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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě první letošní pozdravení a informace o událostech
v naší obci.
Nové zastupitelstvo začíná první rok svého působení a od svého zvolení se sešlo již potřetí. Poslední, ale první tohoto roku, zasedání zastupitelstva se sešlo 27. února a vedle těch obvyklých problémů řešilo
a schválilo rozpočet obce na rok 2015. Co se nám tam tedy letos vydalo?
Na straně příjmů jsme vyšli z údajů o tzv. rozpočtovém určení daní
(částky dál zde uvedené jsou pouze orientační, řádově pro přiblížení
poměrů), kde hraje důležitou roli, mj. počet obyvatel obce, počet žáků
ve škole, rozloha katastrálního území a potom ještě další parametry,
které zajišťují, že příjmy obce buďto rostou či klesají. Zatím se zdá, že
bychom z toho mohli i v nejbližší budoucnosti těžit. Letos to vypadá
následovně.
• Podíl na daních z příjmu 3,5 mil.
• Podíl na výběru DPH, 3,5 mil.
Další část příjmů obce tvoří vlastní daně (daň domovní) a poplatky.
Zde jsme zůstali opět při starém, nedošlo ke zvýšení daní a ani poplatků vybíraných obcí:
• Na likvidaci komunálního odpadu zaplatí občané 310 tisíc Kč
• Domovní daň přinese do rozpočtu 650 tis.
Ostatní část příjmu pochází z vlastní činnosti obce, hospodaření s majetkem a potom z dotací získaných na jednotlivé akce či podporu pracovníků na VPP. Sečteno dohromady příjmy obce v roce 2015 předpokládáme
ve výši 12,2 mil. Kč a to je vlastně i limit kam si můžeme „vyskočit“.
Na straně výdajů jsme vyšli z loňských zkušeností a čísel, požadavků
spolků, uzavřených smluv a plánem údržby a investic. Základní výdaje
obce v roce 2015 tedy tvoří (opět orientačně):

• Výdaje na činnost zastupitelstva obcí, kam mj. patří odměny zastupitelů a náklady související s jejich činností a to je 650 tis.
• Činnost místní správy, kam patří mj. platy úředníků a zaměstnanců obce a náklady související s jejich činností, spotřeby energií
apod. a to je 790 tis.
• Náklady na likvidaci komunálního odpadu, kam patří platby za
svoz a uložení a ty tvoří cca 600 tis.
• Náklady na krytí neinvestičních nákladů na školu ve výši 1,2 mil.
• Náklady do komunální sféry, platy VPP, opravy komunikací, kanalizací, energie, osvětlení cca 1,3 mil.
• Příspěvky na činnost spolků ve výši cca 300 tis.
• Příspěvek na opravu střechy kostela 600 tis.
• Výkupy pozemků pod čističkou odpadních vod, 100 tis.
V investičních akcích se sem dostalo a předpokládá se částečné krytí
z dotací:
• Víceúčelové hřiště ve výši cca 3,9 mil (a to i na straně příjmů)
• Nákup komunální techniky – rozšíření projektu Bio – 100 tis.
• Zřízení sjezdu Horky, 770 tis.
• Opravy a rekonstrukce v ZŠ a MŠ, 300 tis.
• Ostatní opravy udržování (byty, komunikace)
Tyto výdaje a ostatní zde nejmenované položky dohromady tvoří také
12,2 mil. Kč a rozpočet je tedy tzv. vyrovnaný. Ze zůstatku minulého roku se financují splátky půjček v roční výši 1,038 mil. Kč. Blíže se
o rozpočtu budete moci dozvědět na webových stránkách obce.
Ještě se zmíním o dvou věcech. První je to, že v nejbližší době podáme žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanalizace a ČOV na podkladě přepracovaného projektu po změně katastru. Za tímto účelem jsme
museli zaktualizovat a připravit i smlouvy o budoucích smlouvách. Ty kterých se to týká (tyto smlouvy podepsali již někdy v roce 2010) co nejdříve
navštívíme. Druhá taková akce s pozemky bude společný postup a snaha
obce Kuroslepy a Březník zlegalizovat tzv. Adin-strasse. Tato komunikace

se pomalu stává bezprizorní, kraj ji nepřevzal, nemá ani charakter místní
komunikace, leží na cizích pozemcích mimo trasu původního „vévozku“ a
získávat peníze na její údržbu je problematické či nemožné. Za tímto účelem se snažíme (Kuroslepy právě provedly) vykoupit pozemky pod silnicí,
zlegalizovat stavbu a pokusíme se ji předat Kraji jako krajskou silnici (spojuje dvě obce, není místní). Tyto kupní smlouvy připravíme na podkladě
oddělovacích geometrických plánů, které zaměřily skutečnou trasu silnice
a věříme, že přístup vlastníků v katastru Březník bude tomuto kroku stejně
vstřícný jako na kuroslepském.
Ještě jednu informaci bych chtěl věnovat „Víceúčelovému hřišti“. V pátek proběhla kolaudace hřiště a obdrželi jsme kolaudační souhlas. Nyní
podáme závěrečnou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu a budeme věřit v úspěch při případných kontrolách. Nicméně, a to je třeba
zdůraznit, obec mohla tuto stavbu realizovat jenom a pouze díky podpoře programu ROP Jihovýchod a díky příspěvku Nadace ČEZ. Kontrola
plnění podmínek ze strany Nadace ČEZ proběhla minulý týden úspěšně.
Věříme, že stavba splní očekávané cíle a přispěje jak ke zkvalitnění výu-

ky žáků ZŠ, tak také poslouží místním spolkům a celé veřejnosti pro její
sportovní vyžití. Díky zvolené technologii lze předpokládat, že svou životností zdaleka převýší dobu využitelnosti projektu a bude nám sloužit
k naší spokojenosti. Bližší informace o projektu můžete získat na webu
obce (www.obecbreznik.cz) v odkazu Investiční akce.
Jinak jsme v tomto roce požádali o několik dotací: podali jsme na Státní fond životního prostředí žádost o rozšíření projektu bio, které by
spočívalo v nákupu další nástavby na auto Bonetti. Touto nástavbou
bychom byli schopni vyklápět a vyvážet ty hnědé popelnice a navíc
bychom jejich počet zvýšili. Předpokládané výdaje cca 820 tis, z toho
spoluúčast 100 tis.
Dále jsme požádali o dotace na VPP, o dotaci na rekonstrukci osvětlení
a sociálek ve školce a hledáme další dotační příležitosti. Tento rok, bychom
chtěli hlavně využít jako rok, ve kterém bychom vypořádali již ukončené
programy a připravili podklady pro další období. Doufejme, že se nám
v dalším období podaří nějakou tu investici ještě podpořit a zrealizovat.
Ladislav Malach, starosta

KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
- 4. a 5. dubna – Výstava fotografií v místní sokolovně na téma
„Ze života spolků“
- 2. 5. 2015 - zájezd do Mahenova divadla v Brně na veselohru Rozbitý džbán
- 29. - 31. 5. - Malá pouť

VÍTE, ŽE…
- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je 30. 6. 2014. Platit
je můžete každý všední den v pracovní době na obecním úřadě v
Březníku a nebo převodem na účet obce (číslo účtu: 3220711/0100,
v.s. číslo Vašeho domu). Dospělý platí za svoz odpadu, jako každý
rok, 500 Kč a děti do 16 let 250 Kč. Studenti (denní studium) pro
získání 50 % slevy předloží potvrzení o studiu (lze i naskenované
zaslat na adresu obec@obecbreznik.cz). Pokud si přesto nejste jisti
výší svého oplatku zavolejte na číslo 568 643 320 a účetní obce
Vás sdělí výši Vašeho poplatku.
- Jarní svoz nebezpečných odpadů firma ESKO – T provede v sobotu
dne 4. dubna 2015 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), osobní pneu bez disků, ledničky,
pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce
a drobné elektrozařízení z domácnosti – fény, varné konvice, telefony. Při svozu se nebudou vybírat traktorové pneumatiky.
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6. 2015 (bude upřesněno) - Dětský den
srpen - Velká pouť (bude upřesněno)
5. 9. - Hasičská soutěž
17. 10. - Hody
30. 12. - SilvestrCup

OBYVATELÉ PODLE
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
V OBCI BŘEZNÍK
Celkem má naše obec k 23. 3. 2015 380 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel 42.14
Z toho:
Muži - 333
Ženy – 347

Děti (15 - 18 let) - 11
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 7
Děti (15 - 18 let) – dívky - 4

Z toho:
Dospělí - 562
Dospělí – muži - 272
Dospělí – ženy - 290

Děti (do 15 let) - 107
Děti (do 15 let) – chlapci - 54
Děti (do 15 let) – dívky - 53
Děti (6 - 7 let) - 17
Děti (do 3 let) - 35

Březnický čtvrtletník

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
I s více jak měsíčním odstupem se musím vrátit k mimořádné
události, kdy byla Vysočina skloňována s respektem a obdivem
v médiích téměř celého světa. Závody Světového poháru v biatlonu
v Novém Městě na Moravě sledovalo začátkem minulého měsíce
za tři dny sto tisíc nadšených diváků přímo na místě a zprostředkovaně miliony televizních diváků v nejrůznějších zemích téměř
všech světadílů. Na přípravě a vlastním průběhu soutěží se podílely
stovky obětavých lidí. Skvělí byli diváci, kteří vytvořili báječnou atmosféru. V hledišti panovala velmi kamarádská nálada bez ohledu
na to, jakým jazykem diváci hovořili. O velmi dobré organizaci a velkolepé kulise hovořili s obdivem všichni čeští i zahraniční sportovci
a hosté. Jsem rád, že také Kraj Vysočina přispěl svým podílem na
přípravě a organizaci k výraznému úspěchu akce. A nejednalo se
jen o současnost. Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou
akci světového významu byla i skutečnost, že dlouholetým společným úsilím zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost
se povedlo úctyhodné dílo – už při předešlých akcích návštěvníky
z celého světa obdivovaný sportovní areál „Vysočina Arena“. Výsledkem je účinná propagace Vysočiny, která se může podstatně odrazit
i v návštěvnosti našeho kraje.
Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci světových rozměrů je velmi příjemné, podstata mé funkce ale spočívá v něčem jiném. V každodenní běžné
práci, při níž se snažím prosadit potřeby regionu. Mimo jiné například
vyjednáváním v poslanecké sněmovně a na ministerstvech. Zároveň se
po celé své volební období snažím systematicky poznávat všechny kouty
Kraje Vysočina a problémy konkrétních míst. Naposledy byla cílem mé
výpravy severovýchodní část kraje. V Jimramově jsme při setkání s vedením obce diskutovali témata dopravní obslužnosti, údržby silnic i potíže
při výkupu pozemků nutných pro realizaci projektu protipovodňových
opatření. Svratka je zase zvláštní tím, že se jedná o jedno z nejvýše
položených měst Vysočiny a s tím je spojená i nesnadná údržba silnic
v zimních měsících. Potíže městu přináší i klesající počet obyvatel a jejich
migrace do okolních obcí. Důvodem je zejména nedostatek stavebních
parcel pro individuální výstavbu. Ač se vedení města snaží o zasíťování
nových pozemků, není v možnostech rozpočtu města uspokojit všechny
potřeby zájemců, a to ani s využitím dostupných státních dotačních titulů. Naopak velkou spokojenost vyjádřil starosta Svratky František Mládek s investicemi kraje do rekonstrukcí silnic v okolí města.
Jednou z rozhodujících podmínek dobrého života kdekoliv je jednoznačně zaměstnanost. Proto jsem se tak jako jindy i tentokrát
nevyhnul jednání s podnikateli. Navštívili jsme jednoho z významných zaměstnavatelů na Vysočině, žďárskou společnost TOKOZ. Společná diskuse s generálním ředitelem firmy Vladimírem Chládkem
se týkala především zaměstnanců, jejich dopravy do zaměstnání
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i spolupráce ve vzdělávání žáků technických škol. Jinou náplň měla
naše návštěva v sídle nestátní neziskové organizace Fokus Vysočina
v Havlíčkově Brodě. Ta se věnuje poskytování sociálních služeb pro
duševně nemocné. Vyjasňovali jsme si tedy s ředitelkou organizace
Annou Šimonovou své pohledy a zkušenosti vzhledem k připravované transformaci psychiatrické péče v rámci České republiky, která se
zařízení tohoto typu úzce dotýká.
Při tomto připomenutí svých nedávných prožitků jsem si uvědomil,
že je to u mne stejné jako v každém jiném všedním životě – chvíle
slavnostní se střídají s běžnou každodenní prací. Ta mě zatím velmi
těší, protože cítím její smysl, což je podle mě na práci každého to
nejpodstatnější.
Zdravotnictví je obor, který se dotýká každého z nás. Nebo přinejmenším každé rodiny. Co mě trápí v poslední době stále častěji, je nedostatek
zubařů a praktických (dříve „obvodních“) lékařů zvláště v malých městech a na venkově. Ti chtějí praktikovat hlavně ve velkých sídlech, kde
mají hodně pacientů, ale náš kraj je zvláštní právě tím, že obyvatelstvo
je rozptýleno na velké rozloze a často právě v malých městečkách a vesnicích, a proto je tento celostátní problém u nás ještě akutnější. Krajský
úřad má v tomto směru omezené pravomoci – zájemce o provozování
ambulantní péče jen registruje a schvaluje ve„výběrovém řízení“. V těchto administrativních úkonech nečiníme žádné překážky. Pak s ním mohou (ale nemusí) uzavřít smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle zákona
za síť poskytovatelů zdravotních služeb odpovídají. Ani ony ale bohužel
ty lékaře nevykouzlí. Vím, že mnohé obce se snaží o to získat lékaře,
nabízejí jim byty, levné pronájmy prostor. Žádný úřad nemůže ovšem
mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Nemůžeme ani my
mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Uvažujeme o možných
způsobech „bonifikace“ lékařů, kteří se rozhodnou působit na méně
atraktivních místech, je ovšem velmi obtížné a sporné takové řešení
prosadit v celkovém systému. Nedostatek praktických lékařů v terénu se
projevuje také častějším využíváním (někdy i zneužíváním) záchranné
zdravotnické služby, která však také trpí personálním nedostatkem. Je
nutné i nadále se snažit ve spolupráci všech institucí – od centrálních až
po místní úřady – o zlepšení tohoto stavu. Zároveň ale reálně musíme
počítat s tím, že tak jako dnes dojíždíme za prací, budeme muset stále
častěji dojíždět i za svým lékařem.
V současnosti mezery v pokrytí zdravotnických služeb na venkově
svým způsobem nahrazují nemocnice. V nich ale také nemáme nadbytek personálu. Přebírali jsme před lety krajské nemocnice zadlužené
– řečeno v lékařské terminologii ve špatné celkové kondici. Mnohé se
povedlo, kraj investoval do svých nemocnic stovky miliónů, podstatně
se vylepšilo jejich prostorové i přístrojové vybavení. Leč je sice pěkné,
že máme opravené a špičkově vybavené nemocnice, ale bez dostatku
kvalitních lékařů a sester nám to moc nepomůže.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mi při své návštěvě vysočinských nemocnic začátkem března potvrdil, že má na stole hotový
návrh zákona, který obsahuje změnu postgraduálního vzdělávání
lékařů. Jde o zjednodušení a zkrácení respektive úpravu počtů vý-

3

konů nutných pro získání atestace. Lékaři by větší část vzdělávání
měli absolvovat místo ve fakultních v regionálních nemocnicích.
Doufám, že zákon bude rychle prosazen, protože navrhovaná změna má smysl a mohla by pomoci řešit stávající nedostatek lékařů
i v našem kraji. Totéž se týká vzdělávání sester, pro něž je zatím cesta k vlastní odborné seberealizaci zbytečně složitá.
Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému životnímu prostředí a zřejmě
i zemitému kořínku k nejzdravějším v rámci republiky. Přesto i u nás
potřebujeme kvalitní zdravotnickou péči – nemocnice s odborným
zázemím, fungující záchranku, dostatek ambulantních a praktických
lékařů i zubařů. Čeká nás k naplnění těchto cílů ještě hodně práce.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
předminulou sobotu jsme se rozloučili se zimou. Někteří z nás se vypravili k řece na již tradiční vynášení Morany. U Skřipiny na mostě se
sešla asi stovka nadšenců vítání jara. Vycházkou za krásného počasí
jsme došli po proudu řeky na druhou louku. Tam jsme zazpívali písničky, děti řekly básničky, zatančily si v kroužku a byla zapálena Morana Smrtka. Na to byla vhozena do řeky a s proudem vody nám odplula jak
smrtka, tak snad i zima. Někteří labužníci si mohli opéct na ohýnku
špekáčky. Pěkné bylo, že se přišli podívat i občané, kteří tu byli poprvé. Trošku líto mi přišlo, že mohlo přijít více rodičů s dětmi. Rodiče by
si měli udělat čas a učit děti lásce k přírodě, k tradicím, k přátelství,
k víře. Vím a často slyším: „Nemáme čas, jsme od rána do večera v práci, všechno je drahé...“. Je to všechno pravda. Ale přece jenom, když
se zamyslíme, musíme všechno mít? Dětství moc rychle uteče a my
zjistíme, že jsme nestihli všechno dětem předat a vše je naučit.
Zamysleme se tedy nad dnešním příběhem:

HŘEBÍKY
Jeden chlapec měl moc vznětlivou povahu. Snadno se rozčílil, pouštěl se do potyček a sporů. Jeho otec mu jednou dal pytlík hřebíků
a požádal ho, aby pokaždé, když ho někdo nebo něco rozzlobí, zatloukl jeden hřebík do ohrady, která obklopovala jejich dvůr.
První den zatloukl chlapec 38 hřebíků.
Jak šel čas, pochopil, že je snažší ovládnout svůj hněv, než zatloukat hřebíky a o několik týdnů později, jednou večer oznámil otci, že
toho dne se na nikoho nerozhněval.
Otec mu odpověděl: „To je moc pěkné. A teď každý den, když se na
nikoho nerozzlobíš, vytáhni z ohrady jeden hřebík.“
Po krátkém čase mohl chlapec otci oznámit, že vytahal všechny hřebíky.
Otec ho vzal za ruku a řekl mu: „To je moc pěkné chlapče, ale podívej,
ohrada je samá díra. Dřevo už nebude takové jako dřív. Když cokoli
v záchvatu hněvu řekneš, způsobíš lidem, které máš rád, rány. Jsou

4

podobné těmhle dírám. A i když se tisíckrát omluvíš, rány zůstanou.“
Tatínek má velikou pravdu. Cokoliv v záchvatu hněvu uděláme nebo
řekneme, i když se omluvíme, stále to bolí a často si na způsobenou
křivdu vzpomeneme. Ale musíme se snažit odpustit a zapomenout.
Vrátíme se ještě k jaru. S příchodem sluníčka je všechno hezčí, veselejší a máme radost z každého prosluněného dne. Jaro je čas úklidu
a růstu všeho nového. Příroda nás každý den překvapí něčím krásným.
S jarem bychom měli udělat pořádek nejen na našich zahradách, kolem okolí našeho domu, vesnice, ale i v našich srdcích a v našich myšlenkách. Jaro je časem lásky.
A nyní budu citovat slova našeho biskupa Vojtěcha Cikrleho: „Všichni
toužíme po lásce. Ale opravdu velká láska je bytostně spjata s věrností,
vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život.
Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe, ale máme strach. Ten
k lásce nepatří. Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen
obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši Kristu.“

Připomeneme si obřady Svatého týdne:
Svatý týden začíná Květnou nedělí (29. 3.), která je spojena s památkou oslavovaného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Slavným průvodem,
jenž křesťané slaví tuto událost, vítali židovské zástupy Pána a volaly
„Hosana!“ Světí se ratolesti u nás jíva - kočičky.
Na Zelený čtvrtek (2. 4.) začíná velikonoční třídenní. Mší si připomínáme poslední večeři Páně. Bůh odpouští apoštolům jejich zrady,
obětuje své tělo a svoji krev, které proměňuje v chléb a víno. Podává je
apoštolům a přikazuje, aby to konali všichni nástupci na jeho památku. 2. dubna začíná Mše svatá v 16 hod.
Velký Pátek - tento den je Ježíš na smrt odsouzen. Ulicemi Jeruzaléma
nese těžký kříž. Oslabený bitím vojáků přichází na horu Golgotu. Přibit
na kříži mezi dvěma zloději v 15 hodin Ježíš umírá za hříchy světa.
A u nás v kostele se bude číst v tomto dni Křížová cesta od 15 hodin
a 20 minut a v 16 hodin začíná mše s uctíváním kříže.
Na Bílou sobotu dopoledne setrvávají věřící v modlitbách u Božího
hrobu, kde bude i pokladnička, do které je možné přispět do sbírky na
Boží hrob v Jeruzalémě. O velikonoční vigílie obnovujeme své křestní
sliby a připomínáme svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých. U nás vel.
vigílie začíná v 18 hodin.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je den velikonoční slavnosti. Mše svatá
bude v březnickém kostele v 9 hodin a 30 minut. Při bohoslužbě se
žehnají velikonoční pokrmy (beránci, mazance, vejce)
Pondělí velikonoční mše svatá se bude konat od 9.30 hodin.
Výtěžek velikonoční sbírky pořádané v kostele v neděli na Boží hod
velikonoční a v pondělí velikonoční bude použit na opravu střechy
našeho kostela.
Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků, věnujte všem po
celý rok úctu, pozornost a lásku, hlavně dětem, které jsou naše budoucnost.
Marie Sobotková

Březnický čtvrtletník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den ze školky!
Táta včera na venku našel první sněženku,
až najde i petrklíč, bude zima pryč!
… a bude venku krásně a příjemně. A ne jako ta zima, ta se nám
letos vůbec nevyvedla. Některé z nás za ní musely až na hory, aby si
trochu užily sněhu. Ale zimu necháme zimou a musíme Vám napsat,
jaké novinky se udály u nás ve školce.

* pořádaly jsme jarní dílnu s naší paní Jitkou Klímovou…
* těšíme se na Velikonoce - připravíme se na ně už ve školce, zasejeme si obilí, nabarvíme vajíčka naše paní učitelky napečou
a nazdobí perníkové zajíčky a vajíčka…
* taky na nás čeká příprava dárku a besídky pro maminky na jejich
květnovou oslavu…
* povídání o našich pěti smyslech s p. Minaříkovou z Třebíče…
* školáci jsou pozvaní na divadlo do Třebíče od kamarádů z velké
školy a my ostatní se těšíme na koncert, na výlet a…
A taky si něco schováme na příště! Hlavně už aby tady bylo jaro se
vším, co k němu patří!
Krásné Velikonoce a celé jaro přejí Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Sice se říká „Březen, za kamna vlezem“ a „Duben, ještě tam budem“,
ale vše nasvědčuje tomu, že jaro je tady. Soudě podle aktivity žáků,
tak určitě. Hned únava, hned nadmíra energie. Co se tedy od Vánoc
událo?

Vzdělávání
Tak to vezmeme pěkně po pořádku:
* během vánočních prázdnin nám paní učitelky s paní Sklenářovou vyměnily třídy – malí chodí teď do té nové v suterénu
a starší školáci nahoru…
* dostaly jsme taky novou pračku – posíláme poděkování bývalému zastupitelstvu…
* školáci (a že jich letos zase máme) si v lednu vyzkoušeli, jak jim
to půjde ve škole, taky se byli zapsat do 1. třídy…
* ve školce byl karneval – třída byla plná pohádkových postav,
taky za námi přijelo maňáskové divadlo…
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- v lednu proběhla řada olympiád – z dějepisu, českého jazyka,
zeměpisu, angličtiny a matematiky. S převážně lepším umístěním se jich zúčastnili David Šmarda, Anna Kopuletá, Aneta
Nováčková, Gabriela Vavřínková, Petr Malý a Saša Babajanová
(z angličtiny 6. místo). Ovšem nejvýraznějšího úspěchu dosáhla žákyně 4. třídy Sára Cibuliaková, která obsadila první místo
v okresním kole matematické olympiády.
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- Pro žáky 8. třídy jsme opět zajistili dvoudenní kurz zdravotní
výchovy pod vedením pracovníka ČČK pana Kostky. Kurz bude
ještě doplněn v měsíci dubnu praktickou ukázkou záchranné
zdravotní služby z Náměště.
- do konce února odevzdali žáci 9. ročníku přihlášky na střední
školy. Přijímací řízení proběhne v termínu od 22. – 30. 4. 2015.
Na maturitní obory se přihlásilo z 11 vycházejících žáků 8.

Kultura
- 19. března zorganizovala paní učitelka Kobrová pro žáky školy
zájezd do Janáčkova divadla na představení opery Carmen

Sport
- v únoru byl zahájen plavecký výcvik žáků 1. stupně. S výjimkou
8 žáků se ho účastní všichni. Opět jezdíme do bazénu v Nové Vsi.
Kurz bude ukončen v polovině dubna.
- Na měsíc duben plánujeme zorganizovat základní kolo dopravní
soutěže, neboť okrskové kolo proběhne 28. dubna v Náměšti.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Svoji letošní činnost jsme opět zahájili pořádáním HASIČSKÉHO
PLESU v sobotu 24. 1. 2015 v místní sokolovně. K veselé celovečerní náladě přispěla hudební skupina Tremolo z nedalekých Rosic.
O program se postaral místní Taneční soubor se dvěma vystoupeními. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola (1. cena - poukázka
na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 8000 Kč, 2. cena - sele).
Děkujeme všem příchozím za skvělou atmosféru a plný sál až do
téměř ranních hodin.
OSTATKY připadly na valentýnskou sobotu 14. 2. 2015. Po obci prošlo s dechovou hudbou Polužanka zhruba 25 maškar. Na večerní
ostatkové zábavě Na Růžku zahrálo tradičně duo Song Akord. Nechyběla ani ostatková tombola. Téměř 100 návštěvníků považujeme
za úspěch. Děkujeme za účast všech maškar. Vidíme, že pokračování
této tradice má smysl.

Různé
- 29. ledna proběhl zápis do 1. třídy pro šk. r. 2015/16. K zápisu
přišlo 12 dětí. Odklad byl udělen jednomu z nich. Do první třídy
ale nastoupí 12 dětí, protože se k nově zapsaným připojí ještě
jedna žákyně s odkladem z loňského roku.
- v březnu jsme dovybavili poslední dvě kmenové třídy interaktivními tabulemi a pilonovými sklo-keramickými tabulemi.
- Pozor! 15. dubna se uskuteční sběr starého papíru.

Vážení spoluobčané!
Jako každoročně Vám přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a úspěšné zvládnutí jarních prací.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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Na duben plánujeme vyčištění nádrže „Prostředňáku“.
Hasičská tzv. „MALÁ POUŤ“ letos vychází již na poslední květnový
víkend 29. - 31. 5. 2015. Předpouťová zábava s kapelou Proměny
je plánovaná na pátek venku u sokolovny pod přístřešky. V neděli
po obci i pod májí zahraje místní Polužanka. Všichni jste srdečně
zváni!
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

Březnický čtvrtletník

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Zánik myslivosti?
Myslivost v Březníku trvá už téměř jedno století.
Bylo to kamarádství a přátelství lidí, kteří zvelebovali a udržovali
rodnou krajinu. Toto kamarádství a přátelství trvalo do 80-tých let
minulého století. Posledních 20-25 let se toto kamarádství vytratilo a začal narůstat osobní prospěch, čili uzurpátorství moci. Toto
vyvrcholilo na „Valné hromadě“ v srpnu 2014, kde byl dle Zákona
o myslivosti z funkce mysliveckého hospodáře odvolán pan Karel
Kopuletý a zvolen byl nový honební výbor. Novým mysliveckým
hospodářem byl zvolen pan Jiří Kašpar. Odvolaný myslivecký hospodář znalý Zákona o myslivcích, který vždy prosazoval (a správně)
jej sám nyní nedodržel, protože dosud přes písemné i ústní žádosti
neodevzdal dokumentaci týkající se myslivosti (tu má po odvolání
odevzdat co nejdříve), tak zatím neučinil. Avšak (sám) či u jiných
mladých myslivců shání podpisy o Plné moci v hospodaření s jejich
pozemky. Jedná se o Singulární lesy čili lesy starousedlické, ale i zemědělskou půdu.
Od roku 1971 jsem členem Mysliveckého svazu (později Honebního
společenstva), ale takto rozhádané myslivce, ale i občany obce, si
nepamatuji.
Jaroslav Franěk
místopředseda Honebního společenstva

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
BŘEZNÍK - KUROSLEPY
Výroční schůzi Český svaz zahrádkářů pořádal 1. února 2015
v místním pohostinství Na růžku, kde opět po roce své činnosti
zhodnotil výsledky své práce. Na výroční schůzi jsme přivítali zástupce okresního výboru z Třebíče, který nás seznámil s výsledky
tradiční okresní výstavy a degustace brambor a jablek konané na
podzim minulého roku 2014. Jako každý rok se na výsledku práce
nás zahrádkářů nemalou měrou opět podepsalo počasí. Mírná zima
(mlhy a mrholení). Na přelomu měsíců ledna a února se výrazně
ochladilo a teploty klesly až na -12 °C. V druhé polovině února opět
zavládla mírná zima a březen nám připravil jarní počasí, kdy na
8. března bylo na slunci až na 25 °C. Tento charakter počasí trval
i v měsíci dubnu a při malých srážkách tak bohužel na jarní měsíce bylo poměrně sucho, což se projevilo neblaze na vegetaci. První bouřka nás navštívila už 2. května a nadělila nám hned kroupy,
které zanechaly škody na mladých rostlinách a ovocných stromech.
Měsíc květen byl srážkově průměrný, kdy napršelo 117 mm srážek
a teploty dosahovaly krásných až 31 st. Červen byl srážkově slabý
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11 mm a velmi teplý, teplota vystoupila až na 39 °C. Následné měsíce byly letní a počátek srpna překvapil, kdy 3. srpna větrná bouře
přinesla silné srážky a kroupy, které dosahovaly velikosti holubího
vejce. Tato bouřka napáchala nemalé škody jak na zahrádkách, tak
značně poškodila ovocné stromy a výjimkou nebyl ani statný jírovec
(kaštan) u požární nádrže v centru obce. Kaštan byl natolik poškozen, že bylo nakonec rozhodnuto o jeho skácení. Výrazné srpnové
srážky 180 mm sice zanechaly dobré podmínky pro velmi kvalitní
podzimní úrodu hub, ale ovlivnily nekvalitní sklizen brambor (hniloba). Naši největší aktivitou tak opět byla moštárna, kde jsme opět
prováděli krouhání zelí a moštování jablek. V roce 2014 se pokrouhalo 1453 kg zelí a vymoštovalo 5633 l moštu. Pro své členy jsme
uspořádali zájezd do zahradnictví ve Věžkách, kde jsme si prohlédli
jejich výsledky práce a nakoupili si pro sebe něco zajímavého.
V plánu činnosti zahrádkářů na rok 2015 je mimo běžných prací na
svých zahrádkách a provozu moštárny, odborná péče o ovocné stromy dle potřeb obce a odborná údržba o veřejnou zelen.
Těšíme se na spolupráci!
Za ČZS Březník - Kuroslepy: ing. J. Mojžíš

TJ SOKOL BŘEZNÍK
První jarní zápas mužstva B se bude konat na domácí půdě, v rámci 11. kola, v sobotu dne 12. dubna 2015 v 15:30 na velkém hřišti
s mužstvem SK Ocmanice. Všichni fanoušci jsou zváni!

Sokol Březník B vs. SK Ocmanice

Tréninky fotbalové přípravky pro nejmenší stále probíhají, pod
vedením trenérů Jaroslav Fraňka ml. Libora Rybníčka a Miroslava
Pelána, každé úterý a pátek v 17 hodin na velkém hřišti. TJ Sokol
Březník na ně zve všechny (i nebřeznické)
nic děti od 4 let.
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TANEČNÍ SOUBOR
Máme za sebou úspěšně zakončenou plesovou
sezonu 2015. Plesů bylo letos opravdu požehnaně. Děkujeme všem pořadatelům za důvěru
a pozvání. Na zahájení všech plesových večerů
jsme se představili se směsí standardních tanců
na hudbu francouzské zpěvačky Lary Fabian.
Druhý „předpůlnoční“ tanec jsme pojali v odvážnějším stylu - v rytmu disca a salsy. Příprava
a nacvičení obou tanců nás stojí nemalé úsilí, času a píle. Trénovat začínáme vždy zhruba
4 měsíce před plesovou sezónou, scházíme se
každý víkend, někdy i v týdnu, obětujeme tomu svůj volný čas, ale ne
vždy se nám podaří sejít se v plné sestavě a „makat“ naplno. V každém
vystoupení se objeví nějaké chybičky, které nám určitě prominete
 Tancujeme pro radost, nejsme profíci a chceme především udržet
dlouholetou tradici, kterou březnický soubor má.
Věříme, že se vám tanečky líbily a zpříjemnily atmosféru
všech těchto plesů:
10. 1. 2015 - Sokolský ples v Březníku
16. 1. 2015 - Školní ples v Senoradech (ZŠ Mohelno)
17. 1. 2015 - Sportovní ples v Rapoticích
24. 1. 2015 - Hasičský ples v Březníku
30. 1. 2015 - Hasičský ples v Popovicích
6. 2. 2015 - Hasičský ples ve Vícenicích
7. 2. 2015 - Školní ples v Březníku
13. 2. 2015 - Školní ples v Brně
28. 2. 2015 - Sokolský ples v Kralicích
14. 3. 2015 - Charitativní ples v Náměšti nad Oslavou
Videa ze všech našich letošních (i starších) vystoupení naleznete na internetu - odkaz: https://www.youtube.com/user/chocklit456/videos
A protože je potřeba si vychovat mladé a nadějné nástupce, opět
po roce zahajujeme novou sezónu tanečního kroužku JABLÍČKO pro
děti. Ty se pak se svými vystoupeními představí na březnických poutích. Malé děti do šesti let budou navazovat na tradici lidových tanců. Pro ty větší máme letos nacvičeno country předtančení. První
informativní hodina proběhla v úterý 24. 3. 2015. Pravidelně bude
kroužek probíhat každé úterý od 16 hodin v místní sokolovně (po
domluvě s rodiči také občas v neděli). Všechny děti jsou srdečně
vítány!
V tomto roce dále plánujeme obnovu tradičních březnických krojů.
V obecním majetku chybí hlavně pánské vyšívané košile a holínky.
Po březnických domech je spousta krojů, ale ne každý je chce půjčovat, bojí se o jejich zničení a ztrátu. Kolikrát se něco půjčí, zapomene
a už se nevrátí … Proto chceme ušít nové pánské krojované košile
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a pořídit holínky, které budou patřit obci („tanečáku“), budou skladovány na obecním úřadě a při každých hodech a horáckých bálech
bude kam „šáhnout“. Oslovujeme proto všechny spoluobčany, kteří
rádi šijí, vyšívají a znají tradiční krojované březnické výšivky, aby se
nám přihlásili a zapojili do renovace krojů, které jsou trvalé a přežijí
snad ještě několik generací.
Do příští plesové sezóny s radostí uvítáme všechny mladé „březničáky“, kteří mají chuť tancovat, vystupovat na plesech a reprezentovat
naši obec v okolí. Místní soubor tu byl vždy pro březnickou mládež
a chceme tuto tradici zachovat a navazovat na ni. Samozřejmě je potřeba soubor i neustále omlazovat!
Za Taneční soubor Jana Řezaninová

ČESKÉ TRADICE
Milí spoluobčané,
dovolte mi v tomto ročníku březnického čtvrtletníku otevřít okénko
s připomínkou českých tradic a zvyklostí. Proč oslavujeme určité svátky, jaká je jejich historie, proč a jak vznikli a jaké je jejich poselství?
V tomto prvním díle si představíme obyčeje konající se v první polovině roku. Ráda bych představila nejen církevní svátky a lidové tradice,
ale i zajímavé pranostiky a jejich
j j vliv na život našich předků.
p

TŘI KRÁLOVÉ
Západní křesťanství slaví
památku Tří Králů dne
6. ledna. Tento svátek
byl i posledním dnem ve
vánočním období, kdy se
koledníci vydávali na koledu. V katolických zemích, zejména ve střední
Evropě je zvykem o svátku Tří Králů žehnat domům, tzn. psát posvěcenou křídou na dveře domů písmena K+M+B s udáním letopočtu.
Zkratka vypadá jako počáteční písmena Tří Králů (Kašpar + Melichar

Březnický čtvrtletník

+ Baltazar), ale ve skutečnosti se jedná o zkratku latinského Christus
mansionem benedicat (Kristus požehnej tomuto domu). Také znamínka
připomínající plus mají ve skutečnosti být tři křížky, které mají symbolizovat Nejsvětější Trojici, tzn. Otce, Syna a Ducha Svatého.

HROMNICE
2. února - toho dne se v kostele světily před mší svíce, kterým se také
říkalo hromničky. Pobožní lidé takto vysvěcené „hromničky“ zapalovali
při bouřích a věřili za odvrácení možné pohromy. Také bývalo zvykem
dávat hromničku do rukou umírajícímu člověku. Světlo hromničky mělo
jeho duši svítit na cestu do nebe. V den Hromnic se nesmělo šít ani nic
přišívat. Mělo se za to, že jehla přitahuje „boží posly“ blesky. Zajímavá je
také na Hromnice předpověď počasí. Je-li 2.2. jasno, svítí-li sluníčko, pak
bude zima trvat nejméně ještě dalších šest týdnů. Pokud je ale zamračeno a případně sněží nebo prší, potom lze očekávat rychlý nástup jara.
Pranostiky:
Na Hromnice o hodinu více (noci se zkracují, dny prodlužují, blíže se jaro)
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

OSTATKY (Masopust)
Masopust (ostatky, fašank,
fašinek) je doba od Tří králů
do Popeleční středy. Představoval období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také
svatby. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi
a Velikonocemi.
Tučný čtvrtek - o tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím
a knedlíky. Každý si měl dopřát tolik piva a mastného jídla, co snesl. Pátek
a sobota utekla jako sen a už tady byla tak dlouho očekávaná masopustní
neděle.
Masopustní neděle - také se jí říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali k muzice do hospody.
Masopustní úterý - sváteční den. Byl to také tolik očekávaný den
maškar. V průvodu bývaly figury nejrůznějšího druhu. Hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na
hlavě měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění
nemaskovaných. U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky.
Maškary byly většinou odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem,
ale i obilím a penězi.
Masopust byl zakončen tradičním „pochováním basy“, které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních a hudebních veselic.
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POPELEČNÍ STŘEDA
tj. první středa po Ostatcích, ukončuje masopustní veselí, nejí se maso.
Pro křesťanský svět je to první den postní doby a začíná doba půstu trvající 40 dní, na jejímž konci je oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tento
den dělá kněz věřícím křížek na čele z posvěceného popela z ratolestí
(kočiček). Z časového hlediska Popeleční středa připadá na 46. den před
Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.

PAŠIJOVÝ TÝDEN
Je to poslední týden před Velikonocemi. V kuchyni měl pašijový týden
své zvyklosti, strava byla prostá a skromná.
Škaredá středa - středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá Škaredá, Sazometná nebo Smetná. Sazometná proto, že se v tento den vymetávaly z komína saze, čímž se prý vyháněly zlé síly z příbytku. Vymetaly se
pece, někde se v rámci předjarního gruntování dokonce bílily stěny a zdi
domů. Mračit se ale na Škaredou středu není dobré, pak se totiž budete
mračit každou středu po zbytek roku. Škaredá se jí říká zřejmě proto, že
v tento den Jidáš na Ježíše „škaredil“, žaloval… připomíná škaredý skutek Jidáše, jednoho z Kristových učedníků, který zradil Krista.
Zelený čtvrtek - byl dnem odpuštění, kdy bývali kající se hříšníci přijímání zpět mezi věřící. Lidé v tento den vstávali velmi časně, rodina se
pomodlila a všichni se omyli rosou - rosa prý zabraňovala onemocnění
šíje a dalším nemocem. Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům
ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby
se v domě nedržely blechy. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před
žihadly vos. Tradicí je na Zelený čtvrtek jíst především zelený pokrm špenát, hrách, zelí. Právě pokrmy připravené z těchto potravin mají člověku zaručit pevné zdraví po celý rok.
Pranostiky:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Velký pátek - tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš
na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí
věřící k zvláštní bohoslužbě. Držíval se přísný půst. Za celý den přišlo na
stůl jedno prosté jídlo. Zpravidla jím byla hustá polévka s brambory, ale
možná také vůbec nic, protože šlo o den největšího smutku, a tedy i půstu. Voda měla na Velký pátek zázračný účinek. Hospodyně s sebou braly
před východem slunce k potoku či k řece díži, aby tak zajistily, že hospodářství bude po celý rok požehnané mlékem a chlebem. Velkopáteční
ranní voda měla výrazné i zdravotní a kosmetické účinky. Zaháněla prý
oční a kožní nemoci a obzvlášť příznivě působila na krásu.
Bílá sobota - Hlavním chodem bývala nádivka, také velikonoční buchta
a nesměl chybět ani dozlatova upečený mazanec. Udržoval se smutek
a hluboký klid. Jde totiž o poslední sobotu postního času.
Boží hod velikonoční (neděle) - může se také nazývat jako „Velká nedě-
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le“, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě je
počátkem velikonočního období. Byla vždy dnem radosti celého křesťanského světa ze svého vykoupení. Do kostelů se nosily ke svěcení různé pokrmy, mazance, beránek, vejce, chléb a víno.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Nebo také jinak červené je ve znamení tolik očekávaného koledování,
pomlázky, mrskútu, pamihody atd., kdy chodí chlapci s pomlázkami
vyšlehat děvčata. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno,
když šla do kostela. Tento den se už s žádnými významnými liturgickými
úkony nespojuje. Ze všech velikonočních svátků je však nejoblíbenější.
Právě kvůli pomlázce. Ve všech krajích patřila a patří k pomlázce pestře
malovaná vajíčka - kraslice. Ty se ale nikdy nerozdávaly každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od děvčete, které našlehal (tak jako dnes).
Obchůzka s pomlázkami začínala na Velikonoční pondělí od časného
rána. Kdyby koledníci na nějaké stavení zapomněli, byl by tam z toho
smutek. Ještě svobodní, ale takřka zadaní mládenci se vypravovali především za svou vyvolenou, která mívala připravený uzlík z vyšívaného
šátku naplněný nejkrásnějšími nazdobenými barevnými vajíčky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 88 let
Paní Frőhlichová Milena, 55 let
Pan Svoboda Vladimír ml., 55 let
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 82 let
Pan Franěk Josef, 80 let
Paní Filová Marie, 70 let
Pan Křivánek Ladislav, 70 let
Paní Rybníčková Marie, 70 let p
Paní Dvořáčková Zdenka, 65 let
Pan Prokeš Josef, 60 let
Paní Janatová Věra, 50 let
Paní Nevrklová Marie, 50 let

Za měsíc květen:
Paní Klímová Božena, 92 let
Paní Prokešová Božena, 84 let
Pan Bok Rudolf, 83 let
Pan Rosendorf Josef, 83 let
Pan Javůrek Josef, 70 let
Paní Čumplíková Ludmila, 55 let
Paní Fröhlichová Jana, 55 let
Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 84 let
Pan Sedláček Vladimír, 70 let
Pan Bábuněk Petr, 60 let
Pan Klusák Zdeněk, 55 let

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Vítáme nově narozené občánky:

30. dubna - na sklonku tohoto dne, tedy o filipojakubské noci, lidem podle lidové pověry škodily zlé síly, ale bylo možné také najít ukryté poklady.
Stavení se kropila svěcenou vodou, ochranu měla zajistit čára nebo tajuplný nápis svěcenou křídou. Až do dnešních dnů přetrval o této noci zvyk
pálení ohňů na vyvýšených místech v krajině, které měly zaručit ochranu před čarodějnicemi a jejich rejdy. Mladíci zapalovali proutěná košťata
a vyhazovali je co nejvýš, aby v jejich záři uviděli čarodějnice létající na
košťatech. K tomu se na Horácku a Podhorácku přidružil ještě další zvyk který mládenec měl před svatbou, musel vyhodit hořící koště nejvýš. Tato
noc byla pokládána za magickou.

Za měsíc leden:
Bujková Natálie
Kopuletá Adéla
Strnadová Agáta

MÁJ
1. květen - tradice lásky. V předvečer 1. května se chlapci vypravovali do
lesa, aby tam usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček, jedličku nebo borovici oklestili,
špičku ozdobili věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky a celou noc
májku bedlivě hlídali, aby jim ji nemohli přespolní podříznout a ukrást.
Kromě těchto obecních májů, které se stavěli na návsi, vztyčovali někdy
mládenci menší májky (vyzdobené břízky) před domy svých vyvolených
dívek. 1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo,
co mělo některým očím zůstat utajeno a bylo „veselo“.
Použité zdroje:
Toufar, Pavel: Český rok na vsi a ve městě, 2004; www.cesketradice.cz
Jana Řezaninová
kronikářka a knihovnice obce
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Za měsíc říjen 2014:
Klukanová Tereza

Za měsíc únor:
Boková Sabina
Růžička Matěj

Nově přistěhovaní:
Za měsíc prosinec a únor:
Paní Andrea a slečna Barbora Fijalkovy
Za měsíc únor:
Rodina Kašparova: Zuzana a Jiří s dětmi Šimonem a Šárkou
Za měsíc březen:
Rodina Veselých: paní Blanka s dětmi Karolínou, Adélou a Liborem
Malá slečna Malachová Rozárie

Rozloučili jsme se a připojujeme tichou vzpomínku:
omínku:
Prosinec:
Pan Staněk Slavomil

Leden:
Pan Josef Bábuněk
Pan Jaroslav Menšík

Březnický čtvrtletník

FOTOGALERIE

11. 1. 2015 – Ples TJ Sokol

31. 1. 2015 – Obřadní místnost obecního úřadu – vítání občánků: Amálka Leitnerová

21. 2. 2015 – 91 narozeniny paní Věra Soukupová

8. 2. 2015 – Ples SRPŠ
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7. 3. 2015 – Dětský karneval v sokolovně
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21. 3. 2015 – Vynášení Morany a vítání jara na Skřipině

54. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 6. 2015. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

