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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme měli již dvě zasedání zastupitelstva obce. To první se
věnovalo a víceméně bylo svoláno pouze za jedním účelem a to přijmout
stanovisko obce k aktualizaci Generelu LAPV (GLAPV), který ve své podstatě vymezuje územní rezervy pro možné vodní nádrže Březník a Čučice.
Možná jste tuto diskuzi zaznamenali již během minulého roku a mnohé
jste se mohli dočíst na stránkách obce. v zásadě jde o to, že MZe (ministerstvo zemědělství) dostalo od vlády úkol aktualizovat plán lokalit vhodných
pro akumulaci povrchových vod, stručněji řečeno, místa vhodná pro možnou výstavbu přehrad. Do tohoto plánu již v roce 2011 MZe zahrnulo mnohokrát v minulosti diskutovanou přehradní hráz u Čučic, jejíž vzedmutí by
dosahovalo (podle různých variant) až někam pod Vlčí kopec a dotýká se
několika katastrálních území Jihomoravského kraje i kraje Vysočina. Vedle
všech argumentů pro a zejména proti, se jako zásadní jeví (odmyslíme-li
nevratné změny v krajině) fakt, že by tato nádrž patřila do kategorie, která
představuje vodárenský zdroj. s tím by bylo výrazně dotčeno či znemožněno rekreační využití, ale také hospodaření v okolních lesích a na polích
v tzv. ochranném pásmu vodního zdroje. Jako druhá lokalita byla do aktualizace GLAPV navržena hráz na řece Chvojnici. Hráz je situována někam pod
Kozí vrchy a vzedmutí by dosahovalo někam ke Kralicím (zákres najdete na
elektronické úřední desce obce Březník). Tato nádrž by mohla být využívána pro více účelů včetně možného využití pro rekreaci. Zastupitelstvo naší

obce posoudilo všechny argumenty pro a proti a svým usnesení vyjádřilo
nesouhlas s držením těchto lokalit v GLAPV a své stanovisko zaslalo MZe.
Za zmínku ještě stojí vlastní rozpor mezi zájmy MZe a MŽP, kdy ve stejné
lokalitě ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Národní přírodní rezervaci. o výsledku tohoto jednání zatím nejsme informováni.
Postoje některých okolních obcí resp. starostů nechávám bez komentáře.

To druhé zasedání proběhlo nyní v březnu a jeho hlavním programem
bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2020. Především rozpočet je schválen v zásadě jako
vyrovnaný (s přebytkem 411,- Kč). Na straně příjmů předpokládá částku
ve výši 10.435.554,- Kč a na druhé straně předpokládá výdaje ve výši
10.435.143,- Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtech obce z roku
2015 je 1.540.750,- Kč. z tohoto přebytku bude financována splátka dvou
půjček z předchozích let celkovou roční splátkou ve výši 1.038.000,- Kč.
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na konci roku 2016 je tak
503.161,- Kč
Vzhledem k tomu, že hlavní výdaje se stavbou kanalizace a ČOV očekáváme v roce 2018 a bude možné je rozložit do několika let, naskýtá se tak
prostor a prioritu získává dokončení lokality Za Branou. Rozpočet tohoto

roku tedy věnuje prostředky projektové přípravě a částečně i realizaci
s hlavním důrazem dokončení sítí v letech 2017 a 2018. Na tento termín
bude možné se zájemci o tato místa (je pořadí), uzavřít plánovací smlouvy.
Další část rozpočtu je věnována nákupu a prodeji pozemků, financování
místní ZŠ a MŠ a podpoře spolků. Dále pak výdajům na odpadové hospodářství, hospodaření v lesích, na pracovníky VPP, výdajům na chod úřadu
aj. To vše v míře obdobné loňským výdajům. Prostor získaly i výdaje na
opravu a udržování budov v majetku obce. v letošním roce jsme nepožádali o žádnou investiční dotaci do komunální techniky tak jako v minulých
letech a budeme se snažit připravit nějaké projekty pro další období.
Ještě stručnou zmínku bych chtěl věnovat stavbě kanalizace a ČOV v obci.
v současné době máme právoplatné rozhodnutí o umístění stavby a probíhá vodoprávní řízení. Zároveň se pracuje na přípravě realizační dokumentace a předpokládáme, že vlastní investice bude v režii svazku obcí VAK
Třebíč, v plánu investic je zde pro rok 2017 a 2018. o to všem však budu
moct informovat až po valné hromadě svazku, jež se bude konat 8. dubna.
V pondělí 21. března proběhla na obci kontrola hospodaření, která probíhá
každý rok. Podařilo se nám dodržet dnes snad již standard pro závěrečný
audit, a to „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Je to opět výzva do dalšího účetního roku. Když už jsem v tom účetnictví, tak bych ještě uvedl, že
jsme podávali monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, na které jsme
v minulém období získali dotace – Víceúčelové hřiště, Rozšíření bio a Zavedení separace a svozu. Ještě nám zbývají čtyři roky, kterými jsme vázání
„udržet“ tyto projekty a plnit dohodnuté parametry.
Tolik k začátku roku. Chtěl bych nám jenom popřát, aby se předpokládané příjmy dokázaly realizovat a abychom nemuseli omezovat plánované
výdaje.
Ladislav Malach, starosta

KULTURNÍ a OSTATNÍ
AKCE v BŘEZNÍKU
• 23. 4. – Ukliďme svět – ukliďme Česko
• 21. - 22. 5. - Malá pouť
• 27. 5. 2016 – Zájezd do Mahenova divadla v Brně na taneční
muzikál „Edith, vrabčák z předměstí“
• 28. 5. - Boží tělo
• 4. 6. (11. 6.) - Dětský den
• 19. - 21. 8. - Velká pouť
• 3. 9. - Hasičská soutěž
• 15. 10. - Krojované hody
• 28. 10. - Štrúdlování + lampionový průvod
• 27. 11. - Rozsvěcování vánočního stromu
• 3. 12. - Setkání starobních důchodců
• 10. 12. - Valná hromada SDH
• 30. 12. - SilvestrCup
• 31. 12. - Ohňostroj
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VÍTE, ŽE…
- V pátek dne 27. 5. 2016 pořádá obec Březník zájezd do Mahenova divadla v Brně na taneční muzikál „Edith, vrabčák
z předměstí“ v hlavní roli s Radkou Fišarovou (autor: Libor
Vaculík, Petr Malásek). Představení začíná v 19.00 hodin,
odjez z Březníka je plánován na 18 hodinu. Příspěvek na
vstupenku a dopravu je 250 Kč za osobu (jen cena vstupenky je 582 Kč!). Využijte této jedinečné příležitosti a registrujte se na zájezd v kanceláři obecního úřadu. Na zájezd Vás
srdečně zve kulturní výbor obce.
- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je 30. 6. 2016. 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 poplatku, zavolejte na číslo 568 643 320 a účetní obce
Vám sdělí výši Vašeho poplatku.
- Jarní svoz nebezpečných odpadů provede firma ESKO – T v sobotu
dne 9. dubna 2016 od 7:25 do 8:25 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.
- Nově bude od letošního roku probíhat svoz malých hnědých popelnic na bioodpad také v režii naší obce (dříve je svážela pouze firma
ESKO-T). v rámci projektu „Doplnění svozu a separace bioodpadu
v obci Březník“, jsme zakoupili od firmy Hitl s.r.o. z Dobelic v minulém roce celkem za 769 439 Kč klecovou nástavbu na svozové auto,
50 ks hnědých popelnic a jeden kontejner. Na tento projekt jsme dostali ze Státních fondů dotaci ve výši 714 540,74 Kč. Tyto popelnice
z majetku naší obce budou polepeny žlutými samolepkami s evidenčními čísly a rozdány do domácností. Prosíme všechny zájemce
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o tyto popelnice, aby o ně žádali na obecním úřadě osobně nebo
telefonicky na čísle 568 643 320. Svoz těchto popelnic bude upřesněn hlášením místního rozhlasu. Svoz hnědých popelnic bez žluté
nálepky, které bude svážet firma ESKO-T, bude také ještě upřesněn.
Na podzim budou popelnice obecními pracovníky sesbírány a uloženy do skladu.
Případné další dotazy směřujte na obecní úřad.
- Obec nechala vyměnit okna na moštárně. Výměnu provedla firma
Svět oken z Třebíče za cenu 10 433 Kč.
- Na naši jarní výstavu fotografií se přišlo podívat bezmála 200 návštěvníků. Všem, kdo poskytli své archivní fotografie, mnohokrát
děkujeme!

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Kromě mladší generace si všichni dobře pamatujeme na povinné oslavy
Mezinárodního dne žen, které probíhaly za minulého režimu na všech
pracovištích každoročně 8. března. Byl prezentován jako symbol kladného
vztahu socialistického státu k ženám. Doopravdy byl vnímán jako často poněkud trapné nucené oslavy nebo jako záminka ke kolektivnímu hodování.
Ženy dostaly nové ručníky nebo bonboniéry, pak se jedlo a pilo. Mnohdy si
to muži užívali více než ty ženy. Pramálo se vnímalo, že šlo o mezinárodně
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uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. Mezi jeho cíle patřilo volební právo žen,
od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. u nás byl ve vědomí lidí spojován s časy, kdy vše určovala vládnoucí strana a vláda. i proto po roce 1989
jeho připomínání ve velkém prakticky zaniklo.
Ani dnes ale nejsou rovná práva žen samozřejmostí. Nejen to. Na mnohých
místech světa jsou stále ponižovány a znásilňovány. v našich podmínkách
mohou ženy žít důstojně, plnoprávně a v postavení, jež je rovnocenné s muži.
Ale ani u nás to neplatí absolutně. Statistiky hovoří o menších platech žen na
obdobných pozicích, o menším procentuálním zastoupení žen na vedoucích
místech. v tomto směru fungují jakési konzervativní návyky. i když také je
pravda, že muži jsou ctižádostivější a průbojnější. Ukazují se snahy řešit tuto
situaci povinnými procentuálními kvótami například v politických funkcích.
Nemyslím si, že by povinné procentuální zastoupení žen bylo nejlepším
a jediným řešením. Věřím, že aktivní a schopné ženy se prosadí a že jim
žádné formální překážky v tom nebrání. Za posledních sto let se profesní
zařazení žen hodně změnilo, ženy pracují v nejrůznějších oborech a na nejrůznějších postech. Ale asi nebudeme chtít, aby to všude bylo „fifty-fifty“
neboli padesát na padesát. Třeba v hornictví by to asi nešlo. Naopak všichni
cítíme, že výrazná převaha žen ve školství rovněž není dobrá.
Má zkušenost mluví o tom, že schopné ženy se v naší společnosti prosadí.
Nebo alespoň mají tu možnost, pokud chtějí. a je věcí konkrétní osobnosti,
zda na to má – inteligencí i mentálně – bez ohledu na pohlaví. a je nesmyslné násilné protežování žen. Jako ve všem bychom měli i v těchto
otázkách používat přirozený rozum. Nemusí být zrovna selský, ale logický
by být měl.
Obdržel jsem dva zajímavé oficiální dopisy. První z nich obsahuje výzvu
sportovců a přátel sportu politikům České republiky. Podepsaní vrcholoví
sportovci, většinou medailisté z olympiád nebo mistři světa, v něm vyzývají k záchraně českého sportu. Píšou ve svém dopise mimo jiné: „Proto
apelujeme právě na politiky: změňte přístup k zdravému životnímu stylu
občanů České republiky a tudíž ke sportu jako jeho základu. a především
dejte dětem více peněz a nastavte systém financování sportu tak, abychom o peníze nemuseli prosit každý rok zas a zas.“ Ve druhém dopise
JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, vyjadřuje svou podporu
této výzvě a obrací se především na média, aby pomohla v této věci.
Jde pochopitelně jako i v jiných obdobných kampaních jistě o dobrý úmysl
a věc samotnou. a následně hlavně o peníze. Ostatně i představitelé všech
možných jiných oborů a profesních odvětví jsou přesvědčeni, že by měli
dostávat od státu na svou činnost více prostředků. Čímž se nechci vyhýbat konkrétní reakci na tuto výzvu. s podporou sportu a jeho významem
i jako celoživotní amatérský sportovec a fanoušek souhlasím. Ale jsem přesvědčen, že i tato podpora musí být systematická a stálá. a nejen nárazová
a propagandistická v různých časech.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje sport hlavně mládeže. Celkem třináct sportovních středisek pracuje s mladými talenty. Krajská centra atletiky, šachu, fotbalu, házené, lyžování, moderní gymnastiky, ledního hokeje,
volejbalu, stolního tenisu, orientačního běhu, plávání, basketbalu a juda
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si rozdělí přes 4,5 milionu korun. Za jedenáct let kraj jednotlivým svazům
vyplatil bezmála 42 miliónů korun. Krajská podpora je zaměřena také na
talenty na gymnáziích se sportovní přípravou. Další finance na regionální
sport jsou rozdělovány v rámci grantů Fondu Vysočiny, a to na výstavbu
a údržbu sportovišť (grantový program Sportoviště 2016), na podporu
jednorázových aktivit (Jednorázové akce 2016) nebo naopak na rozvoj
dlouhodobých sportovních činností (Sportujeme 2016).
Sport má bezesporu nezastupitelný význam v mnoha směrech – pro
zdraví, pro aktivní vyplnění volného času, pro formování morálně volních
vlastností. Dodržování pravidel a respektování fair play přístupu jsou dalším přínosem pro všechny, kdo projdou sportovními kolbišti. To jsou pro
mne ty podstatné argumenty ve prospěch potřeby podpory sportu na
všech úrovních.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
rychle nám uběhl zimní čas. Sněhu jsme si neužili, ale mohli jsme si užít
plesové sezony. Byla krátká, ale pestrá. Každý si mohl vybrat, protože u nás
máme velice aktivní pořadatele a to je moc dobře. Za to všem patří veliký
dík. Možná je někdy jenom škoda, že jsme pohodlní nebo bez peněz nebo
nemocní nebo si zkrátka nějaký důvod najdeme a sedíme doma a nepodpoříme organizátory. Asi bychom se mohli zamyslet a trošku to vylepšit.
Po veselém masopustu nám uběhla rychle i doba postní. Už jsme užili
o den víc volna na Velký pátek a máme za sebou i největší křesťanské svátky. o Velikonocích prosíme, aby v nás rozkvetl nový život. Kéž bychom se
zastavili a připomněli si křesťanské hodnoty, ať jsme věřící nebo nevěřící.
Reptáme, jsme nespokojeni a mnohdy nevíme ani proč. Nebo v nás kvete
závist, nenávist a to jsou špatné vlastnosti.
Připomenu sobě i vám, za co vše bychom mohli děkovat:
Děkuji Ti Bože za zdraví které mi dáváš.
Děkuji za tento večer, za ticho, za to, že mám domov, že nemusím nikam
jít, utíkat.
Děkuji za zázrak, který se od věků znovu a znovu opakuje, za život, který
vznikl, za růst a první pláč dítěte.
Děkuji za křehké štěstí, za to, co je a co by nemuselo být (I jiní se měli rádi
- a přestali se mít).
Dej, abychom byli moudří, abychom více milovali, než toužili být milováni,
abychom více dávali, než toužili brát, abychom si vážili svobody druhého,
respektovali jeho vůli, abychom si uměli vzájemně pomáhat, snímat únavu, smutek, dodávat odvahu, abychom se milovali bez pokrytectví, abychom měli v ošklivosti zlo, lnuli k dobru, abychom více než osobní prospěch
hledali prospěch pro druhého.
Dej, aby naše láska byla pokorná a laskavá, aby byla trpělivá, vždycky
není vše, jak bychom si přáli, aby byla ohleduplná v nemoci, v starostech,
v špatné náladě. Dej, abychom byli k sobě navzájem dobrotiví a milosrdní,
abychom si uměli odpouštět i největší chyby a hříchy, abychom uměli vždy
znovu začínat, abychom uměli trpět, čekat a doufat...
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A jak ten život prožijeme nebo si ho užijeme, to nám může napovědět
dnešní příběh:
OZVĚNA ŽIVOTA
Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl,
udeřil se a zakřičel:„Aáááuu!“
Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval:„Áááuuu!“
Ze zvědavosti se zeptal:„Kdo jsi?“
A dostal odpověd:„Kdo jsi?“
Pak zakřičel:„Já tě slyším, ale kdo jsi?“
A hlas odpověděl:„Já tě slyším, ale kdo jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel:„Hlupáku!“ Dostal odpověď:„Hlupáku!“
Tehdy se podíval chlapec na svého otce a zeptal se:„Tati, co se děje, kdo je to?“
Otec se usmál a řekl:„Synu můj, teď pozorně poslouchej!“
Pak muž zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“
Hlas odpověděl:„Ty jsi nejlepší!“
Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil:„Lidé to nazývají
ozvěna, ale ve skutečnosti je to život. Život stejně jako ozvěna ti vrací to, co
ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud
si přeješ víc lásky na světě, musíš vytvořit více lásky v tvém srdci. Pokud
chceš, aby tě lidé respektovali, musíš respektovat je. Toto je princip, který je
třeba vložit do všeho v životě. Život ti vrací to, co jsi dal ty jemu“
Co asi vrátí život nám?
Máme jaro a já bych všechny poprosila, abychom si uklidili nejenom v naších srdcích, ale i okolo svých domovů, vesnice. Abychom nečekali, až to
někdo udělá za nás. Ještě poprosím, abychom se více snažili třídit odpad
a také udržovali pořádek kolem kontejnerů na bioodpad. Do obyčejné popelnice nepatří: sklo, plasty, čisté papíry, baterie, ale ani stavební materiál
z bourání. Prosím, třiďte odpad. Učte to své děti, vnoučata.
Děkuji všem, kdo o velikonočních svátcích přispěli v kostele na opravy a potřeby farnosti. Díky všem a zaplať Pán Bůh!
Krásné, prosluněné jarní dny, plné lásky, radosti v srdci a úsměv na tváři
přeje všem
Marie Sobotková

KULTURNÍ VÝBOR OBCE
Vážení spoluobčané,
my členky kulturního výboru bychom chtěly k našim akcím jako je vítání
občánků, narozeninová jubilea a setkávání rodáků přidat i výročí svateb
(zlatá, diamantová apod.). Máme k Vám všem občanům Březníka velikou
prosbu – buďte tak hodní a oznamte nám sami, kdy to Vaše vzácné výročí nastane a budete chtít jej oslavit společně s námi. v naší obci nemáme
matriku, takže nevíme, kdo kdy svatbu měl, a my jenom tipujeme a pracně
sháníme požadované informace.
Moc Vám děkujeme.
Zdeňka Hejlová, předsedkyně kulturního výboru
Březnický čtvrtletník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Máme jaro, máme, Morana už odplavala a s ní snad i ta zima - nezima.
Od té doby, co jsme Vám psaly naposledy, se událo u nás ve školce toto:
- v lednu našich devět skoroškoláků si společně s rodiči ve školce vyzkoušeli, jak to bude vypadat ve škole a pak se do ní šli i zapsat…
- začátkem února nás ve školce neminul karneval…

- v březnu jsme toho měly víc:
přijelo za námi naše známé maňáskové divadlo ŠIKULKA z Brna
s pohádkou o dobrých lidských vlastnostech, naši předškoláci byli
v Třebíči na povídání o Sluníčku, co všechno dovede, zvaly jsme Vás
na jarní dílnu s paní Jitkou Klímovou a nejen pro naše maminky pořádaly paní učitelky přednášku, ve které se mohly dovědět, co všechno obnáší školka, co bychom my děti měly umět, znát a zvládnout
nejen do velké školy, ale už i do školky…
- a v dubnu nás čeká tvoření dárku pro naše maminky k jejich svátku,
který budeme slavit v květnu, předškoláci začnou jezdit na plavecký
kurz a se těšíme také na ukázku canisterapie…
- v červnu nás čeká výlet, pak oslava Dne otců a spaní ve školce…

Za pár dní uplyne 3. čtvrtletí školního roku 2015/16. Co se v něm podařilo
uskutečnit?
Vzdělávání
- Kromě běžného naplňování školního vzdělávacího plánu je to čtvrtletí,
v němž probíhají okresní kola většiny olympiád. Naši žáci se zúčastnili
hned několika: v měsíci lednu to byla olympiáda z dějepisu, na které
své vědomosti prokazovali Gabriela Vavřínková, Anna Kopuletá a Ondřej Krčma. Nejúspěšnější řešitelkou byla G. Vavřínková, ta skončila v polovině soutěžního pole. v únoru proběhly olympiády z českého jazyka
a zeměpisu. Soutěže z českého jazyka se zúčastnily 2 žákyně 9. třídy
Gabriela Vavřínková a Anna Kopuletá. Obě dosáhly na velmi pěkné
umístění; A. Kopuletá na 5. místo a G. Vavřínková na 11. ze 32 účastníků. Zeměpisnou olympiádu absolvoval žák 9. třídy Petr Malý a skončil
v polovině soutěžního pole, sedmnáctý. v březnu proběhla olympiáda
z matematiky a pythagoriáda. Žákyně 5. ročníku, Sára Cibuliaková, obsadila krásné 3. místo!
- Ve 4 kategoriích se uskutečnila soutěž Matematický klokan. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Matěj Chadim z 2. ročníku, Eliška Pelánová ze 3., Filip
Klíma ze 4., Sára Cibuliaková z 5., Václav Motl ze 6., Petr Malý z 9. ročníku.
- Do konce února odevzdali žáci 9. ročníku přihlášky na střední školy.
Přijímací řízení proběhne v termínu od 22. – 30. 4. 2016.
Kultura
- Dvakrát žáci navštívili divadlo Pasáž v Třebíči. Poprvé vyslechli koncert
Jaroslava Uhlíře s názvem Hodina zpívání – zkoušení a podruhé zhlédli
pořad s názvem Osvobozené divadlo a divadlo Semafor. Žáci 1. stupně
zavítali také do Mahenova divadla v Brně na představení Ostrov pokladů. Ve volném podvečerním čase se skupina žáků zúčastnila koncertu
Brněnské filharmonie a posléze ve středu před Velikonocemi zájezdu do
Janáčkova divadla ke zhlédnutí opery Hry o Marii.
Sport
- I během ledna a února pokračovaly zájezdy na bruslení v prostorách
zimního stadionu Náměšť.
- Před zahájením cyklistické sezóny jsme pro žáky 4. a 5. tříd připravili
vzdělávací blok dopravní výchovy. Za příznivějšího počasí proběhne
ještě praktická část na dopravním hřišti v Náměšti. Celou akci nám
nabídl Mě úřad v Náměšti.
Různé
- 28. ledna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/17. k zápisu přišlo 10 dětí. Prvními zkouškami svého života prošli všichni.
- Pozor! 12. dubna se uskuteční sběr starého papíru.

Jak si můžete přečíst, naplánováno toho je ažaž, žádná nuda se nekoná.
Přejeme Vám krásné jaro!
Vaše děti ze školky

1/2016
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- Každou 1. středu v měsíci budeme vybírat ve školním dvoře od 16.00
do 17.00 hodin použitý kuchyňský olej. Je zapotřebí, aby byl nalitý
v zavřené PET láhvi. o jeho výběr a další zpracování se zasazuje firma
FRITEX Vladislav. Nejednomu z Vás možná přijde taková nabídka vhod.
Vážení spoluobčané! Za všechny žáky a pracovníky školy Vám přeji příjemné prožití jara a ať Vás potěší koutek prací nejmenších školáků.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

ZAHRÁDKÁŘI BŘEZNÍK KUROSLEPY
Vážení spoluobčané,
ne, jako záznam o činnosti zahrádkářského svazu, ale i jako malou vzpomínku na 50 let, které uběhly od jeho založení.
31. ledna 2016 se konala výroční schůze zahrádkářů Březník – Kuroslepy
v místním pohostinství Na Růžku. Tato výroční schůze měla opravdu sváteční ráz vzhledem k tomu, že se vzpomínalo na 50 roků trvání této organizace.
U kolébky stálo 8 členů z Kuroslep, vzorných pěstitelů jabloní a 2 členové
z Březníka, kteří už mezi námi samozřejmě nejsou. z Březníka musím připomenout Bohumila Coufala, tehdejšího učitele základní školy, který byl
hlavním iniciátorem mladých zahrádkářů. Ti dnes, většinou již jako dědové, v naší organizaci ještě pracují. Takže pořekadlo „co se v mládí naučíš,
ve stáří se najde“ nebo spíš „… ve stáří už nemůžeš dělat“ stále funguje.
a tak už většina zapojila do zahrádkářské organizace mladé. Ale co mladé
… dnes už střední generaci. Tu opravdu mladou postrádáme.
Chloubou v obci zůstává zřízená moštárna a krouhárna zelí, která je využívána domácími zájemci a také širokým okolím.
Patří veliký dík všem, kteří službu v moštárně ochotně zajišťují a tak dělají
čest našemu spolku. Co by bylo po moštárně, kdyby nebylo těch pracantů.
Zájem o naši organizaci projevil svojí účastí i starosta naší obce ing. Láďa
Malach. Seznámil přítomné s jednáním kolem budování přehrady a obnovením mostu na řece Oslavě – Jindřichovy lávky. Vstřícně hovořil i k potřebám nejen v moštárně, ale i v naší organizaci a k zapojení našich členů
v jarních pracích – konkrétně v jarním řezu stromů.
Vzájemné pobesedování členů bylo zpestřeno vzorným pohoštěním,
výborným vínečkem člena JT a i veselou dvojkou harmonikářů a také samozřejmě společným zpěvem. Škoda, že ti, kteří organizaci kdysi založili,
už mezi námi nejsou. Byli to také veselí a pracovití lidé. a na ty dle svých
zápisků zavzpomínal pan Antonín Mucha. Byli to naši průkopníci a neměli
to lehké. Peníze nebyly a bojovali jsme o prostory na moštárně. Zařízení se
lepilo jako vlaštovčí hnízdo. Vše se ale nakonec podařilo. Když jsou pracovití
a šikovní lidé a pak také láska k zahradám, k přírodě a hlavně dobrá vůle,
tak jde všechno.
Ano, a padesát roků, to už je pěkná řádka let. a tak zůstalo u pěkných vzpomínek a upřímných díků. Vždyť si je všichni zasloužili.
Buď čest jejich památce!
Za zahrádkáře – Jarmila Horká
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TANEČNÍ SOUBOR
(plesová sezóna 2016)
Na letošní plesovou sezónu jsme tradičně secvičili dvě předtančení.
Plesy jsme zahajovali v pomalejším rytmu „Zelený valčíkem“ a druhé
vystoupení bylo ve stylu 50. let (twist, jive a swing). Navštívili jsme
12 plesů v Březníku a okolí. Tímto děkujeme za pozvání a věříme, že se
tance líbily a zpříjemnily atmosféru na všech plesech.
9. 1. - Sokolský ples BŘEZNÍK
15. 1. - Farní ples ZŇÁTKY
16. 1. - Hasičský ples BŘEZNÍK
23. 1. - Hasičský ples POPOVICE
29. 1. - Hasičský ples VÍCENICE
30. 1. - Školní ples BŘEZNÍK
13. 2. - Hasičský ples ŽELETAVA
20. 2. - Školní ples BRNO
26. 2. - Maturitní ples TŘEBÍČ
27. 2. - Sokolský ples KRALICE
5. 3. - Sokolský ples KŘOVÍ
12. 3. - Charitativní ples NÁMĚŠŤ n. Oslavou
Tančili jsme v tomto složení:
1) Kateřina Porazilová + Jan Trojan
2) Kateřina Křivánková + David Švarc
3) Lenka Krčmová + Daniel Křivánek
4) Lucie Bábuňková + Vojtěch Rybníček
5) Martina Nováčková, Veronika Krčmová, Jitka Hadrabová + Pavel
Pokorný
6) Jana Řezaninová + Lukáš Babčan
Videa ze všech plesů si můžete prohlédnout na www.youtube.com Taneční skupina z Březníka. Do příští plesové sezóny s radostí uvítáme
všechny mladé „březničáky“!
Za Taneční soubor Jana Řezaninová
Na březnických plesech zatančily také místní školačky - taneční skupina „REBELKY“ ve složení Kristýna Pemčáková, Kristýna Vochyánová,
Lenka Peňázová, Simona Kohútová a Eliška Pelánová

Březnický čtvrtletník

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sokolský ples v Březníku 9. 1. 2016

I letos jsme svoji činnost zahájili pořádáním Hasičského plesu, který se konal v sobotu 16. ledna 2016 v místní sokolovně. k tanci a poslechu hrála
hudební skupina Tremolo, s předtančeními se představila místní Taneční
skupina a první cenou v tombole byla poukázka do internetového obchodu Mall.cz v hodnotě 10 000 Kč. Děkujeme tímto všem návštěvníkům plesu!! Věříme, že jste se bavili a Hasičský ples plánujeme i na příští rok.
Ostatky letos připadly již na 6. února. Od 12 hodin prošel obcí za doprovodu
Polužanky průvod masek a večer se v hospůdce Na Růžku konala tradiční
ostatková zábava s tombolou, kde nám zahrála skupina Song Akord. Účast
maškar byla letos oproti předchozím letům o něco slabší, tak snad se to
příští rok zase zlepší a tradici zachováme.
V neděli 21. února jsme provedli zakreslení hydrantů po obci.
V sobotu 19. března jsem se zúčastnil Valné hromady okresu v Náramči,
kde byla zhodnocena činnost všech sborů na okrese.
Hasičská pouť se bude konat o víkendu 21. - 22. května. Na sobotní večer
plánujeme pouťové posezení pod májí s výčepem, občerstvením a reprodukovanou hudbou. v neděli ráno bude tradičně sloužena Mše svatá za

Hasičský ples v Březníku 16. 1. 2016

Školní ples v Březníku 30. 1. 2016

všechny členy sboru a poté po obci i pod májí zahraje místní dechová kapela Polužanka. Na pouť vás všechny srdečně zveme!
O víkendu 9. - 12. června pořádáme 2. turistický pochod „Kuklík 2016“,
tentokrát po krásách Jeseníků. Základnou bude penzion Pacifik v Ramzové na severozápadním okraji Hrubého Jeseníku, pod masivem Šeráku. Na
programu zájezdu budou 2 túry dlouhé cca 20 km:
Čtvrtek 9. 6. - cesta vlakem z Kralic n/Osl. a ubytování v penzionu
Pátek 10. 6. - 1. túra: Horní Lipová - Lesní bar - minipivovar Jeseník
Sobota 11. 6. - 2. túra: Ramzová - Šerák - Keprník - minipivovar Branná
Neděle 12. 6. - plni dojmů (doufám) vracíme se domů…
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

Školní ples v Březníku 30. 1. 2016

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vánoční koncert Polužanky
Jistě se mnohý z Vás, našich spoluobčanů, zúčastnil vánočního koncertu
naší Polužanky, který se konal 18. prosince 2015.
Kdo jsme tam byli, jistě máme na co vzpomínat…
Po krásném a srdečném úvodním slovu paní Jarmily Horké v nás Polužanka
naladila vánoční atmosféru krásným pásmem tradičních i novějších koled,
11/2016
/2016
Charitativní ples v Náměšti 12. 3. 2016
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a když Jaruška Řezaninová přidala krásnou básničku o víře, lásce a naději,
myslím, že se zalesklo nejedno oko.
A pak se pokračovalo zvesela…
Na rozdíl od březnických plesů jsme si poslechli a zatančili nejenom krásné
polky, valčíky, tanga a waltzy, ale po mnoha letech zazněla v naší sokolovně i mazurka, která nás všechny nejen rozveselila, ale také v nás probudila
krásné vzpomínky na naše mládí.
No, odcházeli jsme před
půlnocí, sice s bolestí v kolenou, ale písničkou na
rtech a s velkou radostí
v srdci. Nejen z krásně stráveného večera s muzikou
v kruhu přátel a sousedů,
ale také proto, že stále
máme svoji březnickou muziku, naši Polužanku. Vždyť je to tak krásné,
když vidíme, že odkaz těch starých poctivých muzikantů z Březníka a okolí
má své nástupce a pokračovatele, kteří nedají dechovce v Březníku zaniknout.

Takže mi dovolte popřát našim Jaruškám, ať jim to spolu ještě dlouho tak
krásně zpívá, mladému kapelníkovi, ať má hodně sil a trpělivosti při shánění muzikantů, a hlavně všem v Polužance hodně zdraví a chuti do muziky.
Na závěr mi dovolte poděkovat za všechny, kteří jsme byli u toho, Polužance za krásný zážitek, obci Březník za pomoc a podporu při organizaci a hospůdce„U nás“ za občerstvení a milou obsluhu.
„ Proto Bůh muzikanty stvořil, aby každý s nimi pohodu prožil, aby nám
zahráli do noty a dali zapomenout na naše trampoty.“
březničtí důchodci

POLUŽANKA
Polužanka Josefům
Dechová hudba Polužanka tradičně vyhrávala všem březnickým Josefům,
a to v pátek 18. března 2016 od 15 hodin.
Počasí si naplánovalo krásný den, tak všichni Josefové v Březníku a muzikanti s nimi prožili příjemné odpoledne.
Písničky si vyslechlo dvacet dva Josefů a dva Vlastimilové. Muzikanti všem
moc děkují za přízeň, srdečné přijetí a bohaté pohoštění.
za Polužanku Jarka Křivánková

MÍSTNÍ PRODEJNA
SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ
Na vesnicích v dávné minulosti obchody nebyly. Řadu let byl v Náměšti jediný obchod, kde se dala koupit sůl, ocet a další maličkosti. Sedláci
jezdívali na trh s máslem, drůbeží, vejci, hrachem a dalšími produkty
hlavně do Ivančic, kde se dalo výhodně nakoupit od Židů. Podle rodinné
kroniky E. Krejčího č.p. 31, první obchod v Březníku byl v prvé polovině
19. století u Sklenářů č.p. 42 (dnes nový dům Zd. Kalouska). Až do roku
1936, kdy si otevřelo krám se zbožím Družstvo Včela, prodávali potraviny
a jiné v naší obci různí živnostníci. Po roce 1950 na venkově začalo vyvíjet činnost spotřební lidové družstvo Jednota. To se rozhodlo postavit
v Březníku samoobsluhu. Po Jednotě Moravské Budějovice v roce 2014
převzalo COOP družstvo HB do nájmu všech 70 prodejen Jednoty Moravské Budějovice, včetně pobočky březnické.
Co se od té doby změnilo a jaké služby nabízí COOP svým zákazníkům
dnes? Prodejna na ploše 127 m² zachovala sortiment různorodého
smíšeného zboží od čerstvého slaného a sladkého pečiva (které dováží
stávající pekaři, ale také nově firma Vonka), přes maso a uzeniny nově
od firmy Habry (zachovány zůstaly firmy Sláma, Krásno a Hodice), ovoce
– zeleninu, nápojová zóna, maso a drogerii a domácí potřeby. Nově zde
koupíte nejen léky a léčiva (doplňky stravy), ale také denní tisk a časopisy. Zaplatit zde můžete také složenky, SIPO, dobít si mobilní telefon,
zaplatit platební kartou a prodejna také poskytuje službu CashBack (to
je doplňková služba, kterou přidávají ke svým platebním kartám někteří
vydavatelé platebních karet, tato služba umožňuje zákazníkům rychlý
a bezpečný výběr hotovosti až do výše 1500 Kč při nákupu nad 300 Kč,
a to přímo u pokladny obchodníka).
Otevírací doba prodejny je následující:
Pondělí: 06:30 - 12:00
Úterý: 06:30 - 12:00
13:00 - 16:00
Středa: 06:30 - 12:00
13:00 - 16:00
Čtvrtek: 06:30 - 12:00
13:00 - 16:00
Pátek: 06:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Sobota: 06:30 - 10:30
Neděle: zavřeno
Prodejna si klade za cíl hlavně spokojenost zákazníků. Vaše podněty přivítá paní vedoucí prodejny osobně nebo na telefonním
čísle 568 643 338.
(článek připravila ve spolupráci s obecním úřadem
vedoucí prodejny paní Jaroslava Kučerová)
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1928
Milí spoluobčané, jako kronikářka naší obce mám možnost nahlížet i do
obecních kronik staršího data, a proto vám přináším ohlédnutí do březnické historie a přesný přepis z Pamětní knihy Březníka. Nejstarší dochované
kronikářské zápisy jsou z roku 1928, začněme tedy tímto rokem:
Vichřice
7. ledna před 5. hodinou ranní se přihnala prudká vichřice, která nadělala
mnoho škod na střechách. z kostela bylo uneseno větrem a rozbito na 1500
křidlic.
Bouře
16. února odpoledne byly velké deštivé a sněhové přeháňky. o půl 4 odpoledne se dvakrát zablesklo a zahřmělo.
M.O.K.
13. března se ustavila Místní osvětová komise. Obecní zastupitelstvo do ní
zvolilo dva zástupce: Janouška Juliana č.p. 22 a Emila Nováčka č.p. 104.
Okresní osvětový sbor jmenoval do ní Františka Kříže č.p. 14 a učitele Jana
Bouška. k nim přistoupil obecní knihovník Alois Lysák. Předsedou zvolen
Julius Janoušek, rolník č.p. 22, místopředsedou Emil Nováček č.p. 104, jednatelem Alois Lysák, pokladníkem Fr. Kříž č.p. 14.
Sázení třešní
Obec vysázela na Vinohrádkách 40 třešní. Tento třešňový sad založil řídící
učitel Karel Malý, který jej v létech 1916 - 1917 vysázel třešněmi vypěstovanými v obecní školce.
Prezident T. G. Masaryk v Náměšti
13. června navštívil náš okres prezident republiky T. G. Masaryk. Přijel, aby
si prohlédl v Brně jubilejní výstavu soudobé kultury a aby byl přítomen
slavnostnímu položení základního kamene ke stavbě univerzity v Brně, jež
ponese jeho jméno. i občané naší obce zúčastnili se uvítání p. prezidenta
v Náměšti n. Oslavou. Ráno v 7:45 vyšel průvod s hudbou od hasičského
skladiště. Do Náměště přijel pan prezident autem o půl desáté uvítán
hlaholem zvonů a fanfárami z Libuše. Před radnicí vystoupil na čestnou
tribunu, kde byl uvítán starostou města Jaroslavem Mládkem, předsedou starostovského sboru Hugo Němcem z Otradic a děvčátkem Jarmilou
Strouhalovou. Po zahrání hymen obešel p. prezident špalíry lidí a školních
dětí kolem náměstí. Sem tam se s někým zastavil a krátce promluvil. Pak
odjel pan prezident s průvodcem přes Vladislav do Třebíče. Zastávka v Náměšti trvala 15 - 20 min a zanechala v přítomných mohutný dojem.
První divadlo v přírodě
17. června sehrál Sokol v Močitkách první divadlo v přírodě - hra J. Baldy
„České děvče, srdce zlaté“. Návštěva byla asi 400 osob.
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Přiženil se
24. července se přiženil na hostinec paní Doležalové č.p. 10 Antonín Habán
z Radňova.
Oslava 28. října
Výročí 10letého trvání republiky oslaveno bylo přednáškou u pomníku
padlých a divadlem„Žena legionářova“ u Křížů.
Výstava v Brně
Na oslavu 10letého trvání republiky Československé uspořádala vláda
v Brně výstavu soudobé kultury od 26. 5. - 16. 10. 1928. Občané naší obce
se zúčastnili návštěvy této výstavy při zájezdech se spolky.
Volby do okresního a zemského zastupitelstva
2. prosince 1928 byly konány poprvé volby do okresních a zemských zastupitelstev.
V naší obci obdrželi:
• Republikánská strana do okr. zastupitelstva 173 hlasů, do zemského 175 hlasů
• Sociálně demokratická strana do okr. zastupitelstva 149 hlasů, do zemského 148 hlasů
• Lidová strana do okr. zastupitelstva 42 hlasů, do zemského 45 hlasů
• Národně socialistická strana do okr. zastupitelstva 32 hlasů, do zemského
29 hlasů
• Komunistická strana do okr. zastupitelstva 22 hlasů do zemského 21 hlasů
• Živnostníci do okr. zastupitelstva 11 hlasů, do zemského 13 hlasů.
• Národní demokraté do okr. zastupitelstva 4 hlasů, do zemského 4 hlasů.
• Katoličtí zemědělci do okr. zastupitelstva 0 hlasů, do zemského 1 hlasů.
• Neplatných bylo do okr. zastupitelstva 5 hlasů, do zemského 2 hlasů.
Všech voličů bylo 487, z nichž 221 mužů a 266 žen.
K volbě se dostavilo 438, z nichž 202 mužů a 234 žen.
Z naší obce byl zvolen do 24 členného okresního zastupitelstva Jan Rybníček, stolař č.p. 124, který byl kandidován stranou sociálně demokratickou
na třetím místě. Musel se pak vzdáti členství v obecním zastupitelstvu.
Sázení líp
Obecní zastupitelstvo vysázelo po jedné straně silnice na Volné straně lípy
od školky až po hasičské skladiště.
Novostavby
Stavební ruch roku 1928 byl velmi čilý. Postaveno bylo 7 nových obytných
domků na Horkách. Stavěli: Sedláček František dělník, Pánek Alois dělník,
Lysý Jan dělník, Julius Doležal dělník, Antonín Mašíček dělník, Richard Pokorný železniční zřízenec, Augustin Křikava - dosud pekař v Újezdě. Kromě
toho přestavěl obytné stavení Kudláč Jan č.p. 2 a Doležal Stanislav č.p. 1.
Změna v dražbě
V březnu koupil v soudní dražbě domek Emila Svobody č.p. 134 mlynář
Hošek z Jedova a v červenci je prodal Vojtěchu Rybníčkovi, výrobci pianin,
zdejšímu rodáku, který se sem přistěhoval z Ivančic.
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Počasí:
Leden a únor byl mírný. Počátkem března mrzlo mínus 5 stupňů. Jarní setí
začalo 26. března. v dubnu bylo převážně chladno a 11. května mrzlo. Žně
začaly 25. července a měly dobrý průběh. Úroda na polích byla pěkná, ovoce
bylo též dost až na ořechy a třešně, jichž květ pomrzl. v srpnu dostoupla vedra až na 50 stupňů. Na podzim první mráz 24. září. Květiny pomrzly. Podzim
pak byl celkem mírný. První sníh padal 27. listopadu a silnější mráz dostavil
se až 15. prosince, mínus 4 stupně. Víc sněhu napadlo z 15. na 16. prosince.
Nová politická strana:
V dubnu 1928 se ustavila u nás nová politická strana Čs. národních socialistů vedena p. Františkem Matouškem, listonošem z č.p. 141
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník sl. Jana Řezaninová

Z HISTORIE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 83 let
Pan Franěk Josef, 81 let
Pan Řezanina Jaroslav, 70 let
Pan Pikora Jaroslav, 70 let
Pan Kopuletý Josef, 60 let
Za měsíc květen:
Paní Klímová Božena, 93 let
Paní Prokešová Božena, 85 let
Pan Bok Rudolf, 84 let
Paní Krčmová Jitka, 70 let
Paní Prokešová Jana, 55 let
Paní Chylíková Marie, 55 let
Pan Vyskočil Jiří, 50 let

Autobusové spojení k vlakům
Už v roce 1926 začal provozovat autobusovou dopravu z Mohelna do Kralic
pan Povolný. Černým dnem pro něho byl 4. červen 1930, kdy autobus i s
cestujícími vyjel ze silnice a spadl do dvora Huberta Nováčka č.p. 112. Dva
cestující byli těžce raněni.
Po roce 1930 začal dopravu provozovat Václav Chytka z Mohelna. Autobusová doprava z Mohelna přes Březník do Kralic a zpět časově navazovala na
vlakové spoje, které přijížděly na nádraží ČSD do Kralic od Brna a Třebíče.
Cestující převážně tvořili dělníci, kteří vlaky denně dojížděli do prací. Do
Kuroslep autobus nezajížděl a zastávka byla u křižovatky „Ve vilách“, vzdálená z obce přes jeden kilometr. Jediná autobusová zastávka v Březníku
v prvních letech bývala před hostincem pana Vávry č.p.10.
(zdroj: www.obecbreznik.cz)

Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 85 let
Pan Kryška Jaroslav, 80 let
Pan Nováček Richard, 75 let
Paní Bábuňková Hana, 60 let

Obec Březník se letos již podruhé zapojí do největší dobrovolnické akce
v České republice, která se celostátně koná v dubnu 2016 a naše obec se do
akce zapojí v sobotu 23. 4. 2016. „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. v roce 2014
se do této akce zapojilo 6 000 dobrovolníků, v roce 2015 to bylo už přes
31 000 dobrovolníků a organizátoři akce věří, že se letos zapojí až 100 000
účastníků. Stanete se jedním z nich? Přidejte se k nám. Uklidíme společně
cesty kolem Březníka, ať máme hezkou přírodu kolem nás. Sraz účastníků
v sobotu 23. 4. 2016 v 8:00 u obecního úřadu v Březníku. s sebou pracovní
oděv, rukavice a dobrou náladu! 
Více informací o akci naleznete na www.uklidmecesko.cz.

Nově přistěhovaní:
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Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc leden:
Dragounová Elena
Za měsíc únor:
Antoš Matěj
Nabytý Jan
Za měsíc březen:
Vaváková Sofie
Za měsíc duben:
Chadimová Adriana

Za měsíc únor:
Rodina Hájkova – Zbyněk, Eliška a Zbyněk ml.

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Březen:
Pan Briestenský Milan
Pan Budín Bohumil

Březnický čtvrtletník

FOTOGALERIE

13. 2. 2016 – Dětský karneval, sokolovna

30. 1. 2016 Zlatá svatba – manželé Rybníčkovi

5. 2. 2016 – 90 let, paní Anežka Jandová

6. 2. 2016 – Ostatky
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20. 2. 2016 – 92 let – paní Věra Soukupová

20. 3. 2016 – Skřipina – Morana
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26. – 27. 3. 2016 – výstava fotografií na téma
„Hudba, divadlo a tanec v Březníku“

58. 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. 2016. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

