní Horká Slavomila, 60 let
Pan Collins Stanislav, 55 let
Paní Požárová Marie, 55 let
Paní Boudná Ludmila, 50 let
Za měsíc červen
Paní Fröhlichová Miluše, 88 let
Paní Menšíková Milada, 75 let
Pan Rybníček Ivan, 65 let
Paní Fraňková Jarmila, 65 let
Paní Šídlová Slavomila, 55 let
Pan Kožnar Miloš, 50 let

Narodili se:
Obr. č. 1, Záchranný archeologický výzkum na k.ú. Březník, tzv. šachovnicová exkavace kulturní vrstvy, v popředí patrné slopové jámy v
orientaci V – Z. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Leden:
Jobánková Ema – rodiče Miroslava Černá a Jakub Jobánek
Laš Tomáš – rodiče Táňa a Tomáš Lašovi

Přistěhovali se:
Březen: Malá slečna Hanička Bohuslavová

Zesnulí sp
spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Obr. č. 2, Rekonstrukce dlouhého neolitického domu z archeoskanzenu ve Všestarech. Zdroj: 25.3.2019: http://archeoparkvsestary.cz/
fotogalerie/0009-2/
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Leden:
Pan Zahradníček Zdeněk

Březen:
Paní Sedláková Božena
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FOTOGALERIE
6.1.2019 – Adventní koncert v kostele

12.1.2019 – 85 let, paní Božena Klusáková

12.1.2019 – 90 let, paní Marie Malachová

12.1.2019 – sokolovna - Hasičský ples
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13.1.2019 – 80 let, paní Marie Hejlová

15.1.2019 – 92 let, pan Ladislav Malach st.

1/2019

www.obecbreznik.com

25

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

19.1.2019 – OÚ Březník – vítání Kájík Doležal

19.1.2019 – vítání Karolínka Malachová

8.2.2019 – 93 let, paní Anežka Jandová

16.2.2019 – sokolovna - Dětskýý karneval
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23.2.2019 – 95 let, paní Věra Soukupová

2. 3. 2019 – 80 let, paní Růžena Fraňková

3.3.2019 – 90 let, ppan Vladimír Svoboda

16.3.2019 – 92 let, paní Božena Strašáková
2.3.2019 – Ostatky
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15.3.2019 – zlatá svatba manželé Dvořáčkovi

23.3.2019 - vítání Tomášek Laš

23.3.2019 – 80 let – pan Jaroslav Staněk
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24.3.2019 – Morana – vítání jjara
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70. číslo Březnického čtvrtletníku, který je periodickou tiskovinou samosprávného územního celku, pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Obecní úřad Březník. Evidenční číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 23032. Místo vydání obec Březník. Březnický čtvrtletník je vydáván
čtvrtletně obcí Březník, IČO 00289132, se sídlem Březník č.p. 247. Neoznačené fotografie pochází z archivu obce Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 6. 2019. Děkujeme.
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