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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak jsme se opět sešli po prázdninách a dovolených, snad všichni ve
zdraví a odpočatí. Co se událo za tyto prázdniny? Především bylo pořádné horko a to se projevilo na našich zahrádkách a polích. Naštěstí
to nepostihlo všechny plodiny a ne všechna úroda byla slabá. O tom
nám však mohou říct naši zemědělci a do toho se nehodlám zamotávat.
Poslední předprázdninové zasedáni jsme měli 30. června a to zejména
kvůli tomu, abychom schválili Závěrečný účet obce tak, jak nám ukládá zákon. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet bez výhrad a jeho
kompletní verzi máte dostupnou na www.obecbreznik.cz.
Během prázdnin jsme se většinou věnovali dovoleným, ale přesto
jsme připravili podklady pro podání žádosti o územní řízení na stavbu
kanalizace a ČOV, pro toto jsme připravili 80 smluv. Chtěl bych Vám
poděkovat, že jako majitelé pozemků jste pochopili význam této stavby a že jsme smlouvy podepsali ve vzájemné shodě.
Jinak projekt byl podán, nicméně si stavební úřad dožádal některé
dokumenty a ty mu budou během cca 14 dnů předány a řízení může
pokračovat. Současně jsme podali žádost o dotaci v rámci programu
kraje Vysočina „Čistá voda 2015“ a tuto dotaci ve výši 180 tis. jsme
obdrželi. Po vydání územního rozhodnutí následně podáme žádost
o stavební resp. vodoprávní povolení. Vlastní realizace by měla padnout do roku 2016 resp. 2017 a bude prioritní akcí a veškeré další investice se budou podřizovat této prioritě.
Co jsme udělali pro děti? Za zmínku stojí dvě úpravy v budovách ZŠ
a MŠ. První akcí je rekonstrukce záchodků pro děti a kuchyňky v I. NP
budovy mateřské školy. Byly zde vyměněny veškeré zařizovací předměty, rozvody vody a instalována byla nová kuchyňská linka. V obou
místnostech byly provedeny nové obklady a dlažby. Kromě toho byla
provedena rekonstrukce osvětlení třídy. Toto vše za přispění dotace

z kraje Vysočina ve výši 89 tis. z celkových 239 tis..
Ve škole šlo o trochu větší zásah, v první třídě u vstupu (volební místnost) byly pořád potíže s vlhkostí zdiva a podlahy a tak jsme po dohodě
s ředitelem školy přistoupili k odizolování zdiva a podlahy. Zdivo bylo pořezáno a do těchto spár byly„zatlučeny“ nerezové lamelové plechy, které
zabrání vzlínání vlhkosti. Toto nás stálo 85 tis. Následovalo kompletní
provedení podlah s izolací proti vlhkosti, radonu, tepelné izolaci a to vše,
s PVC podlahou, vymalováním a rekonstrukcí ústředního topení ve třídě,
za 417 tis. Hrazeno z investičního fondu ZŠ (ten vznikal z příspěvků obce
a přebytkového hospodaření školy). Vedle toho obec pravidelně přispívá
na provoz školy, letos to činí 100 tis. měsíčně.
Do této kolonky by se dal zařadit i Dětský den, kterého se již pravidelně zúčastňuje kolem 60 až 70 dětí. Letos se nám opět podařila sehnat
podpora z kraje Vysočina, a to ve výši 15 tis. z celkových 37 tis.
Věřím, že se nám tyto investice do dětí vrátí a podaří se udržet provoz
naší školy i nadále. Již nyní připravujeme některé akce na příští rok.
Během prázdnin byla dokončena oprava střechy kostela. Byl jsem se
tam podívat a laicky posouzeno, tak to bylo již potřeba. Zastupitelstvo
se shodlo na podpoře a tak obec přispěla na tuto částkou 500 tis. Kč.
Podle zjištění se dá očekávat, že v průběhu cca pěti let se bude třeba
vypořádat i s opravou střechy věže. To bude technický oříšek a problém následujícího zastupitelstva. Tak jsme se o prázdninách ani tak
nenudili.
V průběhu měsíce října bychom měli obdržet dva kontejnery na naše
Bonetti a k tomu 50 popelnic na bioodpad, celkové náklady 794 tis
a z toho dotace SFŽP ve výši 694 tis..
Tento rok bychom ještě rádi stihli realizovat dvě větší akce a tou je
komunikace pro 3RD Horky a oprava kanalizace na Horkách před
č. p. 157. Již se na tom pracuje.
Na posledním zasedání ZO se řešilo několik záležitostí. Co bych chtěl
zmínit, je obecný záměr obce dávat do pořádku některé majetkoprávní vztahy, zejména pozemky. Na podkladě konkrétních žádostí schvá-

lilo zastupitelstvo zveřejnění několika záměrů s úmyslem prodat některé obecní pozemky, zejména pak pozemky pod areálem Družstva
LUH. Tyto prodeje jsou vyváženy zase nákupem pozemků, jež mají pro
obec větší význam. Letos jsme vykoupili pozemky po budoucí stavbu
ČOV na Loukách. Detaily budou uvedeny ve vlastních oznámení záměru. Nicméně jde jen o první krok. O této snaze jsem se již jednou
zmiňoval a tak Vás prosím, podívejte se, pokud máte možnost, na internet a zkontrolujte, zda ten Váš plot oplocuje jenom Vaše pozemky
a zda k tomu nejsou „přičleněny“ některé pozemky obecní (je tomu
někdy i naopak). Několik takových případů se v obci najde a pocházejí
z dávné či bližší historie. Mnohé se objevili až po digitalizaci katastru. Postupně bychom se k jednotlivým případům sedli a pokusili se
dohledat nějaká dřívější smluvní ujednání anebo bychom to vyřešili
prodejem či směnou.
Současně se zastupitelstvo zabývalo sestavením podkladů pro další
rozpočtový rok, mimo kanalizace a ČOV bychom měli připravit projektové podklady pro další akce, jako jsou komunikace a inženýrské
sítě Za branou II. část, opravy a rekonstrukce MŠ a ZŠ, opravy a rekonstrukce bytů (č. p. 66, Bohuslavovo, Havelkovo) a výkupy pozemků
pod koupalištěm a zejména pod silnicí do Kuroslep. Zatím jde jenom
o náměty, které se ještě doplní na podkladě dalších žádostí a budou
postupně aktualizovány. Nesmíme zapomenout na opravy místních
komunikací po stavbě kanalizace, rekonstrukci osvětlení v části Volná
strana atd.
Do konce volebního období bychom se měli ještě zamyslet nad „stavbou pro seniory“. Záměrně neříkám, zda domov důchodců, penzion
či dům s pečovatelskou službou. Každé z těchto řešení má svá úskalí
a pravidla provozu. Již jednou na obci tento záměr proběhl, ale podle
mého názoru je třeba opětovné analýzy jeho potřeb. Měli bychom
opětovně zmapovat, které řešení by mělo u našich občanů prioritu
a bylo by jimi následně využíváno a samozřejmě nějakým způsobem
a podílem hrazeno. Podle toho budeme hledat možné dotace a formy
zajištění této investice. Tomu bychom mohli věnovat příští číslo čtvrtletníku.
A tímto bychom se mohli i rozloučit a nechat si něco na příště.
Ladislav Malach, starosta

VÍTE, ŽE…
- knihovna v Březníku je otevřena každé úterý od 18 do 19 hodin.
Přijďte si také vypůjčit nějakou pěknou knihu!
- v sobotu dne 26. 9. 2015 se konal podzimní svoz nebezpečného
odpadu v naší obci, který uspořádala firma ESKO – T. Výsledky toho
svozu zatím nemáme, proto se podíváme na ty ze svozu jarního (letošní rok) a podzimního z loňska.
Jarní svoz nebezpečného odpadu 2015:
zbytky barev a znečištěné obaly: 136 kg x 15 Kč/kg
zbytky barev – tekuté: 82 kg x 25 Kč/kg
zářivky a výbojky: 30 ks (zdarma) – zpětný odběr
osobní pneu: 1,367 t x 2100 Kč/t
další zpětný odběr zdarma:
- vyřazené el. zařízení - díly a komponenty:
- vyřazené televizory:
- vyřazené monitory:
- vyřazené velký elektroodpad – pračky …:
- vyřazené ledničky:
Likvidace odpadu
Svoz a manipulace
DPH 21%
Celkem za jarní svoz 2015:

2 040 Kč
2 050 Kč
2 870 Kč
30 ks
26 ks
8 ks
14 ks
20 ks
6950,70 Kč
3933,00 Kč
2287, 68 Kč
13 181,38 Kč

Podzimní svoz nebezpečného odpadu 2015:
zbytky barev a znečištěné obaly: 130 kg x 15 Kč/kg
zbytky barev (tekuté): 97 kg x 25 Kč/kg
zářivky a výbojky: 8 ks (zdarma) – zpětný odběr
osobní pneu: 0,257 t x 2100 Kč/t
další zpětný odběr zdarma:
vyřazené el. zařízení - díly a komponenty:
vyřazené televizory:
vyřazené monitory:
vyřazené velký elektroodpad – pračky …:
vyřazené ledničky:

1 950 Kč
2 425 Kč
539,70 Kč
30 ks
25 ks
3 ks
5 ks
10 ks

KULTURNÍ AKCE
V BŘEZNÍKU

Likvidace odpadu
Svoz a manipulace
DPH 21%
Celkem za podzimní svoz 2015:

• 10. 10. – Vítání občánků

- dne 28. 10. 2015 se bude konat podzimní Štrúdlování a ve stejný
den je pořádán také tradiční lampionový průvod. Doufejme, že nám
bude přát počasí a zažijeme zase tu neopakovatelnou atmosféru.
- od listopadu bude opět v místní provozu sauna. Informace o provozní době poskytuje a Vaše objednávky přijímá paní Hana Sklenářová.

• 17. 10. – Krojované hody
• 28. 10. – Lampionový průvod a štrúdlování
• 30. 12. – SilvestrCup
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4 914,70 Kč
3 124,88 Kč
1 688,31 Kč
9 727,89 Kč
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SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Už víckrát jsem mluvil a psal o tom, že veřejná správa musí fungovat jako
komplexní systém služeb pro obyvatele. Jednotlivá ministerstva nemohou
individuálně nekoncepčními kroky zasahovat do regionů, jejichž struktura a konkrétní situace jsou v rámci naší republiky velmi rozdílné. Je nutné
otevřeně vést regulérní diskuse o dalším směřování služeb státní správy,
aby nebyli znevýhodňováni obyvatelé malých měst a obcí. Stále jsme ale
svědky toho, jak se na jedné straně stát snaží hledat peníze na podporu
venkova, bohužel na druhé pak neuváženými kroky omezuje dostupnost
základních služeb státní správy právě v menších městech a obcích. Tím
naopak nepřispívá k rozvoji venkova a může zapříčinit jeho vylidňování.
Slyšíme deklarace o přiblížení služeb k občanům, v posledních několika
letech se však často děje opak.
Dříve to byly změny v oblasti vyplácení sociálních dávek, změny v síti poboček katastrálních úřadů či přípravy na změny ve fungování stavebních
úřadů i redukování sítě poboček České pošty. Finanční správa hodlla ještě
v měsíci srpnu v celém státě uzavřít celkem 23 územních pracovišť. Mezi
jiným hrozilo, že občané Náměště nad Oslavou, Pacova a Telče přijdou o své
pobočky finančních úřadů. Vlnu rušení poboček finančních úřadů podařilo
za podpory mimo jiné i starostů zastavit. Informace, že by sice státní správa
ušetřila je jistá, ale náklady by se automaticky zvýšily na straně opačné –
v regionu, u podnikatelů a obyvatel. Naštěstí k tomuto kroku nedošlo.
Jsem přesvědčen, že kvalita práce centrálních úřadů by se zlepšila stážemi
jejich zaměstnanců na prvních stupních samosprávy. Přinejmenším by poznali skutečné problémy úřední praxe v regionech tak, aby přes sliby o přiblížení služeb občanům nedocházelo k dalšímu oddalování služeb úřadů
od lidí a jejich života.
Před patnácti lety vznikl dnešní Kraj Vysočina. Ne všichni tím byli nadšeni.
Pelhřimov byl zvyklý na napojení na jižní Čechy, Havlíčkův Brod na Hradec
Králové, Třebíč a Žďár nad Sázavou na Brno. Nová situace byla pro mnohé
nezvyklá, proti novému uspořádání argumentovali mimo jiné lepším dopravním spojením do bývalých krajských měst. Zastáncům vzniku instituce
společné pro Vysočinu bylo ale jasné, že v takovém kraji budou mít všechna
místa obdobnou situaci a obdobné potřeby i problémy. A ty problémy že
budou proto řešitelné společně a rovnocenně bez preference toho výrazně
největšího a nejsilnějšího. Na rozdíl od dřívější situace, kdy měly okrajové
okresy vůči velkým krajským městům hodně slabou pozici a byly často zanedbávány. I argumenty, že vzniká jakýsi nepřirozený slepenec, byly liché.
I mne překvapilo poznání, že hranice našeho kraje jsou etnograficky téměř
identické s oblastí Horácka v širším pojetí. Obyvatelé Kraje Vysočina mají
tedy hodně společného i historicky – nejen co se týče přírodních podmínek, ale také ekonomické situace, zvyků, folklóru, způsobu života.
Po dobu své existence si Kraj Vysočina vydobyl významné místo v celostátním povědomí. A za důležité zároveň považuji skutečnost, že i výrazná
většina našich občanů považuje Vysočinu za svůj širší domov, je na něj hrdá
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a je ochotná pro něj mnohé vykonat. Možnost našeho úřadu řešit koordinovaně a postupně problematiku zvláště dopravy, školství a zdravotnictví
na celé Vysočině je další jeho podstatnou výhodou. Zastupitelé ze všech
koutů Vysočiny většinou nacházejí společnou řeč pro zájmy celku, i když logicky prosazují nejdůležitější potřeby svých měst a obcí. Ale znají ze svých
jednání rovněž situaci jiných a celého kraje, a tak až na výjimky nepreferují
pouze žabomyší války o pouhý osobní nebo lokální prospěch.
Kraj funguje v konkrétním prostoru. Tím prostorem je území našich měst
a obcí. Máme na nich své majetky a přímo řízené organizace. Jejich činnost
i přímé působení krajského úřadu směřuje logicky k obyvatelům konkrétních měst a obcí. A naopak bez dobrého fungování obecních a městských
úřadů by práce kraje neměla ty potřebné základy. Proto je tak podstatná
dobrá spolupráce úřadů na různých stupních. Myslím, že ta je u nás na
velmi solidní a chápavé úrovni. Také ideologické půtky jsou na Vysočině
na rozdíl od pražských nelítostných rozmíšek výjimkou, jsme schopni jít za
společným cílem.
V září jsme oslavili 15. výročí vzniku Kraje Vysočina. Znovu děkuji občanům,
přátelům z partnerských regionů, partnerům kraje z oblasti podnikatelské
sféry, zemědělství, školství, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury,
cestovního ruchu a neziskových organizací za dlouholetou podporu a budování dobrého jména našeho kraje.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Jen jedna věc je v životě cenná - abychom ho prožili ve zdraví, v lásce, víře,
pohodě a spravedlnosti. Prožívat hezké chvíle, vnímat je a ukládat si je do
paměti. Zdárně překonávat to zlé, špatné. Dá to někdy mnoho úsilí a mnozí
známe, jak dlouhá je probdělá noc. Málokdo prožije život bez starostí a bolesti. A každý máme jiný recept na přežití. Někdo šťastnou rodinu, lásku,
víru, přátele, přírodu, ale někteří lidé řeší problémy hádkami, pomluvou,
zlobou a nenávistí.
Nad tím, jaký my nosíme svět v srdci, se nyní můžeme zamyslet.
Na kraji oázy sedí starý muž. Přišel k němu poutník a povídá:
„Ještě nikdy jsem tu nebyl, jací jsou tu lidé?“ Stařec povídá:
„Jací lidé byli tam, kde jsi žil?“
„Sobečtí, zlí.“
„I tady jsou sobečtí a zlí“, odpověděl stařec.
Později přišel druhý poutník a podal starci stejnou otázku. Stařec se ho
otázal:
„Jací lidé byli tam, kde jsi žil?“
„Dobří a štědří, měl jsem tam spoustu přátel.“
„I zdejší jsou dobří a štědří,“odpověděl stařec.
Oba rozhovory slyšel obchodník, který stál poblíž a nedalo mu to:
„Jak můžeš na tu samou otázku odpovědět pokaždé jinak?“
„Synu můj,“ řekl stařec, „každý nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého na minulosti, nenajde nic ani tady. A kdo měl přátele v jiném městě,
udělá si je i zde. Víš, lidé jsou takoví, jaké je vidíme.“
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A jaké my vidíme kolem sebe lidi? Neměli bychom hodnotit a říkat,
jaký má být dobrý člověk, ale raději jím buďme.
Letošní krásné prázdniny utekly jako voda. Děti usedly opět do školních lavic, aby nabraly další vědomosti. Mnozí dospělí nabrali o dovolené nové síly a je tu podzim. Měli bychom si užívat každého krásného
dne, kdy nás ještě sluníčko láká na procházky nebo projížďky na kole.
A tímto jsem si připomněla, jaká byla moje nedávná projížďka na kole.
Na Kuroslepy jsem jela po silnici a zpátky jsem se rozhodla jet polní
cestou, tzv. Remizí. U Kuroslep to šlo, ale když jsem se blížila k domovu,
byla cesta stále horší, že se nedalo jet. Musela jsem jít pěšky. Vysoká
tráva, přeoraná cesta s velkými hroudami, vyjeté koleje a nakonec, kdy
už jsem si říkala, tak teď pojedu, v cestě velké kusy betonu a nějaké
kachlíky. Tak jsem klopýtala po svých a v duchu si říkala: „To je tak na
vymknutí kotníku a proražení kola“. A ještě jsem si vzpomínala, jak
jsem tu chodila s kočárkem na vycházky. To už je asi třicet roků nazpět.
Za tu dobu se to tady hodně změnilo k horšímu. Měli bychom se zamyslet, kam jaký odpad dát. Nekazit si okolí naší vesnice a vůbec celou
naši přírodu.
Oprava střechy našeho kostela je již dokončena. Farnost děkuje obci,
všem sponzorům a dárcům, kteří pomohli financovat tuto opravu.
Všem ještě jednou zaplať Pán Bůh a děkujeme!
V příštím čísle Čtvrtletníku uveřejníme podrobné financování této
opravy.
Krásný podzim plný sluníčka a všem hodně zdraví, lásky, pohody a Božího požehnání přeje
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Přejeme Vám pěkný podzimní den ze školky 
To bylo ale pořádné léto, co?
Ani to moře nepotřebujeme, když máme doma na zahradě bazén.
Uf, jen si na ně vzpomeneme, tak se zpotíme. Ale máme to stejně nejlíp
zařízené, že se u nás střídá jaro, léto, podzim i zima. Máme vodu i teplo
ve všech jejích podobách.
A právě máme podzim a s ním jsme se zase vrátily do naší školky.
A opravdu jsme to v ní nemohly ani poznat! Však to uvidíte na fotkách.

Březnický čtvrtletník

Chceme poděkovat obecnímu úřadu, protože nám to zařídil  a teď
máme obě naše třídy jak malované. Dole ve třídě v suterénu jsou letos
„Broučci“ – tam je jich 14, nahoře v 2. patře je třída „Františků“ – tam
je dětí 18. Do naší školičky chodí děti z Březníka (26), Kuroslep (4)
a Horních Lhotic (2). A proč Broučci a Františci? To jsou průvodci naším
učením. Spolu s nimi si tento školní rok budeme vyprávět, zpívat, cvičit,
kreslit a malovat…

A to nás čeká taky drakiáda, ta bude 2. října, adventní a jarní dílna, na
ty zveme i Vás (aspoň si budete moct prohlídnout naši školku v novém),
básničky pro naše miminka i dospěláky, kteří slaví narozky v obřadní
síni, besídky, divadla, oslavy, vždyť to už všechno znáte. Jen tu Vánoční
hvězdu s perníčky už nebudeme prodávat, nemá ji kdo přivézt, no škoda.
Tak pro začátek by to snad stačilo, teprve se rozbíháme.
Přejeme Vám hodně hub v košíku a nashledanou se těší
Vaše děti ze školky!! 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

a Blanka Veselá. Odešla paní Miroslava Fribertová, na její místo byla
přijata paní Alena Peňázová. Vedoucí kuchyně je paní Marie Sochorová. Funkci školníka vykonává pan Bohumil Budín, školu uklízejí paní
Andrea Křížová a Dana Paulíková.
Ve vzdělávacím procesu probíhá opakování a žáci píší vstupní prověrky.
Popřejme jim proto roce hodně úspěchů a radosti z práce.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

Školní rok 2015/16 byl zahájen v úterý 1. září. Do ZŠ nastoupilo
115 žáků. Počet žáků oproti konci předcházejícího roku se zvýšil
o 16. Je to poslední rok, kdy došlo k výraznějšímu nárůstu žáků, protože přišel poslední ročník žáků ze školy z Rapotic. Je to také školní
rok, kdy jsme po dlouhých 9 letech nemuseli žádat Obec Březník o povolení výjimky z nižšího počtu žáků.
Počty žáků z jednotlivých obcí - (Březník 46,
Kuroslepy 4, Lhotice 7, Kralice 20, Rapotice
12, Sudice 15 a Popovice 6, Náměšť 4 a Vícenice 1). V letošním roce přišlo do 6. třídy
10 žáků z Kralic, 1 ze Lhotic, 2 z Rapotic, 3 ze
Sudic, 2 z Popovic a doplnili 7 žáků z Březníka.
Na I. st. vyučujeme 45 žáků ve dvou třídách.
V I. třídě jsou tři ročníky – 1., 2. a 3., ve II. třídě pak dva ročníky – 4. a 5. V 1. roč. vyučujeme odděleně český jazyk a matematiku,
zbývající předměty – Pč, Vv, Tv a Hv společně
se žáky 2. a 3. roč. Na 2. stupni ve 4 třídách
vyučujeme 70 žáků.
V pedagogickém sboru nedošlo k žádným
personálním změnám. Na I. stupni vyučují paní učitelky Martina Kobrová (I. třída
– 28 žáků – 1. roč. 12, 2. roč. 13, 3. roč. 3)
a Zina Jiránková (II. třída - 17 žáků – 4. roč.
6, 5. roč. 11). Výuku českého jazyka ještě
navíc doplňuje paní uč. Černá ve 4. a 5. roč.
Třídními na 2. st. jsou paní učitelky Lenka
Malá (6. třída – 24 žáků), Milena Fröhlichová (7. třída – 17 žáků), Lenka Jarolímová
(8. třída – 12 žáků), Hana Staňková (9. třída
– 17 žáků). Dále vyučují L. Černá, Pavla Coufalová, Petra Rabušicová (Tv). Vychovatelkou
ŠD je slečna Petra Kormošová. Výchovnou
poradkyni pro žáky s LMD bude zastávat paní
Jiránková a pro volbu povolání paní L. Malá.
Administrativní práci zastává paní Marie
Studená. V kuchyni vaří paní Eva Svobodová

3/2015
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Přes letní měsíce naši hasiči pravidelně trénovali na XVII. ročník hasičských závodů O pohár starosty obce, které jsme v naší obci pořádali v sobotu 5. září 2015. Do soutěže se zapojilo 8 mužských týmů
a 3 družstva žen. Podrobné výsledky i s časy jednotlivých disciplín si
můžete prohlédnout v přiložené výsledkové listině.

I přes velké nasazení jsme mezi muži vybojovali až 2. místo a naše
ženy obsadily místo třetí. Našli se zkrátka lepší soupeři, tak máme
do příštího roku alespoň co zlepšovat .
Všem zúčastněným patří díky za skvělé sportovní výkony!!
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V pátek 12. září 2015 v 17:00 jsme se zúčastnili taktického cvičení
pro náš okrsek v Sudicích. Námětem taktického cvičení bylo zdolání
lesního požáru za nepříznivých povětrnostních podmínek s využitím místního vodního zdroje. Zúčastnili se jednotky z Rapotic, Sudic,
Kralic, Lhotic, Lesního Jakubova a Březníka. Z našeho sboru zasahovalo 9 členů - Sochor Martin, Sochor Ladislav, Švarc Pavel, Švarc
David, Kalousek Tomáš, Dvořáček Milan st., Pejpek Jan, Chadim Jaroslav a Řezanina Jaroslav.

Z HISTORIE OBCE
OBECNÍ STRÁŽNÍCI
Dne 11. června 1946 byl v obci uveden do provozu místní rozhlas. Ze dne na den připravil o práci obecního strážníka. Strážnice v obci byla zřízena roku 1866. Prvním strážníkem obecní
zastupitelstvo jmenovalo pana Šanderu. K výkonu své služby
užíval buben, který mu obec zakoupila. Dalším obecním strážníkem byl Josef Holava (13. 12. 1855 - 3. 7. 1936), který tuto
službu vykonával do 1. ledna 1932, kdy odešel do výsluhy. Po
něm službu převzal Metoděj Herman č. p. 128 a funkci obecního
strážníka ukončil v polovině roku 1946, kdy byl dán do provozu
obecní rozhlas.
Obecní strážníci podle potřeby obcházeli obec jednou nebo dvakrát týdně s pověstným bubnem a listinou. V obci měli stanovená místa, kde krátce zabubnovali, a když občané vyšli před své
domy, přečetli zprávy obecního úřadu. Ty byly ukončeny úderem
paličky do bubnu a následovalo přemístění strážníka na další
místo. Těch stanovišť bylo v obci několik desítek, neboť jen na
Zábřezí byla tři.

VÝROBA KLAVÍRU

Výroční schůze sboru se bude letos konat v sobotu 12. prosince 2015.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

3/2015

Mezi výrobce, kteří v obci po I. světové válce začali vyvíjet
činnost, se v roce 1930 zařadilo Družstvo pro výrobu klavírů
TRIO. Iniciátorem výroby byl Vojtěch Rybníček (7. 4. 1894 14. 4. 1962), který se vyučil klavírním mechanikem ve Vídni.
Výrobu zahájil začátkem 20. let v Močitkách č. p. 124, kde bratr
Jan postavil stolařskou dílnu.
V roce 1930 Vojtěch Rybníček koupil na Horkách od Emila Svobody rodinný dům se stolařskou dílnou č. p. 136 a výrobu klavírů
přenesl sem. Výroba zde úspěšně pokračovala až do roku 1947.
Klavíry prodával prostřednictvím velkoobchodníka Němce Fiedlera v Brně. Kovové rámy odebíral ve slévárně v Kladně. Na výrobě se dále podíleli mechanik pan Študgard a stolaři Frant. Jašek
z Březníka čp. 98 a František Pelán z Kuroslep. Ladění klavírů
v prvních letech zajišťoval slepec, který dojížděl z Brna, později
František Staněk č. p. 40.
V květnu 1945 se Fiedler z Brna odstěhoval a Vojtěch Rybníček
se stal vedoucím provozovny na Hybešské ulici č. p. 17 v Brně,
zde vedle prodeje klavírů a pianin zajišťoval i jejich opravy. Výrobě klavírů se začal věnovat i jeho syn Milan (narozený roku
1933). Po roce 1947 byla výroba klavírů v Březníku zastavena
a již se ji nepodařilo obnovit.
V roce 1962 byly v domě vybudovány dva byty a tak dílna zanikla.
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ČESKÉ TRADICE (září - prosinec)
Milí spoluobčané,
v tomto čtvrtletníku nás čeká už předposlední díl českých tradic, ve
kterém si představíme podzimní zvyklosti a svátky konané od září do
adventu.

POUŠTĚNÍ DRAKŮ
První zmínky o pouštění draků pocházejí
z Číny ze 4. století před n. l. a podle legend
bývali z počátku používáni jako spojení mezi bohy a lidmi. Někde měli
draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele.
V Evropě však draci sloužili a slouží pouze pro zábavu. V našich končinách patří pouštění draků již mnoho let mezi velmi oblíbenou zábavu
malých i velkých.
„Vítr večer znamená, že druhý den bude hezké počasí“
„Vánek ráno říká, že vítr není daleko“

DUŠIČKY - 2. 11.
Na den 1. listopadu připadá svátek Všech svatých a den na to 2. listopadu Památka všech
zemřelých - Dušičky. Oba tyto dny vzpomínají
pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele zapálením svíček a položením věnců na hroby.
Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykají za své hříchy.
Na den svátku Všech svatých se dříve peklo pečivo (housky) ve tvaru
hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý
den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem
a tím bývali obdarovávání žebráci a chudí lidé. Říkalo se, že pokud
o dušičkách prší, tak duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Že vznikl z evropského svátku dušiček anglosaský svátek Halloween ví
téměř každý, ale málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily
Dušičky podobně jako je tomu dnes v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.

HODY A POSVÍCENÍ
Hody (posvícení) bývaly výroční
slavností, která se slavila v neděli
před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým zároveň
oslavovali ukončení polních prací.
Posvícení v Čechách a hody na
Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období, kdy již byl nový mák do
buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na oslavy.
Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou
dobu. Až císař Josef II. vydal roku 1787 nařízení, kterým lidu nařídil
slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Od té doby se slavilo třetí neděli v říjnu, tzv. „císařské hody
nebo také havelské posvícení“. V naší obci zůstal tento termín hodů
až do dnes.
Dříve se hody slavily většinou od sobotního večera do úterního rána,
někde do čtvrtka. Avšak samotné přípravy začínaly mnoho dnů předem čištěním stavení a dvorů. Zároveň s oslavami se konávalo mnoho
zásnub a uzavíralo plno sňatků. Dva dny před posvícením, tj. v pátek
se zabíjela kuřata, kachny a husy, aby bylo dostatek masa. Chasníci
postavili na návsi vysokou a rovnou májku ozdobenou pestrými pentlemi jako strážce nadcházejícího se veselí. Nejdůležitějším symbolem
posvícení byla dobře vykrmená husa, ta musela mít hodně sádla. Po
vsi chodili mládenci s hudbou a zpěvem a zvali děvčata k tanci. V domech na ně vždy čekalo pohoštění.
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DRANÍ PEŘÍ
Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka
a každé děvče bylo rádo, pokud se mohlo pochlubit svým budoucím
věnem, které obsahovalo peřinu. Nadrat peří do takové peřiny však
nebylo
y jjednoduchou a rychlou
y
záležitostí.

Hospodyně po celé léto pečlivě sbírala a ukládala každé pírko peří
a pilně škubala či podškubávala husy, aby měla na podzimní dračky
peří dostatek. Když skončila práce na polích a nastaly delší podzimní
večery, snášela se vždy část uchovávaného peří z komory či půdy do
světnice, kde se sešly ženy a dívky. Do světnice přinesly jen tolik peří,
kolik ho mohly za večer zvládnout. Pokud by některé peří zůstalo do
druhého dne nesedráno, znamenalo by to, že by se hospodyni nepovedla housata. Dralo se každý den kromě soboty. Draní peří v sobotu nevěstilo nic dobrého. Jednalo se o pověry týkající se chovu hus,

Březnický čtvrtletník

ale také se prý při sobotním draní peří rozmnožilo mnoho dotěrných
much ve stavení. Při práci se vypravovaly pohádky, pověsti, růžné příhody a hádanky, aby práce lépe ubíhala.

ADVENT
Advent - doba očekávání
a příchodu Spasitele na svět.
Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky, tj. čtyři týdny před
Štědrým dnem. Býval to čas půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány
byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. Každá z adventních nedělí měla své
lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá).
Pro první až třetí adventní neděli byla charakteristickou postní barvou
temně fialová. Po třetí neděli ji nahradila barva symbolizující radost,
tedy barva růžová.
Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým dnem,
trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Dnešní tradiční symbolikou adventu je adventní věnec. Nepatří však
mezi nijak staré zvyky. Historie adventních věnců se začala psát teprve v první polovině 19. století. Adventní věnec se svým tradičním
uspořádáním čtyř svící má symbolizovat Kristův kříž. Čtyři svíčky samozřejmě symbolizují čtyři adventní týdny, které předcházejí Vánocům. Je tradicí, že na adventním věnci jsou svíčky zapalovány vždy
v protisměru hodinových ručiček.

SV. MIKULÁŠ - 6.12.
Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíš masopustní ráz.
V maškarních průvodech byli
často k vidění dva, místy až čtyři Mikulášové. Ty na své pouti
po vsi doprovázeli andělé, čerti,
dragouni, hajduci a další řada
dnes již neznámých masek. Teprve později zůstal jen Mikuláš s čertem a andělem. Součástí průvodu bývala muzika, za kterou do světnice postupně vcházeli dragouni, husaři, andělé a nakonec i Mikuláš.
Andělé nosívali nejen pamlsky, ale i pokladničku, do které hospodář
vhodil pár krejcarů, bohatší i zlatku.
Mikulášská pochůzka, tak jak ji známe v dnešních dobách, patří jistě
k nejsilnějším dětským zážitkům. Podle staré lidové víry sestupuje
každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem Mikuláš spolu s čertem
a andělem, obchází lidské příbytky a rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým. Mikuláš se
nejprve zeptal rodičů, jak bylo které dítko po celý rok hodné a jak se
učilo. Poté zkoušel děti, zda se umějí pomodlit. Pokud byl spokojen,
nadělil jablíčka, ořechy a cukroví, které nesl anděl na míse. S kým však
spokojen nebyl, ten obdržel od čerta syrovou bramboru nebo několik
kousků uhlí.
Použité zdroje:
- Toufar, Pavel: Český rok na vsi a ve městě,
Září - prosinec, 2004
- www.cesketradice.cz
Bc. Jana Řezaninová,
kronikářka a knihovnice obce

SV. BARBORA - 4.12.
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle
a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva
symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích či trojicích,
z nichž jedna měla v ruce košík s jablky,
ořechy a cukrovím, kterým podarovávala
malé děti. Podle lidového vyprávění posílal „Barborky“ na zem svatý Petr po zlatém provazu.
Velmi známým zvykem bývalo i řezání třešňové větvičky „barborky“
a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro její údajnou čarovnou moc.
Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se, zda vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky „barborka“ vykvetla, tolikátý
měsíc v následujícím roce byl pro majitele větvičky tím šťastným.
Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na obzoru objevil první
sluneční paprsek. Taková větévka se pak odnesla do domu, kde bylo
děvče na vdávání a čekalo se, zda se větvička o Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké vdavky.
3/2015

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Konané dne 24. 9. 2015
Projednány byly tyto body:
1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty, kontrola usnesení
4. Informace o hospodaření FIN za 09/2014
5. Výsledky VŘ – Dopravní napojení lokalita 3 RD Horky
6. Smlouva o poskytnutí dotace z OPŽP č. 15241584
7. Rámcová smlouva Barko č. M110815
8. Žádost o schválení převodu finančních prostředků do investičního fondu – ZŠ a MŠ
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9. Žádost o pronájem pozemku – L. Klimeš
10. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
a. Linka důvěry
b. Gymnázium TGM Zastávka u Brna
11. Žádost o byt – I. Polednová
12. Záměry prodeje a směny pozemků
13. Informace o stavu projektů roku 2015
14. Příprava projektů pro rok 2016
15. Příprava podkladů pro MAS
16. Různé a diskuze
Stručný výtah:
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na Dopravní napojení lokalita 3 RD Horky. Ve
výběrovém řízení, které se konalo dne 15. 9. 2015 v 10 hodin, byla
vybrána s nejnižší nabídkou firma Dušan Hort z Rapotic. Ta připravila
nabídku ve výši 699 319,99 Kč, druhá skončila firma MBL spol. s r.o.
z Brna, s nabídkou ve výši 704 300,61 Kč a třetí byla firma Soukup Miloš ze Zbýšova s nabídkou ve výši 745 003,62 Kč. V případě, že by vítěz
výběrového řízení odstoupil od své nabídky, souhlasilo zastupitelstvo
obce s jednáním a uzavřením smlouvy s dalším uchazečem v pořadí
tak, jak jsou uvedeny v doporučení výběrové komise.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z OPŽP (Operačního programu životního prostředí)
č. 15241584. Ta bude využita na projekt Doplnění separace o svozu
bioodpadů v naší obci, přesně na nákup 1 ks kontejneru s vyklápěčem
nádob, dále 50 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l a 1 ks nízkého
kontejneru s košem o min, objemu 5 m3 za cenu 756 129 Kč.
ZO obce Březník dále schválilo Rámcovou smlouvu s firmou Barko ze
Zastávky u Brna č. M110815 na výkup odpadů jako různé kovy a jiný
odpadový materiál, který se nashromáždí na sběrném místě Havelkovo.
Zastupitelstvo také jednalo o žádosti o schválení převodu finančních
prostředků do investičního fondu – ZŠ a MŠ. Schválen byl převod finančních prostředků ve výši 417 026,64 Kč z rezervního do investičního fondu, ze kterého budou uhrazeny faktury za stavební práce, které
byly provedeny v měsíci září - opatření proti vlhkosti (podřezávka zdiva a vložení nerez lamelového plechu) a topenářské práce v třídě č.1.
Ve věci žádosti pana Libora Klimeše z č. p. 2, který žádal o projednání
možnosti pronájmu pozemku obce číslo: 689/6, 689/7 v územním katastru obce Březník, které by využil pro motorsport a offroad.
Zastupitelstvo obce rozhodnutí odložilo, protože zástupci Honebního
společenstva přednesli argumenty proti způsobu využívání. Doporučení je doplnit žádost o dohodou s HS resp. rozvrhem využívání. Byla
vyslovena obava, že existuje reálné nebezpečí komerčního využití.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky z rozpočtu obce pro Linku důvěry a pro Gymnázium TGM Zastávka u Brna ve výši 1500 a 670 Kč.
Další veřejné jednání zastupitelstva naší obce se bude konat
ke konci roku. O termínu bude Obecní úřad informovat hlášením obecního rozhlasu, Všichni jsou na něj srdečně zváni.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc říjen:
Paní Boková Marie, 103 let
Paní Sedláková Božena, 92 let
Paní Staňková Jiřina, 88 let
Paní Řezaninová Miluše, 81 let
Pan Jarolím Jaroslav, 80 let
Paní Smutná Věra, 75 let
Paní Chadimová Blanka, 65 let
Pan Malý Vlastimil, 60 let
Paní Zedníčková Jana, 55 let
Pan Budín Bohumil, 55 let
Paní Křížová Ivana, 50 let

Za měsíc listopad:
Paní Nováčková Zdenka, 88 let
Paní Fraňková Marie, 88 let
Pan Menšík Josef, 80 let
Paní Kryšková Libuše, 80 let
Pan Kratochvíl František, 65 let
Pan Vochyán Emil, 65 let
Pan Blažek Miroslav, 60 let

Za měsíc prosinec:
Paní Vondrová Alžběta, 80 let
Pan Rybníček Josef, 70 let
Paní Peňázová Milena, 65 let
Pan Trojan Josef, 65 let
Pan Chylík Miloslav, 60 let
Paní Budínová Hana, 55 let
Pan Nevrkla Miloš, 55 let

Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc červenec:
Břoušek Lukáš

Nově přistěhovaní:
Za měsíc srpen:
Paní Doležalová Šárka se synem Vojtěchem
Za měsíc září:
Pan Prokop Michal
Pan Prokeš Michal se synem Lukášem
Manželé Alena a Aleš Doležalovi

Novomanželé:
Srpen:
Lenka (rozená Svobodová) a Jakub Hájíčkovi
Eva (rozená Ostrovská) a Michal Prokopovi

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Červenec:
Pan Poledna Miroslav

Březnický čtvrtletník

FOTOGALERIE
4. 7. 2015: setkání 70-tníků. obřadní místnost
obecního úřadu

Srpen 2015: odizolování (podřezávání a vkládání
nerezového plechu) zdi ve tř. č. 1. ZŠ Březník

3/2015
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8. 8. 2015: Turnaj v tenise

15. 8. 2015: opékání a posezení s harmonikami –
farní zahrada

16. 8. 2015: Velká pouť
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Březnický čtvrtletník

29. 8. 2015: Turnaj přípravek

5. 9. 2015: O pohár starosty obce

3/2015
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26. 9. 2015: Václavské hody v Ostašově
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Březnický čtvrtletník

3/2015
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56. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 12. 2015. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

