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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět přichází prázdniny a čas dovolených, ale ještě před tím než na ni
vyrazíme, pokusím se o krátkou rekapitulaci či doplnění informací za
poslední období.
V pondělí 8. června proběhla na obci kontrola hospodaření obce
a opět se nám podařilo tuto kontrolu absolvovat bez zjištěných vad
a připomínek. Výsledek auditu, spolu s návrhem závěrečného účtu
obce za rok 2014, je zveřejněn na úřední desce, resp. je všem občanům přístupný na úřadě a na stránkách obce. V souladu s pravidly pro
hospodaření obcí jej musíme v termínu do 30. června projednat na
zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bude zasedat v úterý 30. června v 19 hodin. Jen několik informací z účtu:
Celkové rozpočtové příjmy v roce 2014 činily 13 644 182,43 Kč
což je 89,75% z plánovaného rozpočtu a výdaje v roce 2014 činily
11 788 075,63 Kč, což je 78,77% z plánovaného rozpočtu. Rozdíly jsou
způsobeny ve finančním vyrovnání hřiště, jež proběhlo, a to jak na
straně výdajů, tak i na straně příjmů, až v lednu 2015. Předpokládané
daňové příjmy se naplnily na 101,23%, nedaňové příjmy se dostaly
na 94,66% a přijaté transfery (dotace apod.) zůstaly na 73,84% (viz
připsání dotace až v roce 2015). Na stránce běžných výdajů jsme se
oproti plánu dostali na 111,48% a kapitálových výdajů na pouze na
62,65%, důvody byly opět shodné jako na straně příjmů. Naše splátky
půjček v roce 2014 byly opět 1,038 mil. Kč. A byly hrazeny z přebytku
rozpočtu a zůstatků minulých období. Tolik ve stručnosti, ostatní můžete najít na internetu.
Snad již poslední informace o stavbě víceúčelového hřiště. Kolaudace hřiště proběhla bez závad a na hřiště byl vydán kolaudační souhlas. Následně jsem připravil podklady a podal žádost o platbu spolu
se závěrečnou monitorovací zprávou. Pracovníci úřadu ROP Jihovýchod
vykonali závěrečnou kontrolu dokladové části a vlastní stavby a na

základě svého zjištění, že realizací projektu byl splněn cíl a účel projektu a hřiště je v provozu, vydali souhlas s proplacením dotace ve výši
3 267 178,02 Kč. Peníze již byly poukázány na účet obce a spolu s naší
spoluúčastí byl uhrazen překlenovací úvěr ve výši 3 301 969,00 Kč,
který jsme na tuto stavbu čerpali.

V celkové rekapitulaci a po závěrečném zúčtování vypadá celková bilance stavby (bez osvětlení) následovně:
Celkově vynaložené náklady stavby bez osvětlení,
tj. stavební část a související náklady (správní poplatky, geodetické
práce, projektová a inženýrská činnost, administrace projektu apod.),
činily: 3 878 800,00 Kč
• Z toho dotace ROP JV byla: 3 267 178,02 Kč
• Dotační dar Nadace ČEZ: 450 000,00 Kč
• Vlastní náklady na pořízení hřiště (spoluúčast): 161 621,98 Kč
• Osvětlení hřiště (plně hrazeno obcí): 339 176,70 Kč
Ještě jednou bych chtěl poděkovat Nadaci ČEZ a Regionální radě regionu soudržnosti, ROP Jihovýchod za poskytnutou finanční podporu,
jež nám dovolila vybudovat takový sportovní areál v obci.

Nyní několik slov k letošním akcím a investicím. V letošním roce jsme
požádali a dostali z OPŽP (Operační program životního prostředí)
příslib na dotaci projekt „Doplnění separace a svozu bioodpadu
v obci“. V úterý 16. června proběhlo výběrové řízení a komise doporučila vybraného dodavatele. Výsledek a uzavření smlouvy budeme
schvalovat na tomto zasedání. Realizací tohoto projektu bychom v říjnu měli disponovat zařízením na výsyp 240l biopopelnic, 50 ks vlastních biopopelnic a ještě jedním kontejnerem na naše červené autíčko.
Dále jsme obdrželi dotaci (cca 90 tis) z Kraje Vysočina na rekonstrukci sociálního zařízení ve školce (horní třída). Současně s tím
se pustíme do výměny podlah a podřezání jedné třídy ve škole (první
vlevo). Obě tyto akce musí klapnout do konce prázdnin, anebo že by
je ředitel prodloužil?
Dále jste si jistě všimli, že probíhá oprava krovu a střechy kostela.
Akce je plně v režii farnosti, nicméně na stavbě probíhají pravidelně
kontrolní dny, a o jejím postupu jsme informováni, harmonogram je
dodržován. Obec Březník ve svém rozpočtu podpoří letos i tuto stavbu.
Průběžně s větším či menším úspěchem pracujeme na přípravě dalších akcí. Konečně se povedlo připravit všechny smlouvy potřebné pro
územní řízení na stavbu kanalizace a chtěl bych poprosit ty, kterých se
to bude dotýkat (že trasa kanalizace půjde po jeho pozemku), aby byli
vstřícní a tyto smlouvy akceptovali a podepsali. Jedná se o stavbu ve
veřejném zájmu a přesto, že převážná část trasy vede po krajských či
obecních komunikacích, se někdy nevyhne soukromým pozemků. Jde
převážně o trasy „Na loukách“ k ČOV, ale někdy i v obci. Děkuji.
Něco si však necháme na příště.
Dovolte mi popřát Vám pěkné prázdniny a dovolené. Poděkovat za nás
učitelskému sboru za starost o naše mladé a těm, co odcházejí „do života“ poděkovat za reprezentaci obce při školních soutěžích a popřát
jim úspěšný start, zdraví a pracovní úspěchy v dalším životě. Nám
Všem pak hlavně to zdraví.
Ladislav Malach, starosta

VÍTE, ŽE…
- Končí splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů pro letošní rok.
Občané, kteří ještě stále poplatek zaplacen nemají, jej můžou zaplatit každý všední den v pracovní době na obecním úřadě v Březníku
nebo převodem na účet obce (číslo účtu: 3220711/0100, v. s. číslo
Vašeho domu). Dospělý platí za svoz odpadu, jako každý rok, 500 Kč
a děti do 16 let 250 Kč. Studenti (denní studium) pro získání 50 %
slevy předloží potvrzení o studiu (lze i naskenované zaslat na adresu
obec@obecbreznik.cz). Pokud si přesto nejste jisti výší svého poplatku, zavolejte na číslo 568 643 320 a účetní obce Vás sdělí výši Vašeho
poplatku.
- Byly na stanoviště kontejnerů v naší obci přidány červené kontejnery na drobný domácí kovový odpad, do kterých mužete ukládat například: konzervy, víčka ze zavařeninových láhví, plechovky a víčka
od limonád a piv, spreje a nářadí i jiný drobný celokovový odpad.
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KULTURNÍ AKCE
V BŘEZNÍKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.7. - Hawaiská noc na hřišti
11.7. - Open Air v Kuroslepech (hrají Bedňáci + Svěrák3)
18. 7. - Dětský rybářský den na Prostředňáku
14. - 16.8. - Velká pouť
29. 8. - Dětský branný den (VVC)
5. 9. - Hasičská soutěž
měsíc říjen – lampionový průvod a štrúdlování (bude upřesněno)
17. 10. – Hody
30. 12. - SilvestrCup

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Na začátek července letos připadá významné výročí – 600 let od upálení
Mistra Jana Husa. Už od začátku roku si ho připomínáme mnohými diskusemi historiků, články v nejrůznějších periodikách, filmy dokumentárními i tím monumentálním hraným. Jan Hus bez ohledu na vlastní
riziko poukazoval na nešvary v praktikách církve, na potřebu její obrody
a vůbec sociálně spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího duchovního rozměru života naší společnosti a vymýcení korupce a nespravedlivě
rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu tématy,
která vnímáme i dnes jako naléhavá. Proto je jeho odkaz stále aktuální.
Stačí připomenout malý úryvek z Husova kázání:„Tak jako hejno krkavců
snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají
slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí,
všechno prodávají. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“
I po šesti stech letech ta slova nejsou jen citátem z historie, ale cítíme
v nich i odkaz na neveselou součást naší přítomnosti.
Tolik k historii, ve které nacházíme i neradostné poučení pro současnost. Na červenec připadají ovšem i příjemnější chvíle – spojené
s dovolenou a cestováním. Jedinci s českým pasem je dnes otevřený
celý svět i s mnohými exotickými destinacemi – pokud může dostatečně otevřít i svou peněženku. Ale můžeme si také najít příjemné
a zajímavé místo v některém z půvabných koutů naší země. S menšími
náklady, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Průběžně se
proto snažíme propagovat naši Vysočinu. Kraj i města vydávají stovky
hodnotných i krásných brožur a informačních letáků o tom, co můžeme u nás zažít.
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Letos jsme se rozhodli podpořit povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow (tedy cestovní zábavný program) Poznejte Vysočinu je název pestré turistické nabídky, která byla už v červnu postupně
představena v sedmi městech České republiky, odkud na Vysočinu
turisté přijíždějí nejčastěji. Šlo nejen o informace, ale také o zábavné
hry a soutěže. První ohlasy byly pozitivní. Organizátorem akce byla
příspěvková organizace Vysočina Tourism a doufám, že se bude podílet na zvýšení povědomí a také následné návštěvnosti celého našeho
regionu.
Na závěr mi proto dovolte použít můj oblíbený citát s dovětkem: Léto
budiž pochváleno – na Vysočině zvláště!
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
opět tu máme čas prázdnin a dovolených. Děti nabraly za ten rok tolik
vědomostí. Když si představím, že prvňáček neuměl číst, psát, počítat a nyní? Už si vše přečtou, napíší. Jsou moc šikovní, vše se naučily
a pokračují dál ve svém vzdělávání. Rok za rokem nám uběhne a je tu
poslední rok v základní škole. Rozhodování: co dál? Málokdo je v patnácti rozhodnutý, co chce v životě dělat. Někdy si děti nechají poradit,
jindy si prosadí to své. Děti jsou velice vnímavé, chytré a někdy nás
překvapí, jak tatínka v dnešním zamyšlení.

Važme si svých rodičů, dětí, svých přátel, všeho čeho jsme dosáhli.
Mějme z toho radost. Neřešme, co má ten druhý, kam jede na dovolenou, ale přejme všem všechno dobré a budeme určitě šťastnější.
Pokud si myslíme, že musíme mít to, či ono, musíme na dovolenou do
zahraničí, utrácet plno peněz (když je máme), že budeme šťastnější
a lidé si nás budou více vážit, jsme na velkém omylu. Rozdávat lásku,
radost, pohodu, mít úsměv na tváři, i když nás něco trápí, rozesmát
lidi, to by nás mělo hřát u srdíčka.
Nyní ještě připomenu, že oprava střechy kostela probíhá podle plánu
a věříme, že dojde ke zdárnému konci. Musím poděkovat sponzorům:
obecnímu úřadu, panu farářovi, všem dárcům, brigádníkům a všem
kdo jakkoli pomohl. Srdečné Zaplať Pán Bůh a děkuji. Všechny vás
tímto zvu na posezení na farní zahradě, datum upřesníme po skončení
opravy střechy (asi koncem července).
Závěrem popřeji všem krásnou dobu odpočinku. Užít pěkné chvíle se
dají kdekoli, já jsem třeba šťastná doma na zahradě. Dávejte pozor na
sebe, věnujte se dětem, navštivte své blízké a přátele.
S přáním šťastných návratů a prosbou o Boží požehnání pro celý svět
Marie Sobotková

CHUDÍ A BOHATÍ
Otec jedné velmi bohaté rodiny vzal jednou svého syna na venkov, aby
mu ukázal, v jaké bídě někteří lidé žijí. Pár dní strávili na jednom malém hospodářství, kde žila obyčejná venkovská rodina.
Když se vraceli domů, zeptal se otec syna, jak se mu na venkově líbilo?
„Bylo to úžasné tatínku!“ „Viděl jsi rozdíl mezi bohatstvím a chudobou?“ Ptá se otec. „Viděl“. „Tak mi řekni, čemu ses na tomto výletě
naučil?“ A syn mu odpověděl: „Viděl jsem, že my máme jednoho psa
a oni mají tři. My máme bazén do půlky zahrady a oni potok, který
nikde nekončí. My jsme si koupili do zahrady světla a jim v noci svítí
hvězdy. My máme malý pozemek a oni pole, kde nedohlédneš na jejich konec. My máme sluhy, kteří nás obsluhují, ale oni slouží druhým.
My si potraviny kupujeme, oni si pěstují vlastní. Náš pozemek je obehnaný plotem, je ochraňují přátelé...“
Tátu to úplně umlčelo.
A potom syn dodal: „Tati děkuji ti, že jsi mi ukázal, jak jsme chudí.“
Toto porovnání nás nutí k zamyšlení nad tím, co by se stalo, kdybychom dokázali být vděční za to, co máme a nedělali si starosti kvůli
tomu, co nemáme! Važme si všeho, co máme a děkujme za to Bohu.

2/2015
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den ze školky!
Máme léto, budou prázdniny, bude teploučko a my ve školce, představte
si, bojujeme už skoro měsíc s neštovicemi! Nejdříve řádily v horní třídě
u školáků a teď ve spodní u malých dětí. Některé z nás kvůli nim nemohly
ani jet na výlet, ani společně s tatínky slavit jejich svátek.
Ale i tak jsme se v tomto školním roce měly moc bezva – byla drakiáda,
divadlo ve školce i v Třebíči, prodávaly se perníčky, besídky i vystoupení v sokolovně, dílny, sauna, karneval, povídání o barvách a našich pěti
smyslech, výroba dárku pro maminky k jejich svátku s paní Matouškovou,
hledaly jsme poklad a teď nakonec jsme se rozloučily s našimi předškoláky a kamarády Natálkou, Kubíčkem a Adámkem, no a ještě to spaní ve
školce. Každý měsíc se v té naší školičce něco událo, no věřili byste tomu!
Taky děkujeme všem, kteří na nás mysleli svými dary i dárky. Věříme, že
na nás budete pamatovat i v příštím školním roce.
Některé z nás čeká ještě školka dva týdny v červenci a pak prázdniny!
A po prázdninách, jak tajemně říkala paní učitelka, to v naší horní třídě
ani nepoznáme, bude to moooc veliké překvapení. Ach jo, snad to vydržíme a neudělá nám díru do břicha, ta naše zvědavost.

A ještě jednu novinu jsme se dozvěděly – naše školka má letos 35 let!
Tolik let uběhlo od jejího postavení a otevření. Už do ní chodila i některá
maminka a tatínek, tak to si pamatuje naše paní učitelka. A tak jí i sobě
přejeme, aby nám sloužila hodně dlouho!
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody přejí Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Co se seběhlo v jarních měsících duben až červen?

Vzdělávání
- Zajímavou akcí pro žáky 8. a 9. ročníku byl 9. dubna exkurzní den
po objektech na zpracování odpadů. Začal v Náměšti nad Oslavou
4

(ZERA), pokračoval do Třebíče (sběrný dvůr) a skončil v Petrůvkách
(trvalé úložiště). Žáci získali přesnou představu, jak důležité je třídit odpad, neboť jeho likvidace je náročná a nákladná práce.
- I proto za významný den považujeme každoročně Den Země. Tentokrát jsme ho společně oslavili 17. dubna. Žáci nejdříve ve třídách
vytvářeli nástěnné panely se zaměřením na ochranu životního
prostředí. Dále následovala praktická ukázka zpracování bioodpadu, kterou žákům představila společnost ZERA z Náměště.

- Dále jsme v dubnu pro žáky celé školy zajistili program zaměřený
na zdravou výživu nazvaný Zdravá pětka pro mladší žáky a Párty
se zdravou pětkou pro žáky starší.
- V závěru dubna se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do soutěže Labyrint pořádané DDM Náměšť. Do vyššího kola se dostalo družstvo
tvořené žáky Matyášem Jaškem, Ondřejem Koubkem a Václavem
a Vítem Křikavovými. V konkurenci 8 družstev skončili pátí.
- V květnu navštívili žáci 7. a někteří žáci 8. ročníku velmi zajímavou
výstavu VIDA se zaměřením na technické obory, která se konala na
brněnském výstavišti.
- Žáci 8. ročníku zavítali na PÚ v Třebíči, aby v informačním centru
této instituce získali první poznatky o svém budoucím povolání.
Zároveň navštívili okresní knihovnu.
- V závěru května proběhl den otevřených dveří pro rodiče a žáky
budoucích šesťáků, kteří mají zájem dojíždět do naší školy z Kralic,
Sudic, Rapotic aj.
Březnický čtvrtletník

- 8. června 2 družstva starších žáků prokazovala své vědomosti
v Třebíči v tzv. Dějepravném soutěžení s tématem 2. světové války.
- V červnu se uskutečnila řada jednodenních výletů za účelem školního vlastivědného poznávání: 1. stupeň – Brno, 6. roč. – Jihlava,
7. roč. – Třebíč, 8. roč. – Velké Meziříčí a 9. roč. Macocha.

Kultura
- Na jaře se uskutečnilo několik zájezdů do divadla:
Třebíč – muzikál Sněhurka
Brno – divadlo Radost – Mach a Šebestová
Brno – opera Traviata
- Již tradičně zdařilou akcí bylo kulturní vystoupení žáků 1. stupně
pro maminky a babičky ke Dni matek. Děti přišly se spoustou písniček, básniček a hudebních vystoupení, i s dramatizací. Vytvořily
hodinu dobré nálady a radosti. Akci připravily paní učitelky Zina
Jiránková a Martina Kobrová.

Sport
- Dopravní soutěž proběhla v Náměšti dne 28. dubna. Zúčastnilo
se jí družstvo ve složení Sebastián Vlk, Josef Kříž, Šárka Vojtíšková
a Klára Kamarytová, které skončilo na pěkném 2. místě.
- Pohár rozhlasu, uspořádaný v Třebíči 13. května, byl příležitostí
pro starší žáky poměřit si síly s chlapci celého okresu. Soutěžili ve
sprintu, ve skoku dalekém a vysokém, ve vrhu koulí, ve vytrvalostním běhu a ve štafetách.

Co závěrem?
Snad už jen dodat, že jsme se rozloučili jsme se školním rokem
2014/2015 například sportovním dnem, ten proběhl dne 25. 6. Dne
26. 6. proběhlo závěrečné slavnostní ukončení školního roku, a se žáky
9. třídy již tradičně rozloučili také na obecním úřadě. A teď už se škola
připravuje na prázdninové investiční akce.
Přeji všem žákům, pracovníkům školy a Vám, vážení spoluobčané, příjemné prožití léta, dovolených a 1. září opět na shledanou v novém
školním roce.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ve dnech 10. - 13. dubna 2015 jsme vyčistili požární nádrž uprostřed obce, tzv. Prostředňák. Poděkování patří všem členům, kteří
se do tohoto nelehkého úkolu zapojili.

O víkendu 15. - 17. května 2015 jsme pořádali turistický pochod
„Expedice Kuklík 2015“ aneb po stopách rekordu 2010. Kuklík leží
v CHKO Žďárské vrchy, 10 km severně od Nového Města. Společný
odjezd byl v pátek 15. května vlakem z Kralic. V sobotu jsme vyrazili na túru dlouhou cca 24km na Devět skal (836 m) - nejvyšší
vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol celé Českomoravské
vrchoviny. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou. Jednotlivé
skalní hřebeny, vysoké 12 až 20 metrů, mají místy charakter skalního města a představují nejrozsáhlejší komplex vrcholových skal na
Českomoravské vrchovině.
Malá pouť letos připadla na poslední květnový víkend 29. - 31. května 2015. V pátek večer od 20:00 jsme venku u sokolovny pořádali
zábavu s kapelou Proměny. Pouťové veselí pokračovalo v sobotu odpoledne posezením pod májí. V neděli byla od 9:00 sloužena mše
svatá za zemřelé členy sboru, po které jsme za doprovodu Polužanky
obešli obec. Od 16 hodin se pak pod májí konala tradiční pouťová
zábava. Program zpestřila dvě taneční vystoupení místního souboru Jablíčko.
Na Dětském dni konaném v sobotu 13. června 2015 na místním
malém hřišti jsme zajišťovali dvě soutěžní disciplíny - kuželky
+ džberovku.
Závěrem Vás všechny srdečně zvu na tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty obce, kterou letos pořádáme v sobotu 5. září 2015. Bohatá podívaná i občerstvení bude zajištěno.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Reakce na článek v minulém obecním čtvrtletníku
„Honební společenstvo - Zánik myslivosti?“ pana
Karla Kopuletého
(za přesnost přepisu dopisu doručeného na OÚ Březník dne 25. 6. 2015
odpovídá L. Fraňková)

V měsíci dubnu t. r. obdrželi naši spoluobčané do domácností obecní čtvrtletník, ve kterém občan Jaroslav Franěk uvedl lži namířené
proti mé osobě, čímž nejen dle mého názoru, hrubě poškodil mou
pověst. Polovinu lží vyvrátil p. Josef Kopuletý relací v míst. rozhlase. Otázkou je, proč „někdo“ zakázal obecnímu úřadu toto hlášení
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opakovat? Já jsem na OÚ zaslal písemné stanovisko k uvedenému
článku 1.4. t.r. vč. předávacího protokolu funkce z 1.10.14, kterému
byli přítomni starosta HS J. Musil st. aj. Kašpar – mysl. hospodář.
Jim byly předány veškeré doklady a výkazy, které je povinen mysl.
hospodář vést, plus další doklady, které souvisí s mou osobou jako
zakladatele honebního společenstva a honitby. Takže situace je
zcela jiná, než jak uvádí J. Franěk. Ten teď prý tvrdí, že o předání
dokumentace nevěděl, co rovněž svědčí o „dobré“ práci „nového“
honebního výboru, ze kterého mimochodem už odstoupili dva členi
pro vnitřní neshody.
Já osobně jsem v myslivosti činný 50 let, z toho 43 let ve funkcích
jako předseda (22 let) a myslivecký hospodář (21 let). Vždy jsem
z titulů funkce trval na dodržování zákona, stanov a provozního
řádu. Toto je základní povinnost funkcionářů všech mysliveckých
spolků a společenství- Že se trvání na disciplinovanosti a řešení
spravedlivého odměňování členů zvěřinou dělo podle pracovních
výsledků nelíbilo těm, co dělali pro spolek a honitbu hodně málo
(někteří takřka nic) a porušovali či nedodržovali stanovy a provozní
řád, se není co divit, že začali proti mé osobě vystupovat. Tito byli
a jsou (6 - 7 osob) zodpovědni za rozhádané myslivce (potažmo občany), tak jak se snaží J. Franěk, mimochodem do r. 2003 starosta
HS, toto sváděl na mou osobu. Já jsem se na rozdíl od něj a mých
„protivníků“ vždy snažil pracovat pro občany, ať už to bylo například
ve funkci starosty obce, předsedy D-LUH či v mysliveckých funkcí,
snažil jsem se kolektivy stmelovat a ne jako někteří „rádobymyslivci“ vnášet mezi nás ty pro myslivost obecně platné nejhorší vztahy,
t.j. závist, pokrytectví a falešné kamarádství.
Na závěr mi dovolte několik citátů slavných osob:
„Pokrytci jsou ti, co dělají vše slovem, ne činem.“
„Když je třeba pravdu zatajit, tak se lže“
„Úspěch přináší závist a ta je zdrojem všeho zla“

Reakce starosty obce
Vážení spoluobčané, myslivci, vlastníci pozemků,
v minulém čtvrtletníku jsme otiskli článek, který nám přinesl místopředseda Honebního společenstva pan Jaroslav Franěk, ve kterém si posteskl nad situací v honebním společenstvu a myslivosti.
Co následovalo, jste zřejmě všichni zaznamenali a je to také zveřejněno na stránkách obce v odkazu http://www.obecbreznik.cz/
obce-breznik-breznicky-ctvrtletnik.html. Kromě reakce pana Josefa Kopuletého, kterou jsme prezentovali v obecním rozhlase, jsme
na úřad obdrželi i vyjádření pana Karla Kopuletého s tím, že by rád
své vyjádření „dostal do všech domácností v obci“ jako tomu bylo
i s původním článkem. Vzhledem k čtvrtletním termínům mezi jednotlivými vydáními jsem tuto záležitost s p. Kopuletým K. projednal
s otázkou, zda ještě trvá na zveřejnění svého stanoviska v tištěné
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formě (když už je mj. tři měsíce na internetu). Přes původní úmysl, že mu bude stačit nějaké shrnutí jeho připomínek, se nakonec
dostavil a přinesl svoje vlastní vyjádření, které si můžete v opisu
číst na jiném místě tohoto čtvrtletníku. Tak jak první článek pana
Fraňka, tak i tento pana Kopuletého K. nijak neupravujeme a za svá
tvrzení se nese každý z nich svou odpovědnost.
Jen malá poznámka k tomu, že „někdo“ zakázal obecnímu úřadu hlášení opakovat. V té době jsem panu Kopuletému (tentokrát
Josefovi) řekl, že taková výměna názorů prostřednictvím obecních
medií nic neřeší a že postačí to jedno hlášení a zveřejnění textu na
internetu. Tam jsou všechna stanoviska a „protistanoviska“ dostupná celé zeměkouli.
Věřím, že tento příspěvek Karla Kopuletého bude poslední a nespustí další vlnu zveřejňování a členové výboru a bývalého výboru konečně napnou své síly na vyřešení neradostného stavu uvnitř
společenstva. (Pak bych asi HS doporučil, ať si vydává vlastní občasník.)
Již nějakou desítku let pracuji ve výboru sokola a nyní na obci a nerozumím tomu, jak je možné takto předávat funkce, a to paradoxně
jak ve starém tak i v novém výboru zůstala stejná hlava, starosta HS!
Majitelé pozemků a mezi nimi i obec se dostávají do problému více
spojených s myslivostí (možná i to vedlo k vystoupení některých
členů výboru), byť se tyto dvě věci nedají (v březnickém případě)
až tak oddělit.
Když už jsem začal, tak ještě pár slov. Jako členové HS jsme se
zúčastnili Valné hromady HS, kde jsme navrhli nepřijmout některé úpravy stanov, jež by „oslabily“ valnou hromadu ve prospěch
výboru a nečinit žádná nevratná v afektu udělaná rozhodnutí do
doby, než se konsoliduje situace ve výboru. Jako prioritní je třeba,
aby stávající výbor plně disponoval všemi zřizovacími doklady. Tyto
doklady nejsou majetkem jednotlivců, ale jsou majetkem spolku.
Za tímto účelem jsme navrhli obec jako prostředníka, u kterého by
se uložily veškeré dostupné dokumenty tak, aby nebylo podezření,
že je někdo může zcizit a bylo by možné udělat revizi členské základy HS což mj. je povinností výboru HS. Toto ve svém hlasování VH
schválila. Do dnešního dne se však taková schůzka neuskutečnila
a tak jen doufám, že se výboru HS daří tyto záležitosti řešit jinak.
Dále jsme jako obec navrhli, že jsme schopni najít prostředky pro
pořízení SW, které jsou pro tyto účely vytvořené a propojené např.
s údaji katastru nemovitostí, disponují standardními výstupními sestavami apod. a jsou schopni výboru HS vytvořit výraznou podporu.
Za tím bez reakce.
Je už na čase přestat si vyměňovat různá obvinění a nařčení a v zájmu zachování myslivosti v Březníku dát tyto věci do pořádku. Stále
ještě doufám, že se to do další valné hromady povede a nedopadne
to tak, jak vyjádřil svůj pocit pan Franěk: „Když nebude honitba, nebude ani myslivost“.
Ladislav Malach, starosta
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TJ SOKOL BŘEZNÍK
Vážení sportovní přátelé,
je tu léto a s ním i konec fotbalové sezóny. Fotbal v Březníku má
jednu velkou kapitolu za sebou a jedna velká ji v nadcházejícím ročníku čeká.
I přes zesílenou snahu hráčů i funkcionářů se letos nepodařilo udržet nejvyšší okresní soutěž a naše A-mužstvo po čtyřech letech padá
zpět do III. třídy. V zimním příspěvku jsem se upínal ke zlepšeným
výkonům v jarní části. Ty sice přišly a např. výpomoc, toho času
zraněného, M. Sobotky byla hodně znát, ale i přesto jsme důležité
zápasy nezvládli a skončili třetí od konce v sestupovém pásmu, které letos bylo nešťastnou shodou okolností hodně široké. Nejsilnější
sestavu jste mohli vidět v podstatě až tuto sobotu při derby, to když
si sousední Vícenice odvezly „rukavici“. Bohužel, už nám to nebylo
nic platné.
S pádem Ačka o třídu níž přišla na pořad každoročně omílaná otázka
zachování našeho rezervního mužstva, tzv. „Béčka“. Průzkum v této
oblasti nabídl různé názory. Nakonec jsme se rozhodli B-mužstvo
přihlásit i do dalšího ročníku čtvrtých tříd, a dát tak znovu šanci
sportovcům, kteří se z různých důvodů do hlavního mužstva nedostanou.
Novou výzvou, především pro naše ochotné trenéry mládeže, je přihlášení místních nejmenších fotbalistů do registrované soutěže. Na
podzim tedy budete moci po dlouhé pomlce opět vidět březnické
mládežníky, jak čutají do míče na zkráceném hřišti. Vždyť poslední mladí odchovanci již dnes pravidelně nastupují v mužské kategorii! Po pár letech výchovy a tréninku, pod taktovkou J. Fraňka,
L. Rybníčka, M. Pelána a L. Koubka, tak naši mrňousové změří síly
s ostatními okresními mančaftyy v kategorii Mladší přípravka.
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Začátkem června se nám podařilo pořídit novou světelnou časomíru
za 25 tis. Kč od třebíčské firmy EAL-TIA. Veškeré náklady pokryli naši
štědří sponzoři (Ing. Zbyněk Hájek, Družstvo LUH, Lukáš Koubek,
SDH Březník a rodina Sobotkova), za což jim ještě jednou velice děkujeme! V pátek 5. 6. jsme pro ni brigádně zabetonovali stojan do
spodního rohu hřiště (materiál věnoval L. Všianský) a hned o víkendu měla premiéru.
Neoficiálním ukončením sezóny se pravidelně stává internacionální
utkání s našimi přáteli z Großbardau. Tentokrát nás navštívili minulý
víkend. Místní starší garda se poctivě připravila na vzájemné střetnutí a bylo zase veselo.
Letní pauza bývá poměrně krátká a letos začínáme už za měsíc, jelikož Březník letos, místo přátelských utkání, v rámci letní přípravy po
letech opět zkusí Okresní pohár (bývalý Litovel Cup). První utkání
sehrajeme pravděpodobně už o víkendu 25. - 26.7. Ačku pak mistrovské zápasy začnou 8. 8. a Béčku o dva týdny později. Přípravka
zahájí začátkem září.
Za fotbalový oddíl TJ Sokola Březník vám přeju slunečné a klidné
prázdniny a v nové sezóně sportu zdar!
Grunge
http://fotbal.breznik.cz
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VVC BŘEZNÍK
Rok 2015 jsme začali tradiční Tříkrálovou vycházkou na Lamberk,
v březnu jsme navštívili školící centrum ČEZu a Záchranku v Brně
Bohunicích.
Březen byl i startem našich dalších brigád na maringotce – hned vedle myslivecké chaty na Cihelně. Udělali jsme zastřešené posezení,
takže pokud půjdete kolem, klidně se posaďte, relaxujte, ale prosím
neničte a odpadky házejte do odpadkového koše.
V dubnu byla část klubu přítomna položení věnce ke 100. výročí
narození letce Josefa Stehlíka v Pikárci. V polovině měsíce po nás
zatoužili děti a dospěláci v Zastávce u Brna na zajištění taky vlastně už tradičního Aprílového běhu. Poslední dubnový den a začátek
května se nesl ve znamení oslav 70. výročí od ukončení války 7. 5. jsme spolu s Leteckou základnou Náměšť začali výstavou vozidel v Náměšti
8. 5. jsme za podpory březnických hasičů a místního báječného
hudebního tělesa slavnostně položili věnec u pomníku v Březníku
a pokračovali do Mohelna, Rešic a Rudky.

Koncem května byl 24. ročník soutěže O zlomenou poloosu a hned
začátek června se nesl ve znamení návštěvy a výstavy vozidel
v ústavu sociální péče ve Střelicích.
28. 6. jsme povozili naše-vaše přátele z Grossbau.

A co nás čeká z větších akcí ještě?
1. - 4. 7. zajištění chodu na Pevnosti Zatáčka v Chvalovicíc – jste
srdečně zváni
10. - 12.7. Tatra setkání v Ocmanicích
A hlavně!!!
Poslední srpnovou sobotu další Dětský branný den v Březníku pro
děti i rodiče.
V říjnu pak RETROMĚSTEČKO v Pardubicíc, ale o tom
až v dalším příspěvku.
Přejeme krásné letní dny
a třeba se někde brzy
potkáme!!!
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PŘÍSPĚVKY
OD OBČANŮ BŘEZNÍKA
ČISTÉ STRUHY NÁS TĚŠÍ
Asi od února mi začalo být divné, že struhy v okolí Březníka nejsou
prázdné. Postupně jsem sledovala struhu na Náměšť (ta byla nejhorší), potom na Kralice a na posledním místě (což je chvályhodné)
byla struha na Kuroslepy.
Byly v nich věci, které tam rozhodně nepatří – plastové sáčky, PET
lahve, pneumatiky, kovové předměty a dokonce skleněné lahve
(střepy jsou v přírodě velice nepříjemné).
Nechápu neohleduplnost a drzost lidí, kteří jsou schopni „cokoli“
vyhodit do přírody, ať už je to při chůzi, nebo přímo z auta. Mrzí mě,
že jsou občané, kterým je nepořádek v přírodě lhostejný.
Abych pokračovala….. V březnu, kdy začíná příroda pučet a probouzí se do krásy, mi nevzhledné odpadky ve struhách začaly opravdu vadit. Řekla jsem si, že se s tím musí něco udělat.
Nejdřív jsem chtěla jít uklízet sama, ale napadlo mě, že takových
lidí, jako jsem já (kterým vadí nepořádek a svinčík i mimo vlastní
dům) je určitě víc. Svěřila jsem se se svým nápadem některým sousedkám a ty měly stejný názor – tedy že se jim odpadky ve struhách
okolo Březníka vůbec nelíbí a je nutné je posbírat a odklidit.
Shodou okolností probíhala během dubna akce „úklid“ po celé ČR.
S pomocí dobrých lidí jsme domluvili termín, podrobnosti, co budeme potřebovat a jak odpadky odvezeme, a 18. dubna 2015 jsme
uskutečnili úklid okolí obce. Nechali jsme akci vyhlásit rozhlasem.
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Nejsme malá dědina, právě proto počet účastníku 8 dospělých
a 2 děti je málo, málo, málo.
Nevadí, i tak jsme se snažili a posbírali všechno, co jsme našli. Velkých plastových pytlů s odpadem bylo nepočítaně.
I když nás bylo málo, nevadilo nám to, jen nás to mrzelo. Ale za sebe
můžu říct, že jsem měla nádherný pocit z toho, že jsem udělala něco
pro krásu dědiny a hlavně jsem byla spokojená a těšila jsem se, až
budu jezdit autem kolem těch čistých uklizených struh. A opravdu,
každá cesta za volantem na kteroukoliv stranu z Březníka byla hned
příjemnější.
Jarka Křivánková

Březnický čtvrtletník

Z HISTORIE OBCE
LOM KOLEČKO
Čas letí a příběh, který se stal na konci 2. světové války, už málo lidí
zde žijících pamatuje.
Do Březníka se přiženil František Štěpánek ze Studence. Pracoval jako kameník v obecním lomu zvaném Kolečko, ležícím u řeky

ČESKÉ TRADICE (léto)
Milí spoluobčané,
dovolte mi v tomto ročníku březnického čtvrtletníku otevřít okénko
s připomínkou českých tradic a zvyklostí. Proč oslavujeme určité svátky, jaká je jejich historie, proč a jak vznikli a jaké je jejich poselství?
Ráda bych představila nejen církevní svátky a lidové tradice, ale i zajímavé pranostiky a jejich vliv na život našich předků. V březnovém
čtvrtletníku jsme si připomněli svátky od ledna do května. V tomto
druhém díle si představíme tradice letních měsíců.

Chvojnice. Lámal kámen na stavbu mnoha domů v Březníku a do
cest v okolí Březníka. K odstřelu kamene používal munici po německé armádě. Osudným se mu stal 2. duben roku 1946. Při demontáži
dělostřeleckého granátu došlo k výbuchu. Následek byl tragický.
Výbuch roztrhal a rozmetal tělo Františka Štěpánka po okolí lomu.
V té době mu bylo 51 let.
Tuto nešťastnou událost bude další generacím připomínat kříž, který bude postaven co nevidět v místě tragédie.
Sepsali pan Jaroslav Bohuslava a Marie Fejfušová

a krupobitím. Po mši se šlo v průvodu k jednotlivým oltářům. Oltáře
byly čtyři, u každého z nich se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií
a u každého z nich se udělalo požehnání. Větvičky břízy a lípy, které
zdobily oltáře, prý měly zázračnou moc. Pokud se takový proutek zasadil na pole, kde byl zasazen len, vyrostl pak len do zázračných výšek.
Před každým domem bývalo ten den pečlivě zameteno. Často byl také
průvod spojován s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející léto
a před různými živelnými katastrofami.

8. ČERVNA - MEDARD
SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Svátek Božího těla je pohyblivý svátek a slaví se po uplynutí jedenácti
dnů od Božího hodu svatodušního, což je období mezi 21. květnem
a 24. červnem. Lidé, kteří šli na Boží tělo do kostela, měli s sebou na
posvěcení věnečky a věnce zhotovené z různých lučních bylin. Hospodyně pak takový věnec dávala dobytku a to především kravám při
telení. Posvěcené věnečky chránily celé hospodářství před bleskem
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Červnová „Medardova kápě“ je jednou z nejslavnějších pranostik. Ve
světcův svátek lidé již od rána vzhlíželi s obavami k obloze, protože
lidová moudrost praví, že bude-li pršet, pak se musíme smířit s tím, že
i následujících 40 dní bude uplakané počasí. Jenže sv. Medard nemá
sám osobně s nepříznivým počasím vůbec nic společného. Medardova kápě vznikla jako důsledek pečlivých pozorování pravidelných
příchodů oceánského vzduchu do Evropy, k čemuž dochází v červnu
a červenci.

11

SVATOJÁNSKÁ NOC
21. června nastává doba slunovratu, což byl den, kdy slunce dosáhlo
vrcholu své roční vlády a pomalu začínalo slábnout. Zároveň tímto
dnem začínalo léto, čas tepla, plodnosti a naděje na bohatou úrodu.
Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši předci všimli,
že tímto dnem ztrácí slunce svou moc a proto se snažili slunci nějak
pomoci v získání či doplnění jeho slábnoucí moci. Slunce hrálo vždy
velmi důležitou roli v jejich životě. S nadějí zapalovali ohně, že teplo
a světlo, které oheň vydával, pomohou v doplnění sil. Vzhledem k výjimečnosti této noci se mělo za to, že ožívají tajemné síly a země vydává
své poklady. Rozestupovaly se skály a otevírala země. Člověk, který
překonal všechny nástrahy a objevil poklad, měl si z něho vzít jen tolik, kolik unesl. Jinak by jeho duše propadla pro nenasytnost peklu.

13. ČERVENCE - SVATÁ MARKÉTA
Jedna z nejznámějších pranostik říká „Svatá Markéta, hodila srp do
žita - Svatá Markyta vede žence do žita“, což vystihuje, že ve zmíněný
svátek začínaly v Čechách a na Moravě žně. Bývala to pochopitelně
všude velká událost.

ŽNĚ
Žně bývaly velkým svátek pro celou ves. Byly
také ale především časem velké dřiny. Doslova - jak se říkávalo - od slunka do slunka, tedy od východy do západu
slunce. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Těžkou práci si chasa po celý den ulehčovala zpěvem a všelijakými žerty.
Jednoduché rýmované popěvky vycházely z místních zvyklostí. Když
přišli ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Sekáči neúnavně
kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a vázaly.
Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil
kosu. Prý proto, aby čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo
hned, jakmile začalo svítat. Práce spojené se žněmi musely skončit co
nejdříve, dokud počasí přálo. Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka, řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy,
které namočil ve vodě. Činil tak ve víře, že mu obilí ve stodole neshoří.
Při cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil
obilí před hlodavci.

kdy začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu.
Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S ním pak doprovázely poslední vůz směřující z pole do dvora.

26. ČERVENCE - SV. ANNA
Ke svátku sv. Anny se uchovala známá pranostika „Svatá Anna - chladno z rána“. V moravské verzi pak „Okolo svaté Hanky studené poránky“. Přichází srpen a s ním už začíná foukat ze strnišť, třebaže lidové
pranostiky tvrdí, že srpen má nejkrásnější počasí v roce. Z Horácka
a Podhorácka jsou známé: „Je-li zelí před Annou pěkný, je po Anně
škaredý“.
Jak říká další pranostika, byla sv. Anna jakýmsi předělem v zemědělských pracích.
„Svatá Anna - do stodoly brána“
„Svatá Anna žito žala“
„Svatá Anna zavádí žence do pšenice“

POUTĚ
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo
nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se lidé modlili a prosili o vyslyšení proseb. Chodit na poutě bylo dříve na venkově zvykem, dokonce
se dá říci, že se chodit muselo. Poutníci byli mnohdy na cestě i více
dnů. Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému
místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce. Například Anenská
pouť (na počest svaté Anny) apod. Jak plynula doba, měnila se i povaha a smysl poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní
zábavní charakter.

DOŽÍNKY
Dožínky byly slavnost spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž
se čeleď veselila na účet hospodáře. Příprava začínala už týden před dožínkami,
12
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

FOTOGALERIE

Životní jubilea

25. 4. 2015: 80-tiny pan Josef Franěk

Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 84 let
Pan Sedláček Vladimír, 70 let
Pan Bábuněk Petr, 60 let
Pan Klusák Zdeněk, 55 let
Za měsíc červenec:
Paní Malachová Božena, 83 let
et
Paní Kafková Božena, 70 let
Pan Švarc Pavel, 50 let
Za měsíc srpen:
Paní Křížová Marie, 83 let
et
Paní Nováčková Marie, 65 let
Pan Maštalír František,, 65 let
Pan Mojžíš Jaroslav, 60 let
Pan Sobotka Radek, 55 let

2. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu – vítání
občánků: Adélka Kopuletá

Za měsíc září:
Paní Kratochvílováá Věra, 84 let
Paní Bochníčkováá Božena, 83 let
Paní Kopuletá Marie, 83 let
Pan Malý Ferdinand,
nd 83 let
Pan Klusák Josef, 82 let
Paní Žáková Miroslava, 82 let
Paní Ružičková Marie, 75 let
Paní Rybníčková Marie, 75 let
Paní Hermanová Božena, 65 let

Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc červen:
Jůza Daniel
Kafková Ema

2. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu – vítání
občánků: Agáta Strnadová

Nově přistěhovaní:
Za měsíc květen
Pan Laš Tomáš
Pan Lovász Ladislav

Novomanželé:
Květen:
Paní Petra (rozená Smutná) a pan Miloš Jůzovi

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
ku:
Květen:
Pan Rosendorf Josef
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2. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu –
vítání občánků: Tereza Klukanová

9. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu –
vítání občánků: Matějj Růžička

9. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu –
vítání občánků: Sabina Boková

16. 3. 2015: Dětskýý den

9. 5. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu –
vítání občánků: Rozárie Malachová
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Březnický čtvrtletník
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26. 6. 2015: Obřadní místnost obecního úřadu –
loučení s deváťáky
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55. 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. 9. 2015. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

