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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou prázdniny a prakticky i dovolené. Věřím, že jsme je všichni
prožili ve zdraví a nabrali jsme nové síly, byť ne všechno se musí vydařit.
Ale to je život.
Máme za sebou také jednu viditelnou etapu stavby kanalizace a ČOV. Prošli jsme si prakticky takovým průřezem – viděli jsme postupně, jak se vše
při stavbě kanalizace dělá, a to až po opravu komunikace. Naposledy jsem
psal o plánované uzavírce a nyní máme hotovou opravu krajské komunikace prakticky v půlce obce. Chtěl bych Vám všem poděkovat za trpělivost a
pochopení – musíme to udělat. Byť se to neobešlo bez nějakých drobných
konfliktů jak technických, tak i lidských, můžeme být rádi, že za prakticky
měsíc máme nový asfalt. K těm technickým problémům patří to, že díky
zvolené technologii a asi finanční náročnosti při jiném postupu, se nám
niveleta vozovky zvedla cca od 10 do 15 cm nad stávající stav. V některých
místech se to ztratí, ale někde se to projevuje výrazněji, jako například od
Sklenářových po „sámošku“. Nicméně, to se napraví a pokusíme se to dořešit i s úpravou míst na parkování u obchodu, ale to vše až příští rok. Ještě
jedna poznámka. Celoplošná oprava krajské komunikace byla a je věcí
správy silnic a platí ji a řídí Kraj Vysočina. Stavba kanalizace, tedy svazek
obcí, se tam podílí pouze šířkou výkopů, cca 1/3 (?).

Jak jste jistě zjistili, nyní pokračují práce na vedlejších místních komunikacích. Oproti předchozí etapě v Močítkách došlo k výměně subdodavatele a
práce probíhají mnohem sofistikovaněji a jsou kvalitněji prováděné. Nyní,
od října, se ještě posílí o jednu pracovní skupinu, a tak se bude prakticky
všude na našich silnicích kopat. Komunikujte, prosím, se stavbyvedoucím
a pro kontrolu umístění připojovacích šachtic si ještě prověřte hloubku
své soukromé splaškové kanalizace, aby to vše vyšlo a mohli jste se řádně
napojit. Dostaneme se taky do částí, kdy přesně nevíme, co se pod zemí
nachází. Je to zejména připojení dešťových svodů do kanalizace, různé
„domácí“ vodovody a také i elektrické přípojky, o kterých nemá nikdo povědomí. Upozorněte na to, prosím, stavbyvedoucího, a pokud se to i přesto
podaří překopat, stavba se snaží to hned napravit. Proto se obrňte trpělivostí.
Na krajskou silnici se vrátíme hned, jak skončí zima. Vzhledem k nutnosti
zimní údržby (kdyby náhodou napadl sníh) se komunikace začne kopat
až na jaře. To se k nám nastěhuje i E.on a začne se v některých částech
obce s kabelizací sítě nízkého napětí. Ještě druhá poznámka. Zatímco
opravy krajské komunikace platí kraj, tak opravy místních komunikací
bude platit obec, pouze za šířku výkopů je opět jejich oprava součásti
rozpočtu stavby (z dotace). Takže, pokud budeme provádět celoplošné
opravy našich komunikací a chodníků, musíme na to zmobilizovat zdroje (dotace, půjčka). O dotace budeme žádat na jaře s realizací 2020 resp.
2021.
Lze předpokládat, že ještě letos se provede montáž technologie na ČOV,
a připojení uživatelů se zahájí začátkem jara, tak jak to počasí dovolí. Do
doby, než budete jednotlivě vyzváni, nic do této nové kanalizace nevypouštějte, mohlo by Vás to stát nemalé peníze za odstranění takto vzniklých
škod!!!
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Nyní jsme také upravili plochu skládky nad areálem družstva a už se tam
objevují hromady cihel z bouraček. Chtěl bych Vás upozornit, že tato skládky je pouze na vykopanou zeminu ze stavby kanalizace a není to skládka
stavební suti. „Bouračky“ si odvážejte podle údajů ze stavebních povolení
na skládku, která je k tomu určená. (Petrůvky, Vladislav, Oslavany?)

Ještě k tomu E.onu. Spolu s kabelizací rozvodné sítě se budeme snažit
položit i nové rozvody osvětlení a místního rozhlasu. Projekt řeší stejná firma. Nyní jste do schránek všichni dostali dopisy s informací o tom, kde se
uvažuje o umístění tzv. přípojných skříní. Nenechávejte to bez povšimnutí,
prostudujte a případně sdělte své specifické požadavky panu projektantovi, držte se dál pokynů a dopis vraťte na obecní úřad. Ještě třetí poznámka.
Lze očekávat, že společně, nebo v těsné návaznosti na kabelizaci NN, se
položí v obci síť optických kabelů a umožní nám využívat (za peníze) IT
technologie v podstatě v neomezeném rozsahu (internet, televize, obecní
informační kanál …)
Ještě jedna zmínka, které prosím věnujte pozornost - zejména ti z vás,
kteří dojíždějí veřejnou dopravou. Kraj Vysočina připravil nový integrovaný dopravní systém – Veřejná Doprava Vysočiny. Ten sice přinese změny,
užitečné pro značnou část kraje, ale na úkor okrajových částí. Tím postiženým regionem je zejména obec Kuroslepy, Březník a Kralice a obecně
mikroregion Chvojnice. Pro naše obce je to devastující zásah do imaginární
dopravní obslužnosti, jež je kraj povinen ze zákona zajišťovat. Kdo z vás
kdy viděl v Březníku autobus v sobotu a neděli, kdo si odvážíte naplánovat
celodenní výlet veřejnou dopravou? Za celou dobu jsme si zvykli, že naší
spojkou se světem jsou Kralice. Dokonce jsme oželeli, že tady nejezdí autobusy, ale díky integrovanému dopravnímu systému jihomoravského kraje
jsme měli v Kralicích během hodiny jeden spoj od Brna a druhý od Třebíče.
Zavedením VDV (Vysočina) dojde k přetrhání těchto spojů. Přicházíme na
trati č. 240 (Brno – Jihlava) o celých 25% spojů!!! Mnohé tyto spoje končí
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v Rapoticích, a tudíž pro cestu z Brna jsou mimo náš zájem, a pokud pojedete na Třebíč a nastoupíte v Kralicích, tak po cca 5 minutách budete v
Náměšti přesedat. Takto vypadá dopravní obslužnost? Spolupráce mezi
kraji je zřejmě nulová. Byť Rapotice patří ještě pod ORP Náměšť, tam si
JMK pohlídal, aby tam vlaky zajely (mohly klidně zastavit ještě v Zastávce).
Zajistil tím návaznost vlak – autobus pro svoje obce jako Ketkovice, Čučice,
Lukovany, …. Tam to šlo, byť z pohledu Brna to je taky kraj„světa“. Ovšem
podle toho výsledku kraj Vysočina končí na naší straně v Náměšti a dál jsou
lvi. Z Náměště je dopravní spojení bez problému, dalo by se říci, že každou
půlhodinu jede nějaký vlak, přibyly spěšné vlaky a rychlíky (na úkor těch
našich). Pokud tak vlaky jezdí dnes, tak by tam mohly jezdit i dále, není to
záležitost technická. Je to pouze a jen záležitost politická.
Vzhledem k tomu, že jsme v červnu tuto záležitost projednávali za účasti
poslankyně PČR Ing. Moniky Oborné na krajském úřadě, kde jsme popsali celou situaci a čekali jsme návrh (ten na místě nezazněl), jak bude kraj
tento výpadek kompenzovat. Nabízelo se řešení orientovat autobusové
spojení na spěšné vlaky v Náměšti. Dnes však přišel prakticky definitivní
návrh jízdních řádů. Oproti předchozí verzi jsme přišli ještě o jeden vlak a v
návrhu autobusových spojení není na spěšný vlak z Náměště ani„ň“.
Seznamte se, prosím, s navrhovanými spoji třeba na elektronické úřední
desce obce, jsou také vyvěšeny na vývěsce u spodní autobusové zastávky.
Pokud chceme zachovat veřejnou dopravu v našem regionu (VDV?), obraťme se na své zástupce.
Popřejme si, vedle potřebného zdraví a pohody, pěkný podzim. Ať stihneme dohnat, co se nestihlo v létě, ať pokročí stavba a v příštím roce se
zbavíme toho stavebního ruchu.
S pozdravem Ing. Ladislav Malach, starosta

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
Zdravím Vás, milí spoluobčané.
Jak je mým zvykem, budu Vás zase o něco žádat. Tentokrát se to týká
našich mazlíčků a nejlepších přátel člověka - psů.
Žijeme na vesnici, kde skoro na každém dvorku nebo v domácnosti žije s
námi - s Vámi i pes nebo více psů. Většina z nich běhá pouze po dvorcích,
ale mnoho z nás – z Vás chodí s pejsky i na procházky, a právě k nim míří
moje prosba.
Určitě všichni víte, že dle obecní vyhlášky č. 4/2018 článek 2, která
upravuje pravidla pohybu psů na veřejném prostranství, se uvádí, že
na veřejných prostranstvích v obci Březník je možný pohyb psů pouze
na vodítku. A při konání sportovních, společenských a kulturních akcí,
na místě konání těchto akcí, je pohyb psů pouze na vodítku s náhubkem.
V případě znečištění veřejného prostranství výkaly psa odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má psa v dané chvíli ve své péči !!!!!
Milí pejskaři, věřím, že naprostá většina z vás dodržuje obecní vyhlášku,
používá vodítko a poctivě uklízí po svých psech. Bohužel jsou mezi námi i
tací, kteří nerespektují základní pravidla slušnosti a čistoty (na která snad
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nemusí být ani vyhláška) a
pravidelně zanechávají po
celé obci psí exkrementy.
Ráda bych Vás touto cestou
požádala, abyste po svých
psech uklízeli !!! Nikomu
z Vás by se určitě nelíbilo,
kdyby Vám někdo jiný chodil
házet svoje odpadky na váš
pozemek.
Občas se stane, že někomu
pejsek uteče. Běhá po vesnici
bez náhubku a vodítka a potřebu vykonává všude.
Prosím, snažte se těmto situacím zamezit. Ne každý je milovník psů a
mnoho lidí se psů bojí. I když si myslíte, že zrovna Váš pejsek je moc hodný, je to pořád jenom zvíře a nikdy nevíte, jak v určité situaci zareaguje.
Volně pobíhající pes = velké nebezpečí a může způsobit i značnou škodu, například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“.
Pokud pes uteče, je těžké zjistit, komu patří. Pokud se nedohledá majitel, často pes končí v útulku. Za umístění zvířete v útulku se však platí, a
pokud se majitel zvířete najde až po delší době, můžou jít platby až do
tisíců a majitel je povinen vše uhradit.
S identifikací psů souvisí i tzv.
čipování.
Od 1. 1. 2020 přichází v
platnost novela veterinárního zákona, podle které má
každý chovatel povinnost
nechat trvale označit svého
psa - OČIPOVAT. Bez označení nemůže veterinární lékař
vakcinovat proti vzteklině,
která je ze zákona povinná.
Očkování proti vzteklině je
platné pouze pokud je pes
nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo dříve tetováním provedeného před 3. červencem 2011). U označeného zvířete bude také možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem. V národním registru zvířat
je možné dle čipu dohledat majitele psa a zatoulané, řádně označené a
evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
Označení se provádí mikročipem. Čipování představuje jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně
aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Čip je inertní tělísko, které
pod kůží nijak nevadí a nedráždí. U psů se čip nejčastěji zavádí na levou
stranu krku nebo nad levou lopatku. Jednotné místo slouží k tomu, aby
čip každý snadno a rychle našel. Čipy mohou psům aplikovat pouze veterinární lékaři a chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
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bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve
výši až 50 000 Kč.
Pokud ještě nemáte svého pejska očipovaného, prosím, učiňte tak do 31.
12. 2019, anebo využijte možnosti a přijďte v sobotu dne 12. 10. 2019
od 10:00 hodin k sokolovně, kde bude probíhat hromadné čipování psů.
Čipování bude provádět MVDr. Žáček.
S sebou si vezměte, prosím, očkovací průkaz psa a košík (náhubek), peníze. Cena čipu se pohybuje dle velikosti psa od 400-500 Kč.
Mgr. Simona Nabytá, místostarostka obce

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
12. 10. 2019
19. 10. 2019
27. 10. 2019
28. 10. 2019
04. 11. 2019
01. 12. 2019
14. 12. 2019

plošné čipování psů u sokolovny
Krojované hody
Štrúdlování
Lampionový průvod
zájezd na muzikál Mamma Mia
rozsvěcování vánočního stromu
výroční schůze SDH s volbou nového výboru

POZVÁNKA NA HODY
19.10.2019

www.obecbreznik.cz
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Tradiční březnické hody se konají v sobotu 19. října a stejně jako loni a
předloni, zveme do průvodu po vsi všechny věkové kategorie!! Hody už
třetím rokem nebudou rozlišeny na babské či mladé, ale do průvodu po
vsi jste zváni úplně všichni. Zapojte se a podporujte s námi krojovanou
tradici v naší obci. Průvod krojovaných začne v 11:00 u hostince Na Růžku. S naší Polužankou nejdříve požádáme o právo hodové pana starosty
a poté obejdeme celou dědinu. Protože se loňský netradiční model velmi dobře v naší obci ujal a byly na něj jen kladné odezvy, bude i letošní
hodový program jiný!! Po průvodu se stárci přemístí ihned do sokolovny,
kde se bude konat hodová zábava pro celou rodinu, a to již od 18:00
hodin. Přijďte se podívat i s vašimi dětmi. Hodová zábava nebude celý
večer. Bude to spíše hodové odpoledne a podvečer, kterého se může zúčastnit celá rodina. Začne předtančením hned po 18. hodině. Podívat se
budete moci tentokrát na „Špacírku“, kterou zatančí naši „mladí“. Svým
vystoupením nás překvapí i „Jablíčko“, soubor našich dětí. Nic z toho si
nenechte ujít, všichni pilně trénují už od srpna, tak je přijďte podpořit,
podívat se a potěšit se. I děti se předvedou v krásných krojích. Zábava
bude pokračovat asi do 21 hodin. Proto přijďte všichni zavčas.
Za krojované
Jarmila Křivánková

(foto z roku 2018)
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VÍTE, ŽE…
- I přesto, že ze všech tří příjezdových stran naší obce informují
značky o zákazu podomního prodeje, stává se, že k nám zavítají prodejci energií anebo předraženého zboží a zvoní u našich
dveří. Informovanost o tomto tématu je již dnes velká, ale přesto
se podaří často nějakému „šmejdovi“ přesvědčit většinou starší
spoluobčany, že ta jejich nabídka je opravdu velevýhodná, anebo
prostě něco nalžou nebo podstrčí, aby získali, co potřebují – naše
peníze. Z obecního úřadu prosíme zejména mladší generaci, aby
pohovořila se svými staršími členy rodiny a varovala je.
Často se také stává, že volá neodbytná paní z energetické společnosti a oznámí návštěvu u vás doma některého jejich zástupce (ovšem
bez možnosti odmítnutí schůzky - prostě schůzku oznámí ...), že jde
něco „zkontrolovat“. Z toho se nám pak často vyklube přepis dodavatele energií. Nabízí i elektronické dražby energií, zde se mějte také
na pozoru. V novinách je plno příběhů se špatným koncem.
Asi v polovině září navštívila naši obec paní, která nabízela„supervýhodně“ zdravotní deky – prý na doporučení lékaře … Prý zlevněné
z 11 000 na 2000 Kč. Ne, říkáte to správně, to není výhodný nákup!

Proto znovu upozorňujeme občany, že nemají povinnost pouštět
do svých domů cizí lidi, nemají povinnost jim ukazovat jakékoliv
svoje soukromé dokumenty ani doklady a ani podepisovat smlouvy. A nemusí kupovat ani předražené věci z prahu svého domova.
Prosíme všechny Březničáky o velkou obezřetnost při jednání s
těmito společnostmi a osobami, které se pod záminkou uzavírání
výhodných smluv a nákupů a s velkou vtíravostí (nenechají se odmítnout) dostávají do našich domácností.
Ještě je dobré napsat, že obecní úřad nevydává žádná povolení
(výjimky) na podomní prodej, i když by vám to prodejce mohl
tvrdit. Pokud si nejste jistí, že se jedná o pracovníka na opis elektroměru, plynoměru nebo pána co opisuje stav vody, volejte na
obecní úřad (568 643 320) my vám dotaz rádi zodpovíme.
A co s tím, když už u vás tento člověk zazvoní?
Nejlepší je mu neotevírat. Pokud mu už otevřete, klidně mu zase
zavřete před nosem.
Pokud nám zavoláte na obecní úřad, starosta nebo místostarostka
obce zjedná nápravu (prodejce z obce vykáže), anebo zavoláme policii.
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- Karty na sběrný dvůr do Náměště jsou k zapůjčení pro občany
naší obce na obecním úřadě. Sběrný dvůr v Náměšti, na adrese
Ocmanická 200, má otevřeno v pondělí od 14 do 17, ve středu v
době od 8 – 17 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Ukládat se zde
dá v podstatě všechno, vyjma stavební suti (množství větší, než
pár kbelíků nevezmou), kterou je třeba na vlastní náklady uložit
na skládku v Petrůvkách.

prava orientovaná na výcvik s využitím prvků sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových i kolektivních sportů).
- Obecní knihovna je otevřena každé úterý 18:00 - 19:00 v suterénu OÚ, výběr knih je několikrát ročně doplňován o novinky a
půjčování knih je zdarma.
- dne 12. 10. 2019 od 10:00 hodin bude u sokolovny probíhat
hromadné čipování psů pro zájemce z řad občanů naší obce. Čipování bude provádět MVDr. Žáček. S sebou si vezměte očkovací
průkaz psa a košík (náhubek), peníze, Cena čipu se pohybuje dle
velikosti psa od 400-500 Kč.

SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA

- Každé pondělí od 17 hodin se koná v místní sokolovně Cvičení
pro rodiče s dětmi (určeno pro děti ve věku 2,5 - 5 let a jejich
aktivní rodiče, či prarodiče, tety, strýce). Starší děti od 6 do 8 let si
mohou přijít zacvičit od 17 do 18 hodin každou středu do místní
sokolovny v Oddílu všestrannosti (všestranná sportovní prů-
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Zemědělství – výroba a spotřeba potravin je dnes zásadním problémem na celém světě. Tak třeba západní země produkují mnohem více potravin, než spotřebují a logicky ty přebytky chtějí realizovat a prodat jinde – tedy také u nás. A my pak máme problém
s uplatněním vlastní produkce. Dochází k paradoxům, že nemáme
radost z dobré úrody, protože ji nemáme jak uplatnit a výkupní
ceny se snižují. Naopak v případě neúrody nebo krize může nastat
v České republice velký problém, protože nejsme soběstační a jiné
státy samozřejmě budou zásobovat přednostně sebe. Je to dnes
strategická otázka.
My jako spotřebitelé můžeme situaci pomoci jednoduše tím, že
budeme přednostně nakupovat a konzumovat české produkty.
Ostatně i pro naše organismy to je lépe, neboť naše těla jsou na ně
po dlouhé časy zvyklá, a tak jsou pro nás a naše zdraví přirozeně
vhodnější. Třeba cizokrajné ovoce je atraktivní, ale nahrazování
kvalitních jablek a hrušek a jiných domácích tradičních plodů těmito zdálky dováženými a uměle postupně dozrávajícími produkty je pro náš organismus nepřirozené a dlouhodobě nezdravé.
Musím pochválit naše zemědělce, kteří se v té celosvětové konkurenci snaží domluvit, přestože to není lehké. Musí aktuálně reagovat na konkrétní situaci, zároveň nemohou zapomínat na péči
o krajinu. Skutečnost, že vše komplikují zvyšující se sucha, snad
už ani není třeba připomínat. Ale je nutné hledat dlouhodobá východiska a řešení. Voda je zdrojem života, pohled na hynoucí lesy
je tristní.
V zájmu naší budoucnosti se musí spojit celá společnost. Nemyslet jen na krátkodobé zisky, jež přinášejí často devastaci přírody,
ale být schopni a ochotni i leccos ze svého pohodlí a výhod dílčího
prospěchu obětovat. Jsem rád, že naši zemědělci to tak většinou
vnímají.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Odpad patří do kontejnerů
Procházka v přírodě, mezi poli v okolí Březníka je krásná a příjemná.
Když jdu a rozhlížím se, nebo hledím do dálky, kam až to jde, to je
nenahraditelná relaxace. Něco ji však velmi často kazí.
Vždy lituji, že s sebou nemám igelitovou tašku nebo pytel, kam bych
sbírala odpadky, které cestou potkám (a je jich neskutečně moc).
Když mi pod nohama „zůstává“ hlína, kameny, tráva, to je v pořádku.
Ale není nic „hnusnějšího“, než minout pytel, i když papírový, plný „Cemixu“. Případně jiný předmět, který hyzdí naše okolí.
To se mi stalo letos 1. srpna na cestě kousek pod Hejlovými. Nebylo to
nic příjemného a zkazilo mi to krásné a slunečné ráno. Je hrozné vidět
takovou věc ležet v přírodě, a ještě horší je to, že někdo něco takového
může vůbec udělat!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto nikdy nepochopím a ani nechci.
Kdo má ve svém okolí takového „ničitele“ přírody a „kazisvěta“, který je schopný vědomě vyhodit do přírody odpadky, které do přírody
nepatří, místo aby si dal tu malou práci vyvézt je do kontejneru, ať
ho vždy zastaví a připomene mu, že to se opravdu nedělá, není to ani
inteligentní, ani rozumné, ani správné a ani zdravé pro přírodu.
Jestli o někom víte, kdo se takto „hnusně“ chová k přírodě, a tím vlastně i k ostatním lidem, připomeňte mu to, nebojte se ho zastavit a „pokárat“ ho, ať se zamyslí a zastydí a zkusí aspoň někdy použít rozum.

Není to normální a není to správné, vyhodit třeba i jenom malý odpadek do přírody místo do kontejneru. Jak se my budeme chovat k
přírodě, tak se ona bude chovat k nám.
Nehledě na to, že i tento „hříšník“ bude určitě rád, když zůstane jeho
okolí zachované i pro jeho potomky.
Kdo v sobě nemá tolik slušnosti, aby chránil naši přírodu, krásnou
Zem, nezaslouží si na ní žít.
Opatrujme si vše krásné, co je nám dáno k životu. A važme si toho.
Ing. Jarmila Křivánková
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Krásný podzim, milí spoluobčané,
léto se nám rychle přehouplo a je tu podzim. Možná se dočkáme krásného babího léta, ale v noci už je zima a rána jsou studená.
Užili jsme si sluníčka, koupání, krásných dovolených nebo jen volna,
návštěv, výletů, poutí, oslav a všemožných akcí i pro děti. A tak hned
na začátku musím poděkovat všem organizátorům, všem aktivním
lidem. Někdy se něco moc vydaří, jindy se něco trochu pokazí. Někdy
to nemůžeme ovlivnit, jako třeba nepřízeň počasí. Někdy zkazí náladu
pořadatelům malý zájem občanů. Ale nic nevíme dopředu, jak se co
vydaří. Tak je dobře, že jsou aktivní lidé a snaží se ze všech sil něco
ukázat a pořádat.
Velká pouť byla netradiční, po obci nechodila hudba a stárci. Názory
jsou různé. Někomu se to líbilo, (většinou starším lidem) a někdo říká:
„To nebyla pouť, když nám nezahráli u domu.“
Na odpolední mši svatou se názory také různí, ale více slyším, že je
lepší mše dopoledne. Většinou chtějí mít lidé nedělní odpoledne volnější. Jak mi bylo řečeno - někdo má hosty a ti do kostela nechodí,
někdo si chce po obědě „dát šlofíka“, někdo se rád dívá na pohádku.
Zkrátka každý má jiný názor a nikdy se nezavděčíte všem.
A i když hasičům na slavnost založení sboru počasí nevyšlo, byla moc
pěkná. Vše dobře zorganizované, průvod, kladení věnců, pěkná výstava
fotek v sokolovně, občerstvení i závody. První místo naši závodníci neobsadili, ale to nevadí, snaha se cení a druhé místo je krásné. A když jsem
četla v pátečních Horáckých novinách (13.9.) článek pana Chňoupka, tak
jsem měla radost, jak pěkně o této akci a našich hasičích píše.
Napíšu a ocituji jen začátek z článku:
„Minulou sobotu jsem měl tu čest se zúčastnit oslav sto dvacátého
pátého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Březníku. Tamní
sbor je velmi aktivní a patří k těm výstavním na našem okrese.“
Myslím si, že to všechny hasiče potěší. Všem patří dík a myslím si, že
největší panu Jaroslavu Řezaninovi. Všichni věnují organizaci moc svého volného času, tak jsem doufám nikoho neurazila, že jsem nejmenovala všechny. Nerada někoho jmenuji, ale Jaroslav je (podle mého
názoru) opravdu hlava našich hasičů. Už naposledy velké díky všem.
Všude jsou nějaká pravidla, a tak se začtěte do dnešního příběhu:
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PRAVIDLO
V každé rodině existují nepsaná pravidla a ani ta naše není výjimkou.
Naším hlavním nepsaným pravidlem bylo: „Tatínek nemyje nádobí.“
Můj otec sekal trávu, čvachtal se ve špíně, když natekla do sklepa
spodní voda, staral se o dost velkou zahradu, rozvážel nás po městě
a vstával o hodinu dřív, aby nás dovedl do školy a po škole tu byl jen
pro nás. Neustále se pro nás obětoval a dělal téměř všechno, o co jsme
ho požádali.
Přesto jsme věděli, že nesmíme čekat, že ho uvidíme dělat jedinou
věc - mýt nádobí.
Tohle pravidlo jako by bylo vytesané do kamene.
Maminka a tatínek nás dál milovali a pomáhali nám, i když už jsme
byli dospělí. Když jsem si koupila dům, můj tatínek se mi snažil tisícerými možnými způsoby pomáhat. Potřebovala jsem nové dveře? Žádný problém. Potřebovala jsem pomoci s izolací vodovodního potrubí,
vymyslet šikovné poličky, něco vymalovat? Dělal všechno s chutí.
Velmi jsem si vážila jeho ochoty a vždycky jsem byla otci moc vděčná za jeho
moudrost a pomoc. Učím se přijímat
jeho pomoc proto, čím je: darem z lásky.
Jednou večer jsem ale dostala zvláštní
dárek, který předčil všechna moje očekávání.
V posledních týdnech jsem byla doma
velmi málo a všechen volný čas jsem
musela věnovat práci. Tím pádem to u
mě vypadalo, jako by tam řádilo tornádo. Především nechyběla obrovská hora
špinavého nádobí. Slibovala jsem si, že ho co nejdříve umyji, ale nestíhala jsem.
Jednou jsem se vrátila po obzvláště únavném dni v práci, automaticky
jsem zapnula počítač a šla si do kuchyně uvařit kafe, abych se dala
dohromady. Tam však něco upoutalo moji pozornost: odkapávač byl
plný… plný nádherně umytého nádobí!
Napadlo mě, že je umyla maminka, tak jsem jí zavolala, abych jí poděkovala, protože to by byla opravdu anděl.
„To jsem nebyla já,“ řekla mi, „to byl tatínek.“
Když jsem zavěsila, vhrkly mi do očí slzy. Pravidlo vytesané do mé
mysli, že tatínek nemyje nádobí, se před mýma očima rozsypalo na
prach.
Možná se to někomu bude zdát málo. Ale pro mě to byl největší skutek
lásky, co jsem v životě dostala.

ci museli denně nosit mléko do sběrny k Nováčkům, a to bylo denně
odváženo drahou do Brna. Dnes pokračujeme v dalších poznámkách:
Richard Nováček na tento povinný sběr mléka nebyl zpočátku zvláště
vybaven. Mléko sbíral třikrát denně v síňce, kam se chodilo ze silnice
průjezdem přes malý dvorek. Mléko zemědělci nosili v konvích, případně smaltovaných kbelících. Mléko ve sběrně nalévali do odměrné nádoby. Množství přineseného mléka bylo zapisováno do sumarizačních
archů a knížek, kterými byli vybaveni všichni zemědělci. Mléko bylo
sléváno do dvacetilitrových kovových konví a ty k přepravě uzavírány
víkem. Později Richard Nováček ke skladování mléka upravil přilehlou
komůrku. Vybudoval v ní chladicí nádrž, do které během léta ukládal
konve s mlékem. Brzo se v komůrce objevil i povrchový chladič mléka.
Šlo o chladicí stěnu, kterou tvořily trubky, jimiž protékala studená voda.
Do zásobníku chladiče se nalévalo především čerstvě nadojené mléko.
Postupně se urychloval i odvoz mléka z obce, kterého se v průběhu války
ujali soukromí autodopravci. Patřil mezi ně určitý čas i pan Karásek.
Nejméně jednou, ale většinou dvakrát v měsíci odebíral pan Nováček
z dodávaného mléka vzorky. Ty byly v laboratořích mlékárny vyhodnocovány na tučnost a čistotu a zemědělci podle zjištěných údajů
placeni. Sběrač měl pro odvoz vzorků připraveny očíslované lahvičky.
Mléko v odběrné nádobě řádně promíchal a poté speciální skleněnou
trubicí odebral vzorek mléka do lahvičky. Odebírání vzorků bylo nahodilé, neboť mělo odkrývat případné ředění mléka vodou. Proto byl
odběr vzorků zemědělci vždy „ostře“ sledován. Také se stávalo, že se
zemědělec na cestě do sběrny vrátil domů, když zjistil od sousedů, že
se odebírají vzorky, neboť ten den neměl zrovna čisté svědomí.
Nošení mléka do sběrny se stávalo nepsanou povinností dorůstajících
příslušníků rodiny, u větších zemědělců pak sloužících, kterých bylo
během války v obcích značný počet. Byla to někdy nepříjemná povinnost, protože se musela vykonávat denně bez ohledu na počasí i osobní plány. Zvláště večerní sběr šel někdy na nervy, když například v sokolovně začínala taneční zábava nebo filmové představení a dojení se
nečekaně protahovalo. Nosil jsem mléko do sběrny také několik roků.
Měl jsem však velikou výhodu, protože naše hospodářství sousedilo se
sběrnou. Dobře si však vzpomínám, jak byli často otráveni kamarádi,
kteří to měli do sběrny přes celou obec.
Ve vzpomínkách pana Menšíka budeme pokračovat příště.

Vidíme, jak někdy málo stačí, abychom udělali blízkým velkou radost
a ukázali, jak je máme rádi.
Z poznámek pana Menšíka jsme si v předminulém čísle přečetli, jak
za II. svět. války byly zaplombovány domácí odstředivky a máselnice
a rodiny odkázané na nákup mléka dostávají mléko na lístky. Rolní-
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Z kalendáře z roku 1941 od paní Suché ze Lhotic si připomeneme jen
nějaké pranostiky na říjen a listopad.
Sv. Terezie zasazuje zimní okna.
Na sv. Havla dobytek do chléva.
Na sv. Šimona a Judy, zima leze z půdy.
Když říjen blýská, zima plíská.
Je-li na sv. Martina mlha, přijde mírná zima.
Je-li na sv. Martina slunečno, nastane tuhá zima. Jaké počasí na sv.
Kateřinu, takové jest v příštím lednu.
Jaký listopad, takový budoucí květen.
Ještě bych připomněla školákům, že začala i výuka náboženství na
naší škole a nemusíte se bát ještě přihlásit. Výuka probíhá každou
středu. Nižší stupeň začíná ve 12:15 hodin a vyšší stupeň ve 13:00 hodin. Vyučuje
kněz pp. Josef Požár.
y j zde působící
p

KULTURNÍ VÝBOR OBCE
V našich kostelích bývají děkovné mše svaté za úrodu. U nás tato děkovná mše bývá třetí neděli v měsíci září. Je to krásná tradice a věřící
přináší dary z našich zahrad a polí knězi, který je požehná. Přinášíme
chléb, zeleninu, věnec z obilí, ovoce, vodu, víno, koláče.

Milí spoluobčané,
od vydání posledního čísla čtvrtletníku jsme v obřadní síni Obecního
úřadu měli několik hezkých slavností. V pátek 6. září jsme přivítali sedmdesátníky, následující sobotu 14. září jsme vítali čtyři novorozené
občánky naší obce, v sobotu 28. září slavíme jedno jubileum - 80. let
a dále jsme v kruhu rodinném oslavili jednu zlatou svatbu. Snímky z
těchto pěkných oslav si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
V neděli 27. října budeme od 16:00 v místní sokolovně pořádat tradiční a oblíbené podzimní ŠTRÚDLOVÁNÍ. Dlouho jsme přemýšlely, jaké
téma by bylo lákavé a zvolily jsme tentokrát hned tři kategorie:
1) DOMÁCÍ PEČIVO (např. Váš domácí chléb, housky, žemličky apod.)
2) SLADKÉ ROLÁDY
3) DOMÁCÍ ČISTÉ PÁLENKY (Tento rok prosíme vzorky pouze čistých
pálenek - např. slivovice, meruňkovice, hruškovice … Likéry necháme na příští rok)

Závěrem dětem popřeji krásný vstup do dalšího školního roku, všem
rodičům a prarodičům ochotu dětem pomáhat. Není to vždy lehké
všechno nové pochopit. Učitelům trpělivost, ochotu vysvětlit a lásku
všem. S úsměvem jde všechno líp, i když v srdci vládne smutek. Když
se na někoho usmějeme, většinou se nám úsměv vrací, tak ať se nám
vrátí mnoho úsměvů
přeje Marie Sobotková
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Soutěžní dobroty i vzorky pálenek budou hodnoceny veřejností a ty
nejlepší náležitě odměněny! Prosíme tímto soutěžící, aby své pálenky
nosili v lahvích min. 0,75l na obecní úřad do pátku 25. 10. 2019.
Pečené soutěžní pochoutky noste, prosím, v neděli 27. 10. 2019 ve
14:30 do sokolovny, ať stihneme vše připravit a nachystat. Každý soutěžící bude odměněn!
Od 16 hodin jste všichni zváni na ochutnávání a hodnocení pečených
dobrot a degustování pálenek. Přijďte ochutnávat a zvolit ty nejlepší
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soutěžní kousky. Hodnotit budete vy, veřejnost. Všechny kategorie si
zasoutěží o lákavé ceny. Těšit se můžete i na hudební doprovod. Přijďte
s námi strávit příjemné nedělení odpoledne. Všichni jste srdečně zváni.
Den poté, ve sváteční pondělí 28. října, se bude konat LAMPIONOVÝ
PRŮVOD od sokolovny k Pomníku padlým k příležitosti státního svátku
Dne vzniku samostatného Československého státu. Lampionky budou
rozdávány všem dětem zdarma v sokolovně od 17:45. Průvod vyjde od
sokolovny v 18:00. Těšíme se na Vaši účast!
Dále pořádáme v pondělí 4. listopadu ZÁJEZD do Městského divadla
v Brně na světově proslulý muzikál MAMMA MIA. Odjezd autobusu je
plánován na 17:30 od spodní autobusové zastávky. Představení začíná
v 19:00. Cena vstupenky pro dospělého činí 640 Kč, pro děti, studeny a
seniory je vstupné zvýhodněno za 429 Kč. Autobusovou dopravu plně
hradí obec. Muzikál Mamma Mia je jedinečnou podívanou plnou nehynoucích
hitů švédské hudební skupinyy ABBA.
y

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
ŠEL MEDVÍDEK DO ŠKOLKY
VZAL SI S SEBOU BAČKORKY
A ČERVENÉ JABLÍČKO:
NA SHLEDANOU, MATIČKO,
JDU SI ZPÍVAT, UČIT SE A HRÁT
A AŽ SKONČÍM,
DO TVÉ NÁRUČE SE VRÁTÍM RÁD…
…milí dospěláci, zdravíme vás po
letních prázdninách z naší školky.
V letošním školním roce se nás tu
sešlo 40 dětí a věřte nevěřte, seznámit se s tolika kamarády dá
docela práci!
V první třídě – „u medvídků“ – jich
máme 16 a ve druhé třídě – „u kosích bratrů“ – dokonce 24.
Všechny děti, jak už napovídá
úvodní básnička, si budou ve školce hrát a zpívat, ale také učit se poznávat nové věci. V tom nám budou
pomáhat čtyři paní učitelky: Lenka, Zdeňka, Blanka a nová paní učitelka Olinka.

Zájezd je v této chvíli již plně vyprodán. Děkujeme všem za zájem a
slibujeme, že brzy uspořádáme další zájezd na nějaké pěkné muzikálové představení. Plánujeme pořádat zájezdy tohoto typu minimálně
2x ročně (na jaře a na podzim).
Těšíme se na společný zájezd za kulturním zážitkem.
Na první adventní neděli dne 1. prosince společně rozsvítíme VÁNOČNÍ
STROM na návsi, ale to už předbíhám. Podrobné informace se včas dozvíte.
Jana Řezaninová, předsedkyně Kulturního výboru
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Nesmíme také zapomenout na paní Terezku z Mighty Shaku, která za
námi bude jezdit každý týden tancovat. Do zimy snad něco nacvičíme a rádi se vám předvedeme s tanečkem při rozsvěcování vánočního
stromečku.
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Do té doby je ale ještě spousta času na to, abychom si užili krásný podzim. Těšíme se na setkání s vámi, třeba už na drakiádě v pátek 4. října,
a přejeme krásné dny plné barev a dobré nálady…
…vaše děti za školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme zase ve škole.
Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2. září opět v
místní sokolovně, do školní třídy bychom se všichni nevešli.
Do naší školy letos nastoupilo 136 žáků. Žáci k nám chodí z Březníka, Kralic nad Oslavou, Kuroslep, Horních Lhotic, Rapotic, Sudic,
Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic, Vícenic, Hartvíkovic a Lesního Jakubova.

V prvním ročníku jsme přivítali 12 nových žáčků - 6 chlapců a 6 děvčat. Doufáme, že se jim bude ve škole líbit, jejich třídní učitelkou
bude Mgr. Zina Jiránková. Ve 2. a 4. ročníku bude vyučovat Mgr.
Kristýna Trojanová. Třídní učitelkou 3. a 5. ročníku bude Mgr. Martina Kobrová. Na 2. stupni se bude vzdělávat v 6. ročníku 19 žáků třídní učitelka Ing. Lenka Malá, v 7. ročníku 27 žáků - třídní učitelka
RNDr. Lenka Jarolímová, v 8. ročníku 20 žáků - třídní učitelka Mgr.
Šárka Kafková.
V 9. ročníku 19 žáků - třídní učitelka Mgr. Petra Rabušicová. Ve škole
také vyučují Mgr. Hana Staňková, Mgr. Pavla Coufalová, Mgr. Milena
Fröhlichová a pan ředitel Mgr. Jan Nešpor. Nově zde bude pracovat
paní učitelka anglického jazyka Mgr. Petra Čapková - místo paní
učitelky Mgr. Ivany Dragounové, která odešla na mateřskou dovolenou. Funkci asistenta pedagoga budou vykonávat Lucia Kafková,
Michaela Fraňková a nově Mgr. Jan Voborník. Ve školní družině bude
působit stejně jako loni Michaela Fraňková. Výchovnou poradkyní
bude i v tomto roce vykonávat paní učitelka Ing. Lenka Malá, metodikem prevence zůstává paní učitelka Mgr. Šárka Kafková. Funkci
zástupkyně ředitele bude vykonávat paní učitelka Mgr. Martina
Kobrová. Novou posilou je i paní uklízečka Eliška Hájková.
Během měsíce září probíhá ve všech ročnících opakování učiva, píší
se vstupní prověrky. Ve čtvrtek 12.9. byla zahájena plavecká výuka
žáků třetího a čtvrtého ročníku v třebíčském areálu Laguna.
Plánujeme také různé výchovně vzdělávací akce, divadlo Pasáž v
Třebíči, balet Labutí jezero, hudební představení s operním pěvcem Jakubem Pustinou, dopravní výchovu spojenou s vystoupením
skupiny sportovců RIDE WHELE – biková adrenalinová show. Žáci se
mají určitě na co těšit.
Všem žákům, učitelům, zaměstnancům a rodičům přejeme v novém
školním roce hodně zdraví a chuti do práce.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Březník

TJ Sokol Březník
ODDÍL FOTBALU
Se začátkem školního roku začala i nová fotbalová sezóna. Do okresního přeboru jsme přihlásili, stejně jako loni, tři kategorie. Mladší
žáky, starší přípravku a mladší přípravku. Ještě máme fotbalovou
školičku (minipřípravku), ale ta žádnou oficiální soutěž nemá.
Začátkem září si mladí fotbalisté a fotbalistka udělali výlet na Městský stadion v Brně na Srbské, kde působí a hraje své domácí zápasy Zbrojovka. Tato akce byla součástí projektu Tour de club. Kluci si
zatrénovali s hráči a trenéry „A“ týmu Zbrojovky. To vše moderoval
Petr Švancara.
Bylo to příjemné zpestření a odměna dětem za vytrvalost a píli.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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Reporty ze zápasů přípravek:
Sp OP 1.kolo
Dnes jsme zahájili sezónu v OP na domácím hřišti proti Studenci.
Utkání jsme začali (jak už bývá poslední dobou zvykem) zakřiknutě.
Hosté na nás vlítli a než jsme se rozkoukali, tekli jsme o dva góly.
Poté se hra vyrovnala herně i gólově. Druhý poločas jsme začali o
poznání lépe. Díky přesné kombinaci, důrazu a nekompromisnímu
zakončení jsme navyšovali vedení až na konečných 12:6.
Začátek druhého zápasu byl jak přes kopírák toho prvního. Než jsme
zjistili, že už se hraje, tekli jsme o dva góly. V půlce poločasu jsme snížili.
Vstřelený gól nás nastartoval. Hrálo se především před bránou Studence. Hosty jsme přehrávali kombinací, v soubojích jeden na jednoho a v
celkovém nasazení. Celkové skóre 12:2 odpovídalo dění na hřišti.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost. Hoši děkujeme!
Sp OP 2.kolo
V pátek 13. jsme jeli odehrát derby do Náměště. Domácí byli velkým favoritem. Z předchozích čtyřech zápasech inkasovali pouze
dva góly. My jsme den před tím odehráli silně obsazený turnaj Ondrášovka cup v Bíteši.
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Úvod prvního zápasu byl z říše snů. Domácí jsme zaskočili důrazem a
aktivním napadáním a než se stihli rozkoukat vedli jsme o dva góly.
Domácí své zbraně ale nesložili. Pěkné fotbalové akce se střídaly
na obou stranách. Gólově jsme měli trochu navrch my. Zápas jsme
odmakali, všichni kluci hráli na hranici svých možností. Výsledkem
byla překvapivá ale zcela zasloužená výhra 5:6.
Druhý zápas začal z obou stran opatrně. První gól jsme po skrumáži
protlačili do domácí branky my. V samém závěru poločasu domácí
zaslouženě srovnali. Ve druhém poločase nám došly síly. Projevila
se na nás únava z předešlého náročného dne. Toho domácí dokonale využili. Zápas se dohrával převážně v jejich režii. Výsledkem byla
prohra 6:1.
Klukům patří obrovská pochvala za perfektní předvedený výkon.
Hoši děkujeme.
Trenér přípravek Miroslav Pelán

SOKOLÍČCI
- NAŠI NEJMENŠÍ CVIČENCI
V minulém psaní jsem slíbila, že se rozepíši i o našich nejmenších, tedy
o cvičení rodičů s dětmi.
Jsou to prťata od 2,5 do 5,5 let. Cvičí s rodiči. Tedy pokud máte představu, že rodiče dělají to, co děti, tak tuto představu vám hned porovnám
do reálných podob. Někteří rodiče cvičí, jiní dělají doprovod a další se
považují za oběť.
A oběť to opravdu někdy je! Představte si, že musíte prolézat opičí dráhou, chodit po čtyřech jako pes, a ještě k tomu štěkat, abyste nalákali
svého potomka do tunelu z žíněnek. Když tuto část spolu krásně zvládnete, skončíte u švédské bedny, kterou zkrátka se svými proporcemi
nejste schopni prolézt ani náhodou. Urputně se snažíte svému dítku vysvětlit, co teď musí udělat samo, že na něj na konci počkáte. Vstrkáte jej
pod přepážku z dílu bedny a běžíte na druhou stranu, kde voláte a lákáte
malého sokolíka k sobě. A z díry? Buď se ozývá pláč, nebo zhola nic. Už,
už se nadechujete, že zavoláte, rozhlížeje se po ostatních rodičích, jak
jsou na tom se svými ratolestmi oni, když v tom ucítíte, jak se vám něco
ovinulo kolem nohy. Ano, váš drobeček. Našel si vás!
Tátové si s tím dokáží většinou poradit líp:
„Ty jsi mě našel?“
U maminek je to horší, ty vidí v očích dětí spíše výčitku:
„Ty jsi mě tam mámo nechala, samotného!?“
Mají potřebu prcka hned konejšit a rozhodně ho už nikam neposílat. Tak
z tohoto si nic nedělejte. Některé děti zkrátka potřebují více času. Takovýto začátek známe všichni, všichni jsme si tím prošli. Někteří vícekrát, a
vůbec nepomohlo, že už tam byl starší sourozenec. Prostě přijde období,
kdy musíte s prckem zkrátka dělat všechno, a k tomu se pitvořit, opičkovat, dělat ze sebe totálního magora, jak hrozně vás to baví. Proč? Pro
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svoje děti, protože jste je chtěli, protože chcete, aby „něco dělali“, protože je k „něčemu“, v tomto případě k řízenému pohybu, chcete vést, protože tím „opičkováním“ vytváříte vazbu, ne vy k němu, ale ono k vám. A
taky proto, že je to nejbližší, první dětská skupina před tím, než půjde do
školky – tzn. další stupínek socializace.
Když si vzpomenu na Adélku Kopuletou, která se od mámy nehnula
první rok na krok a máma ji opravdu měla celou hodinu ovinutou kolem nohy nebo v náručí. Když si vzpomenu, jak před půldruhým rokem
nacvičovala sletovou skladbu Méďové – jednou a dost! A když to porovnám s loňským rokem, kdy s radostí a nadšením šla do každé blbiny
sama, těším se na cvičení s ní, i na to, až mi na příští léto přeskočí k sokolíkům. Nutno podotknout, že Adélka chodila do oddílu mnohem dřív
než ve 2,5 letech. Zkrátka proto, že tam chodil starší brácha a Adélku by
doma nikdo nepohlídal. Takto to máme až na nějaké výjimky s většinou:
Malachovi, Prokopovi, Hájkovi, Hlavnovi a Doležalovi.
Jak asi tušíte, v tomto věkovém rozpětí dělat nějaké velké akce, či výpravy nelze. Vše je na zvážení rodičů, zda danou akci ustojí, či nikoliv. Pokud
to lze, snažíme se do akcí zapojit všechny, najít kratší alternativy apod.
Zimní krmení zvířátek, setkání na Babylonu, cyklovýlet a hlavně hledání
skřítečkova pokladu, už patří do stálých oddílových akcí.
Letošní cvičební rok nebude jiný. I když – máme před sebou hned několik nových výzev:
1) Příští rok slaví sokolská jednota Březník 100 let od svého založení.
Určitě by bylo vhodné tam prezentovat i snahu našich sokolíčků a
jejich rodičů.
2) Jak víte, se sokolíky máme patronát nad studánkou u Pastýřky. No a
aby to maličkým nebylo líto, objevili jsme další studánku, mimochodem ještě blíž, která určitě stojí rovněž za opečovávání. Dáme tedy
R+D možnost převzít nad touto studánkou patronát a doufáme v
pozitivní ohlas. Již proto, že není těžké se k ní dostat: pěšky, na kole i
s kočárkem.
3) Rádi bychom (doufáme v to!), aby se i sokolíčci s námi přidali k výzvě
Lesů ČR „Vysázíme les“. Pro všechny další zájemce jsou připraveny
podrobnosti viz. „Výzva Vysázíme les“, případně je naleznete na našem webu: www.sokolicibreznik.cz. Rodiče dostanou informace do
emailu.
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A nyní pár řádků ze cvičeníčka R+D.
Jak jsme se Sokolíčky hledali skřítečkův poklad.
Jak už to tak bývá, na konci školního roku, před prázdninami, se s námi
skříteček rozloučí. Je to skřítek, který přebývá v sokolovně a sleduje, jak
děti cvičí. Odměňuje jejich snahu tím, že když se mu jejich cvičení líbí,
nechá každému z nich v botce jeden bonbónek. Pokud dělali alotrie, nic
v botce nenajdou. Stejně jsou na tom děti, které jejich rodiče nepřezují,
nejsou boty - není bombónek - smůla. Ty za to můžeš mámo, že jsem
nedostal kokyno, nevzala jsi mi přezůvky!!
Stává se to minimálně, ale než začal chodit skřítek s bombónky, bylo
hodně dětí, které se nepřezouvaly. Zvláštní, že? Jak málo stačí ke změně
chování, jen přijít na ten správný podnět.
No, ale k pokladu. Na léto odchází skřítek taky někam na prázdniny, ještě
jsme nezjistili kam, ale vždy nám zanechá poklad, co nastřádal za zimu
a nerozdal během roku ve cvičení. Starší z oddílu sokolíků už svůj poklad
našli, teď je řada na maličkých.
Sešli jsme se v plném počtu poslední pondělí školního roku před sokolovnou. Děti byly jak šídla, v okamžiku, kdy jsme řekli, že mají hledat
zprávu od skřítka, rozutekly se a kdybychom je nezarazili, běžely by nejspíš k fotbalovému hřišti a možná ještě dál hledat něco, aniž by věděly,
co vlastně hledají. Ještě že tu byla Adélka:
„Ale já nevím, jak vypadá zpráva?!“
„No asi nějaký složený papír, schovaný tak, aby ho hned tak někdo nenašel a nemohl si přečíst, kde poklad je“, říkám.
Ajaj, a už vidím, jak se Vojtovi Prokopovi blejsklo v očích a začíná koukat,
kam by vylezl:
„To je jasný, je to někde na střeše, aby na to nikdo nedosáhl“!
Bože, co jsem to zase řekla, a tak rychle dodávám, že už to asi vidím…
z místa kde stojím a ani nikam chodit, natož pak lozit, nemusím. Trvalo
to dlouho, děti ztrácely chuť v duchu výroku: „buď teď hned, nebo je to
nuda“. (Jo, jo cílevědomost a trpělivost by se měly cvičit – „zapiš si to,
Moniko, do programu na příští rok!“).
Pomohla máma Jana. Hledala, našla a navedla Milánka. Naštěstí skřítek
věděl, že děti neumí číst, a
tak nás se zprávami příliš nezatěžoval. A naopak, děti už
věděly, jak taková zpráva vypadá, a co mají příště hledat,
takže další směr cesty byl bez
problémů. Bylo napsáno, že
máme jít po skřítkových stopách. To už Vojta Prokop zase
věděl, z výpravy sokolíků, jak
taková stopa má vypadat, a
hned poučil ostatní.
Zatím, co malí sokolíčci vůbec neměli potřebu pátrat,
jak je možné, že skřítkovy
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stopy jsou bílé, starší sokolíci to při hledání pokladu řešili pořád. (No asi
si je cestou do něčeho namáčí, nebo má prostě tak špinavé nohy. Ne,
ne, musí si je namáčet, protože koukni, s tak malou nožičkou nemůže
dělat tak dlouhé kroky! Může, protože je to skřítek a on se může různě
zvětšovat. Tak proč nenechává velkou stopu? Apod.)
To jsou vám takové úvahy a rozhovory, tiše posloucháte a závidíte jejich
čistou duši, fantazii, svět.., na který jste vy již dávno zapomněli a díky
nim vám znovu ožívá.
Informace, které oni přijímají, považují za jednoznačně pravdivé, směrodatné a konečné. Ale, už přemýšlí a kladou si otázky „Jak?“ Jsou úžasní,
a ve svém dospělém a pokřiveném myšlení se od nich máme co učit.
Nebo jim to jejich vnímání alespoň přestaňme kazit a krátit svými rádoby „objektivními pohledy na skutečnost“.
Teď jsem jak Baron Prášil: „Kde jsem to přestal Šimone? U pokladu pane
barone. Och ano, poklad!“
Skřítkovy stopičky vedly kolem hlavní cesty nad sokolovnu. Ano, to je ten
úsek bez chodníku, bez zábradlí, kudy musí chodit všichni z Horek, včetně
dětí do školy. Skřítek nás naštěstí natáhl do zkratky – chytrej kluk.
Tam kde se stopičky zdvojovaly, nechal vždy nějakou zprávu s úkolem. S
první zprávou jsme dostali
za úkol ukázat, jak zdravíme sluníčko. Pozdravili
jsem ho vydatně, což jste
všichni během prázdnin
poznali. Druhou zprávu
jsme našli u mladých Trojanů a úkol zněl zazpívat
písničku, to ale víte, páč
jste ji určitě všichni slyšeli.
Najít třetí úkol bylo nejtěžší. Skřítek si to štrádoval za
humnama, pak přes silnici
a přes louku nad Malachovými. No a hledejte 3cm velké stopičky v trávě.
Naštěstí jsme měli zkušené stopaře Vojtíky Doležala a Prokopa, a ti je našli.
Úkol zněl jasně, napodobit nějaké zvíře, a to jak chůzí, vzezřením, tak i hlasem. Skoro to vypadalo, že známe jen kočky a psy, ale nakonec se ukázal
i tygr a lev. Zde tedy objevil skřítek značné nedostatky a budeme muset
pilně trénovat. Nicméně, po určitých těžkostech, stydlivosti, ba i nechuti
děvčat Hlavnových cokoliv dělat, jsme se mohli vydat dál. U Malachovic
teepee jsme našli poslední zprávu, že máme hledat poklad. A světe, div
se! Ten jsme našli v „cuku-letu“. Každý, kdo o poklad stál, si přišel do teepee vzít svůj balíček. Díky tátovi Honzovi jsme tu našli zázemí pro opečení
buřtíků. Sokolíčci mohli plně využívat trampolíny a dětského domečku. Byl
krásný letní podvečer, a ti co nikam nespěchali, si hodinku R+D protáhli v
přátelské atmosféře. A tím začaly prázdniny.
Ještě bych se ráda zmínila, že i nám cvičitelkám rodiče připravili překvapení v podobě společného poděkování (žabička svítí u jezírka a oříšky už
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jsou, tedy vlastně nejsou :o) ) za naše celoroční snažení. Bylo to velmi
milé, děkujeme vám a doufáme, že nám zachováte přízeň i v dalším
školním roce.
A kdy se tedy uvidíme? Začínáme od října. Těšíme se na vás, i na nové
přírůstky, které doufám mé vyprávění neodradilo, ba naopak, přiláká
další, třeba i z okolních obcí.

Sokolíci informují
Během podzimu máme před sebou spoustu úkolů.
1) Musíme se postarat o naše lipky a zajistit jim na zimu a brzké jaro
bezpečí v ohrádkách před nenechavou srnčí zvěří.
2) V říjnu nebo v listopadu se vydáme na výpravu Barevnou stopou.
Zjistíme, jak se daří studánce, a objevíme tajemství Vápenice.
3) Jistě jste zaznamenali, jak nám tu mizí před očima les. Úvahy a
mudrování, proč tomu tak je, necháme kompetentnějším. Nás zaujala výzva Lesů ČR s.p. na obnovu lesních porostů, která se uskuteční
na 14-ti místech celé ČR.
Ve spolupráci s revírníkem panem Balvínem, který nám nachystá
oplocenku a sazeničky na místo, kam s dětmi dokážeme dojít, a v
dalších letech sledovat, jak sazeničky mění mýtinu v les, se i my s
oddíly R+D a Sokolíky chystáme v sobotu 2. 11. 2019 vyrazit sázet
stromečky. Pojďte s námi, každý podle svých možností a času. Uděláme správnou věc, za hezkého počasí si opečeme špekáčky. Akce je
plánovaná na dopoledne. Viz. pozvánka na konci čtvrtletníku.
4) V listopadu, projeví-li ženy-tanečnice zájem, se rozběhne nácvik pódiové skladby Katky Matušínské (autorka sletové skladby Ženobraní) viz. pozvánka níže. Skladbu budeme nacvičovat ke 100. výročí
založení sokolské jednoty v Březníku. Zájemkyně nechť překonají
stud, povinnosti přesunou na jiný den a svojí účastí rozšíří naše řady!
5) Před Štědrým dnem vás všechny pozveme na procházku tradičně
spojenou s krmením zvířátek. A po Novém roce se budeme těšit na
společné setkání sokolů na Babylonu.
Sledujte tedy vývěsky, webovky a poslouchejte rozhlas.
Na společné zážitky se těší Sokolíci a Sokolíčci a cvičitelky Monča & Ilča.
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, první zářijovou sobotu 7. 9. 2019 jsme oslavili výročí 125
let od založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci, což náš sbor
řadí mezi nejstarší sbory na celém Třebíčsku. Ač počasí příliš nepřálo,
nezkazilo nám náladu a vše probíhalo dle plánu. Od 11 hodin jsme otevřeli dveře Hasičské zbrojnice, kam se scházeli hosté, pozvané hasičské
sbory i veřejnost. Mohli jste si prohlédnout prostory zbrojnice, hasičské
vybavení i historické fotografie. K poslechu zde vyhrávala místní dechová kapela Polužanka, která byla v naší obci s hasičským sborem spjata
odjakživa. Přesně v pravé poledne vyšel od hasičky za doprovodu Polužanky slavnostní průvod obcí.

První zastavení bylo u Pomníku padlým, kde jsme krátkou vzpomínkou
uctili památku členů padlých v 1. světové válce. Do války tehdy narukovalo 112 březnických mužů, z nichž 28 padlo a 2 z nich byli členy hasičského sboru - jmenovitě pan Josef Kašpar č.p. 13 a pan Ludvík Křikava
č.p. 43.
Druhá zastávka byla na hřbitově u hlavního kříže, kde jsme položením
věnce vzpomenuli na všechny zemřelé členy sboru.
Poté průvod pokračoval k Základní škole, kde je umístěna pamětní deska
zakladatele sboru. Zakladatel hasičského sboru pan Karel Malý se narodil 11. října 1868 ve Starči. Po povinné školní docházce navštěvoval
gymnázium v Třebíči a v Německém Brodě. Po roční vojenské službě přišel v roce 1889 na březnickou školu, kde zůstal až do své smrti. Nejdřív
jako podučitel a od roku 1906 jako řídící učitel. Po celá léta byl v naší obci
duší veškerého společenského a kulturního života. V roce 1894 stál u zrodu hasičského sboru, byl zvolen náčelníkem a ujal se také vedení knihy
zápisů. V roce 1920 v naší obci založil i tělocvičnou jednotu Sokol. Zemřel
před 95 lety - 16. prosince 1924 ve věku 56 let. Nad hrobem promluvil
starosta župy František Brabenec, který mimo jiné řekl: „Odešel nejlepší z nejlepších“. Jeho hrob se do dnešního dne nedochoval. Položením
věnce a krátkým proslovem jsme uctili jeho památku u pamětní desky.
Děkujeme všem občanům, kteří se i přes nepřízeň počasí do průvodu
zapojili a podpořili naši slavnost.
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Program pokračoval u sokolovny, kde byla po zaznění státní hymny krátce
připomenuta historie sboru. Zdravice přednesli i hosté - čestný předseda
Okresního sdružení hasičů Třebíč pan Bohumír Benáček, starosta hasičského okrsku pan Emil Dračka, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pan Pavel
Franěk, poslankyně Ing. Monika Oborná a samozřejmě i starosta naší obce
Ing. Ladislav Malach. Následoval slavnostní okamžik - svěcení nového hasičského praporu pověřeným duchovním hasičských sborů. Nový hasičský
prapor, který jsme nechali speciálně zhotovit na tyto oslavy, zachycuje
přesnou kopii březnického kostela s patronem hasičů sv. Floriánem. Prapor
je ručně vyšívaný a byl zhotoven v malé jihomoravské dědince Břestek u
Buchlovic. Nyní je prapor vystaven na Obecním úřadě v zasedací místnosti
u pana starosty společně se státní a obecní vlajkou. Na závěr oficiálního
pprogramu
g
jjsme ppředali ocenění zasloužilým
ý členům našeho sboru.

Za březnické muže soutěžili: Filip Klíma, Jaroslav Chadim, Zdeněk Kříž,
Petr Bureš, Lukáš Chadim a Ladislav Sochor.

Za březnické ženy nastoupily: Kateřina Křivánková, Iva Vyskočilová, Martina Nováčková, Jana Pokorná, Ivana Křížová a Ivana Dvořáčková.

Po oficiální části následovala od 14 hodin tradiční hasičská soutěž O pohár
starosty obce, která se koná každoročně v tomto období. Letos se soutěžní týmy předvedly na zcela nové trase. V mužské kategorii se zúčastnila 4
družstva a v ženské kategorii pouze jedno družstvo. Konečné pořadí družstev i s výslednými časy si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.
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Důležitou součástí závodů jsou i rozhodčí, kteří dohlíží na hladký průběh
soutěže - jmenovitě: Oldřich Pokorný, František Řezanina, Josef Trojan st.,
Rostislav Pokorný,ý, Jiří Kafka,, Milan Nováček,, Pavel Švarc a Radek Ševčík.
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Po soutěži jsme program zpestřili ukázkou útoku s historickou motorovou stříkačkou „16“, kterou zakoupili březničtí hasiči v roce 1938. V několika posledních letech jsme ji nechali generálně opravit, takže i dnes
je schopna provozu a je ozdobou strojového parku. Speciální dík patří
bratrům Miroslavu Bokovi a Jaroslavu Bohuslavovi a také panu Ivanu
Bazalovi z Kralic, kteří se věnují historické technice a díky nim se mohl
ppožární útok s touto stříkačkou zrealizovat.

Po celou dobu sobotních oslav byla v sokolovně připravena také bohatá
výstava fotografií zachycující činnost sboru v letech 2003 - 2019. Mohli
jste si prohlédnout fotky z hasičských akcí, jako jsou Malé poutě, Hasičské soutěže, Dny otevřených dveří, plesy atd….
Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci těchto oslav, všem soutěžícím i zúčastněným.
Týden po našich oslavách jsme v sobotu 14. září zavítali na pozvání do
Horních Lhotic, kde sbor slavil 70 let od založení. Zapojili jsme se do průvodu a podpořili na oplátku jejich slavnost.
Výroční valná hromada sboru se bude konat v sobotu 14. prosince 2019.
Letos se bude volit nový hasičský výbor, včetně nového starosty sboru.
Připomínám proto, že účast všech členů sboru je více než nutná!! Místo a
čas konání bude včas oznámeno.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY –
ROK 1942
… aneb jak se v Březníku žilo před 77 lety …
• 8. ledna 1942 byla provedena sbírka obnošených oděvů pro vojsko.
Bylo sebráno: 81 králičích kůžek nevydělaných, 14 kůžek vydělaných, 17 párů rukavic, 5 kožešinových límců, 2 kožešinové vesty,
35 párů ponožek, 7 košil, 8 spodků, 4 chránítka na uši, 1 podšívaná
vesta, 23 šálů, 10 svetrů, 1 koňská deka, 2 kožichy a 14 čepic.
• 10. ledna 1942 zákaz tanečních zábav.
• Celý leden mrzne a sněží, mrazy od -7°C až do -28 °C, 27. ledna sněhové vánice.
• 1. února mráz -10°C, v poledne náhlá obleva +4°C.
• Od 7. února do 19. února -14°C až -20°C, celý únor mrzne a sněží.
• V březnu do polovice mrazíky, od 15. do 30. března plískanice.
• 30. března byl na rozkaz okresního Hejtmanství odevzdán náš
největší historický zvon z roku 1941 z kostela pro válečné účely.
Zvon byl sundán z věže firmou z Třebíče. Práce trvala 3 hodiny, pak
byl naložen na nákladní auto a odvezen do Třebíče. Druhý den 31.
března přišlo vyřízení od památkového úřadu z Brna, že zvon se
ponechává pro jeho historickou památku obci Březníku dále. 1.
dubna jel pro zvon starosta J. Kopuletý a pan Josef Kříž z č.p. 14.
Zde musím objasnit, kdo měl hlavní zásluhu na tom, že přišlo kladné vyřízení ponechání zvonu v Březníku. Když vyšlo na veřejnost,
že velký zvon musí být odevzdán na válečné účely, přišli za mnou
Pavlík František č.p. 55 a Jan Kudláč č.p. 2, zdali by se nedal zvon
zachránit pro další pokolení Březníka, nemám-li nějaké známosti
s vlivným Němcem. Tehdy za protektorátu se dala sehnat známost
jedině za sádlo, maso nebo špek. Šel jsem tedy za známým Němcem, úředníkem, který znal Březník i některé občany. Když jsem
mu vyložil naši žádost, řekl, že má na památkovém úřadě vlivného
Němce a že s ním bude jednat. Ještě ten den telefonoval, že se za
těch podmínek, jak jsem mu naznačil, dá něco udělat. Večer jsem
šel ke Kudláčům a Pavlíkům, tam mně dali 5 kg sádla, u Kudláčů 5
kg masa a špeku. Mojí povinností to bylo provézt a doručit na úřad
Němcům na Lidickou ulici, což se mně podařilo. Pan farář Schneider vyřizoval německou korespondenci tak, že se nám podařilo
zachránit zvon, který je nejstarší nejen v Březníku, ale i v okolí.
31. března přišlo kladné vyřízení o zvonu. Tak zachránci velkého
zvonu byli Jan Kudláč č.p. 2, František Pavlík č.p.55, farář Schneider, brněnský Němec s kolegou, Augustin Poduška č.p. 78 a hlavně
10kg sádla, špeku a masa. Ve čtvrtek dne 2. dubna vytáhli na věž
a usadili zvon pan Alois Krejčí, František Pavlík č.p. 55, Ludvík Bok
č.p. 87 a několik občanů, kteří pomáhali. Byla to práce namáhavá
a nebezpečná a tu musíme ocenit odvahu a zkušenost pana Aloise
Krejčího, kterému již bylo 70 roků. Zvon vážil 630 kg a on jej bez
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nehody vytáhl a upevnil na místo se svými zeti. Na bílou sobotu
již s ním bylo opět vyzváněno.
8. dubna zahájili rolníci setí jařin.
20. dubna první jarní bouře, nenadělala škod.
27. dubna přišel mráz.
Celý duben sucho.
2. května odvody pracovních sil na práci do Německa.
6. května odešli na práci do Německa: Jaroslav Staněk č.p. 9 a Eduard
Oborný ml.
Celý květen krásné slunné počasí.
4. června byl v Praze zastřelen protektor Heydrich. Jeho odklizení z
veřejného života vyžádalo život 150 000 Čechů. Každé sebemenší
podezření bylo trestáno smrtí. Lidé se báli promluvit, žili ve stálém
strachu. Pan Oulehla z Kuroslep byl popraven za to, že nechal přespat bez ohlášení příbuzného ve svém domku.
9. června byl odevzdán malý zvon „umíráček“ na válečné účely, místo velkého vzácného zvonu.
V první polovici června teplo a sucho, v druhé polovici chladno.
30. července začátek žní. Celý červenec velká horka a deštivo. Úroda
obilovin dobrá.
4. srpna byla zřízena v sokolovně školka pro malá dítka.
Do půl srpna deštivo, druhá polovice srpna teplo a sucho.
16. září končí rolníci vybírání bramborů, úroda nadprůměrná.
Celé září teplo bez dešťů až do 9. října, kdy napršelo a nastalo podzimní počasí.
11. října prodány kaštany u kostela veřejnou dražbou. 6 kaštanů za
322 Kč, 1 javor za 75 Kč.
Husa hladová ve volném prodeji stála 350 Kč, maso vepřové 1kg 80
Kč, sádlo 30 Kč za 1 kg. Vykrmená husa 100 Kč za 1 kg, takže dobře
vykrmená husa stála 800 - 1000 Kč.
15. října první mráz -2°C, takže většina jiřin pomrzla. Do konce října
mrazíky a deště.
2. listopadu od 2 hodin ráno zaveden zimní čas. Hodiny byly posunuty o 1 hodinu zpět, ze 3hodin na 2.hodinu.
Od 8. listopadu chladno a mrazíky, ve dne teplo až do půlky listopadu, ke konci měsíce sněží.
28. listopadu uspořádán velký koncert v sokolovně.
4. prosince byl proveden soupis všeho domácího zvířectva.
Do 5. prosince mrazíky, od 6. do 15. prosince mlhy bez sněhu. Od 16.
do 31. prosince tuhé mrazy a sněžení.
V roce 1942 se hodně rozšířila tzv. šmelina „černý obchod“. Lidé
ve městech trpěli nedostatkem, dojížděli do vesnic k rolníkům a
sami nabízeli vysoké ceny za sádlo, maso, mouku atd. Někteří nesvědomití rolnici toho využívali, žádali nekřesťanské peníze, nebo
vyměňovali za látky, šaty, koberce i nábytek. Takovéto obchody
byly sice krutě trestány, ale hlad nutil lidstvo ku každé zakázané
akci.
Z březnické kroniky přepsala
kronikářka naší obce Jana Řezaninová
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc říjen:
Paní Staňková Jiřina, 92 let
Paní Řezaninová Miluše, 85 let
Paní Podušková Marie, 83 let
Pan Kondratenko Viktor, 81 let
Paní Křížová Helena, 75 let
Paní Řezaninová Jarmila, 70 let
Pan Dvořáček František, 70 let
Pan Řezanina Emil, 65 let
Paní Staňková Milada, 65 let
Paní Kopuletá Jana, 60 let
Paní Nevrklová Jaroslava, 60 let
Za měsíc listopad:
Paní Fraňková Marie, 92 let
Pan Menšík Josef, 84 let
Paní Kryšková Libuše, 84 let
Pan Pokorný Oldřich, 83 let
Paní Brůžová Eva, 80 let
Paní Pokorná Františka, 80 let
Pan Bruzl Miroslav, 50 let
Za měsíc prosinec:
Paní Flesarová Eva, 82 let
Paní Babčanová Marie, 75 let
Paní Weberová Božena, 70 let
Paní Malachová Alena, 60 let
Pan Budín Jaroslav, 60 let

Přistěhovali se:
srpen:
Rodina - paní Ivona Solařová s dětmi Denisou a Jiřím Solařovými, Nikou a Šimonem Pikorovými
září:
slečna Mikulová Kateřina

Narodili se:
srpen:
Mareček Dragoun (rodiče Ivana a Rostislav Dragounovi)

Zesnulí sp
spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Srpen:
Karel
Pan Horký Kar
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FOTOGALERIE
22.8.2019 – Letní posezení na farní zahradě
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24.8.2019 – VVC Březník – Dětský branný den
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1.9.2019 – Zdeňka a Josef Rybníčkovi
y
– zlatá svatba

6.9.2019 – sraz sedmdesátníků - žáků Základní školy
Březník
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7.9.2019 - Oslavy 125 let SDH v Březníku
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8.9.2019 – Požární nádrž (Prostředňák) - Dětské
rybářské závody

14.9.2019 – obřadní síň obecního úřadu vítání občánků – Tomášek Petr
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14.9.2019 – obřadní síň obecního úřadu vítání občánků – Alžbětka a Amálka Sochorovy

14.9.2019 – obřadní síň obecního úřadu vítání občánků – Sofinka Sobotková

14.9.2019 – obřadní síň obecního úřadu vítání občánků – Štěpánek Bobek
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72. číslo Březnického čtvrtletníku, který je periodickou tiskovinou samosprávného územního celku, pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Obecní úřad Březník. Evidenční číslo přidělené ministerstvem kultury: MK ČR E 23032. Místo vydání obec Březník.
Březnický čtvrtletník je vydáván čtvrtletně obcí Březník, IČO 00289132, se sídlem Březník č.p. 247. Neoznačené fotografie pochází z archivu obce Březník.
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Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na obecní úřad do 2. 12. 2019. Děkujeme.

