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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
přehoupnul se Nový rok, jsou tady Velikonoce a s tím první čtvrtletník
roku 2018. Ať chceme či ne, tak se to každý rok tak trochu opakuje.
Rozpočet, plán akcí, dotační příspěvky a něco „nového“ do nového
roku.
Rok 2018 jsme začali tzv. rozpočtovým provizoriem, což nám dovolilo
„existovat“ bez schváleného rozpočtu. Nicméně na zasedání konaném
19. února jsme rozpočet obce na rok 2018 schválili v následujícím rozsahu:
Schváleno 2018
Příjmy
13 044 488,00
Výdaje
16 457 000,00
Výsledek
-3 412 512,00
Zůstatek peněžních
5 355 113,25
prostředků 2017
Splátky úvěrů
1 038 000,00
Splátka půjčky
0,00
- překlenovací
Ostatní zdroje
0,00
Zůstatek finančních
904 601,25
prostředků 2018

Rozpočet obce, věcně vyjma obvyklých provozních nákladů, pokrývá
tyto investiční akce:
• Za Branou II – projekt a realizace pro stavební místa: budovat se
budou tyto rozvody: voda, kanalizace, plyn a také se bude budovat
komunikace
• Za Branou III – projekt parcelace pozemků pod Hejlovými (6 parcel)
• Opravu domu č. p. 96 – tzv. Havelkovo
• Výkupy pozemků pro další výstavbu Za Branou, silnice ke Kuroslepům aj.
• Přístavba škola – zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
• Příspěvek VAK na stavbu kanalizace (500 tis.)
• Opravy kanalizace v průběhu prací na splaškové kanalizaci
• Údržba veřejné zeleně
• Rozpočet předpokládá i mírné zvýšení odměn zastupitelů, které
jako takové nakonec neprošlo hlasováním.
V rozpočtu jsou i příspěvky jak škole ve výši 1,2 mil., tak i neziskovkám
na podkladě žádostí o dotaci. Pro TJ Sokol 250 tis, farnost 25 tis., VVC
15 tis. a ostatní cca po 10 tis. Na konci roku 2018 by nám tedy mělo
zůstat cca 900 tis.
Vzápětí po zasedání, 23. února, jsme měli na obci kontrolu hospodaření (audit) a díky dobré práci paní účetní skončil opět „bez zjištěných
závad a nedostatků“. Je to jedna z věcí, které je dobré vnímat.
V jednom z dalších článků naleznete příspěvek stavby vedoucího firmy Outulný pana Piňose o předpokládaném postupu prací. Pokusím
se to trochu komentovat. Na zasedání jsem pozval ředitele fy Outulný,
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který zastupitele mj. informoval o předpokládaném průběhu výstavby kanalizace. Informoval o posunutí termínu výstavby cca o 3 měsíce.
Předpokládá, že letos se hlavní práce budou dělat na vlastní ČOV a
potom v některé části obce. Následně byla společně vytipována část
obce, ve které již provedena kabelizace vedení NN (nízkého napětí)
a rekonstruováno venkovní osvětlení. Jde o část mezi křižovatkou a
sokolovnou (všude tam, kde už jsou nové lampy osvětlení a rozvaděče
firmy E.ON).
Dá se předpokládat a doufáme, že zde bude trochu odlišný (lepší) průběh prací než v Kralicích, a to tak, že by to dovolilo provést i závěrečné
úpravy povrchů v dokončených „ucelených“ částech. Jinde se bude ovšem muset čekat na ukončení souběžných prací na sítích NN (nízkého
napětí) a veřejného osvětlení.
Co se týká další výstavby v Březníku, tak je jisté, že nejdříve budeme
moci z finančních důvodů (část sítí již existuje) „otevřít“ stavbu v části
pod Hejlovými s tím, že se zde vytvoří 6 stavebních míst po cca 1100
m2. Nyní tento záměr musíme projednat z hlediska návaznosti na
územní plán a připravit projekty sítí. Protože zájemců o stavbu je o
něco více, a to i z jiných obcí, rozhodli jsme, že musíme stanovit jasná
pravidla prodeje. V okamžiku, kdy bude známo „konečné znění“ a provedena parcelace pozemků, vyzveme všechny zájemce, aby potvrdili
svůj zájem a zavázali se, že dodrží stanovené podmínky.
V kostce o záměru pravidel: budeme se snažit upřednostnit březnické zájemce, stanovit podmínky např., že do 4 let postaví a zkolaudují
stavbu a přihlásí se zde k trvalému pobytu. Předkupní právo pro obec,
nepodporujeme překupníky. Podle nákladů a prospěšnosti pro obec
bude stanovena cena pozemku. V případě, že o jednu parcelu bude
více zájemců, tak proběhne druhé kolo, kde rozhodne vyšší nabídka
a následně los (pokud budou shodné). Toto vše ještě musí schválit
zastupitelstvo.
Pro další etapu zástavby na Záhumenicích máme zatím málo pozemků a hlavně financí, aby se mohlo začít i zde. Hodně bude záležet na
ochotě stávajících vlastníků podpořit další výstavbu v obci a to prodejem či směnou, zkrátka svým osvíceným postojem. Minulý týden
se nám podařilo uzavřít kupní smlouvu na jeden vzdálený pozemek
(1303/26) a nabízí se tedy i možnost směny tak, abychom vytvořili
souvislou plochu a mohli ji rozdělit, zasíťovat a nabídnout k prodeji.
Bude to náročné délkou komunikací a sítí. Pro velmi hrubou orientaci
1m komunikace se sítěmi vyjde cca na 40 – 50 tis. a to jsme při 500m
asi na 20 – 25 mil.. K tomu ještě výkup nutných pozemků odhadem
3 mil. a prodej takto vzniklých míst by vynesl cca 8 mil. Ale to budou
počty asi pro další zastupitelstvo, berte to velmi orientačně, v jakých
řádech se pohybujeme a také s ohledem na potřeby financí na spolufinancování kanalizace a ČOV.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám popřál příjemný rok 2018 a
také bych ještě připojil přání, abychom si ho užili ve zdraví.

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU

(nejstarší dochované fotky tříd naší školy)
31. 03. - 01. 04. 2018 - Velikonoční výstava fotografií v sokolovně
07. 04. 2018 - Ukliďme Česko, ukliďme Březník (dobrovolnická akce)

Ladislav Malach,
starosta

2

26. 05. - 27. 05. 2018 - Malá pouť
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VÍTE, ŽE…
- Tradice Josefů v Březníku pokračuje. I letos 18. 3. 2018 zahrála Polužanka všem Josefům v Březníku, a to i nejmladšímu z nich, Josífkovi Rosendorfovi. Konečně začalo Josefů v Březníku přibývat!

- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je 30. 6. 2018. Platit
je můžete každý všední den v pracovní době na obecním úřadě v
Březníku anebo převodem na účet obce (číslo účtu: 3220711/0100,
v. s. číslo Vašeho domu). Dospělí platí za svoz odpadu, jako každý
rok, 500 Kč a děti do 16 let 250 Kč. Studenti (denní studium) pro
získání 50 % slevy předloží potvrzení o studiu (lze i naskenované
zaslat na adresu obec@obecbreznik.cz). Pokud si přesto nejste jisti
výší svého poplatku, zavolejte na číslo 568 643 320 a účetní obce
Vám sdělí podrobnosti.
- V letošním roce bude probíhat svoz malých hnědých popelnic na
bio v režii firmy ESKO-T každé liché pondělí, další svoz je plánován
na 9. 4. 2018. Svoz obecních popelnic na bio ještě není naplánován.

- Upozorňujeme občany, že se opět množí případy podomního prodeje služeb. Prodejci se hlásí dopředu telefonicky s cílem získat
podpis na nové smlouvě na distribuci energií (plynu nebo elektři-
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ny). 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. Prosíme všechny Březničáky o velkou obezřetnost při jednání s těmito
společnostmi, potažmo jejich zástupci, kteří se pod záminkou uzavírání výhodných smluv (nebo podepsání např. dodatku ke stávající
smlouvě) a s velkou vtíravostí (nenechají se odmítnout) dostávají
do našich domácností.
- Družstvo LUH Březník oznamuje, že je možné si nahlásit v kanceláři
družstva tálky řepy a vojtěšky.
- Jarní svoz nebezpečných odpadů provede firma ESKO – T v sobotu dne 31. března 2018 od 7:25 do 8:25 hodin u sběrného dvora
Havelkovo (podle firmy ESKO – T jsou časy pouze orientační). Odevzdat můžete staré akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů,
chemikálií apod. Dále pak zářivky, výbojky, televizory, rádia (apod.,
ale v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce a drobné elektrozařízení z
domácnosti – fény, varné konvice, telefony. Při svozu se nebudou
vybírat pneumatiky – podle nového zákona jejich zpětný odběr zajišťují pneuservisy.
neu
euse
s rvissy.y.

- Stále je možno na obecním úřadě uzavírat smlouvy na hrobová místa.
- Místní rozhlas je z důvodu opakovaných poruch v části zesilovačů na
obecním úřadě stále mimo provoz. Na nápravě pracujeme. Velmi se
občanům omlouváme za komplikace. Aktuální informace hledejte
na vývěskách u pošty a před obecním úřadem.
- Pan Josef Chytka z č. p. 107 oznamuje, že je již možné před jeho
dům vozit větve z jarních prořezávek stromů.
- Nákladem ve výši 48 236 Kč byla rekonstruována odpočívárna v
místní sauně. Nakoupen byl nábytek z umělého ratanu, různé doplňky jako např. solné lampy, umělé květiny, zrcadla a třeba i fény.
Stěny byly vytapetovány fototapetami, které místnost příjemně
zútulnily. Potřebné práce provedli zdarma pánové Marek Filka, Lukáš Babčan a Slávek Sklenář a samozřejmě také paní saunérka Hanka Sklenářová, které byla k ruce Jana Řezaninová a Jana Břoušková.
Moc jim tímto děkujeme.
Přijďte se taky prohřát! Sauna sídlí v suterénu místního obecního
úřadu a MŠ (vedle knihovny). K dispozici je vám všem vždy od listopadu do dubna každý všední večer krom úterý. Ideální relax i pro
ještě trochu chladné jarní dny. Rezervace přijímá paní Hana Sklenářová na tel. čísle 724 690 867.

www.obecbreznik.com
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Před:

- V nejbližší době budou obecními pracovníky do březnických domácností rozneseny jodidové tablety. Distribuovány budou společně s obličejovými rouškami pro každého občana. Stará balení tablet
budou pracovníci vybírat, pokud bude zájem, zpět (je ale možné je
vrátit třeba i do lékárny…).
- Další celoplošná deratizace naší obce proběhla v prosinci 2017.
Obec za ni zaplatila celkem 11 435 Kč. Kdo z občanů má v domácnosti problém s přemnožením hlodavců, může se obrátit na obecní
úřad, kde mu bude poskytnut zdarma balíček otrávených návnad.
- Stále pokračuje uzavírka komunikace II/392 Březník – Kralice, kde
je opravován železniční přejezd v Kralicích nad Oslavou. Objízdná
trasa pro vozidla do 3,5 t vede Loučkami a pro ostatní přes Vícenice
u Náměště n. O. Oprava by měla skončit na konci dubna.

Po:
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- Další oprava, tentokrát celé komunikace II/392 mezi Březníkem
a Kralicemi je ve fázi plánování. Termín zatím nebyl zveřejněn, je
možné, že se stavba uskuteční přes toto léto anebo později, podle
toho, jak bude mít Kraj Vysočina k dispozici fin. prostředky. Dokončení stavby ale jasné je – 31. 12. 2020. Přípravné práce se již rozběhly – pokáceny byly staré lípy (krom jedné) u silnice nad naší obcí
a pod kopcem byly již vysázeny stromy nové.

Obyvatelé
dle věkových kategorií

SLOVO HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA
V posledních letech se znatelně prodlužuje průměrný věk dožití našich seniorů. Přestože si to obecně naše veřejnost nechce přiznat,
souvisí to především s kvalitní zdravotní péčí. Přes všechny problémy nám ji závidí i v mnoha nejvyspělejších státech Evropy. Svou roli
hrají i lepší informovanost o zdravém životním stylu, pravidelné
zdravotní kontroly – tedy prevence, včetně včasného záchytu závažných onemocnění.
Dlouhověkost má ovšem i jiné aspekty, výrazně starší lidé znamenají například vyšší náklady na zdravotnictví. Specifickou oblastí je
pak starost o pacienty v posledním stádiu života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je zmírnit bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu
jeho blízkým. Systematicky se jí věnujeme i v našem kraji. V červnu minulého roku schválilo naše zastupitelstvo „Strategii paliativní
péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“. Jejím cílem je logické spojení všech dostupných moderních trendů poskytování péče
o umírajícího pacienta – dosažení víceúrovňového fungování paliativní péče v každém koutu našeho regionu. Přípravě předcházela
dvouletá precizní práce skupiny odborníků z řad České společnosti
paliativní medicíny, poskytovatelů paliativní péče jak z oblasti sociálních tak zdravotních služeb, lékařů – paliatrů i zástupců našeho
úřadu. Nyní se nacházíme v realizační fázi strategie, pracujeme na
vzdělávání dalších profesionálů z nemocnic, zařízení sociální péče,
snažíme se i o zapojení praktických lékařů. Vítáme zájem a zapojení
profesionálů i veřejnosti.

k 15. 3. 2018
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) – chlapci
Děti (15 - 18 let) – dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
Děti (6 - 7 let)
Děti (do 3 let)

557
273
284
8
3
5
120
62
58
15
33

Celkem obyvatel 685
Průměrný věk obyvatel 42.73 let
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(foto zdroj: FB skupina Oslavka!!!)
Většina z nás si přeje umírat doma, proto bychom rádi přispěli k
přání, aby všichni mohli poslední dny života trávit doma s rodinou,
a současně byli v péči týmu odborníků, kteří jim v domácím prostře-
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dí budou poskytovat komplexní zázemí. Takový multidisciplinární
tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky,
koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu,
pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci. Součástí
nabízené péče je i podpora a pomoc pečovatelek, která je také dostupná 24 hodin sedm dní v týdnu. Jde o nový komplexní pohled řešící systematické zapojení sociální i zdravotní oblasti, včetně řešení
financování ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
Péče o staré vážně nemocné pacienty je těžká práce, náročná fyzicky
i psychicky, skoro každý známe ze svého okolí nebo přímo od svých
příbuzných to nasazení těch, kteří se této péči věnují. Ovšem taková
obětavost si zaslouží naše uznání, ocenění a pomoc nejen rodiny,
ale i tu profesionální. Snažíme se z pozice kraje o to, aby podmínky
pro stáří i v závažné nemoci byly co nejméně bolestivé a trýznivé a
co nejvíce důstojné.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

STAVBA KANALIZACE
Vážení občané,
rád bych vás informoval o tom, že v letošním roce budou zahájeny
práce v obci Březník na objektu ČOV a části stokové sítě. U objektu ČOV
(Čistička odpadních vod) se bude zejména jednat o spodní monolitickou část, přípojky sítí a částečně zemní práce tak, aby nově vzniklé
hrubé terénní úpravy mohly v příštím zimním období konsolidovat.
V případě stokové sítě se tak bude jednat zejména o stoku B-1. část a
to od RŠ-B-13 až RŠ-B-24 (čísla kanalizačních šachet), kde je již uloženo vedení E.ON a VO obce, takže uvedené sítě nebudou v kolizi s
prováděnými pracemi zhotovitele. Po ukončení pokládky stokové sítě,
včetně přípojek, bude v předmětném úseku obnoveno konstrukční
souvrství dotčených komunikací.
Shora uvedené plánované provedené práce v roce 2018 představují 30
% objemu celé zakázky, zbylých 70 % bude zrealizováno v roce 2019,
bez rizika ohrožení termínu dokončení díla.
Veškeré práce v obci budou prováděny v co možná nejmenším omezení dopravy a také života v obci s ohledem na občany.
Jan Piňos
Stavbyvedoucí
Outulný VHS spol. s.r.o.
Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
T +420 568 619 559 | M +420 721 261 467
j.pinos@outulny.cz | www.outulny.cz/outulny-vhs

POZVÁNKA
DO OBECNÍ KNIHOVNY

UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letos bude hlavní úklidový den
v sobotu 7. dubna 2018. Naše obec se do této dobrovolnické akce letos
oficiálně zaregistrovala již po čtvrté!! Stejně jako loni budeme uklízet
poházené odpadky v naší obci, na polních cestách kolem Březníka i ve
struhách kolem silnic.
Sraz dobrovolníků je v sobotu 7. dubna 2018 v 9:00 u obecního úřadu v Březníku. Stanete se jedním z nich? Přidejte se k nám. Uklidíme
společně cesty kolem Březníka, ať máme hezkou přírodu kolem nás.
S sebou pracovní oděv, rukavice a dobrou náladu! Více informací o
akci naleznete na www.uklidmecesko.cz.
Za OÚ Jana Řezaninová
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Březnická knihovna je i v tomto roce
otevřena klasicky každé ÚTERÝ od
18:00 do 19:00 hodin v suterénu místního obecního úřadu.
K dispozici je široký výběr literatury pro
děti i dospělé, který je několikrát ročně
obměňován a doplňován novinkami z knihovny z Třebíče. Půjčování
knih je v naší knihovně zcela zdarma a všichni jsou vítáni.
A jak se chodilo do březnické knihovny v roce 2017?
- Knihovnu po celý rok navštěvovalo 37 čtenářů
- Přišli celkem 252x
- Celkem si půjčili 669 knih, z toho 588 knih pro dospělé a 81 dětských knížek
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Jana Řezaninová

www.obecbreznik.com
www.obecb

Březnický čtvrtletník

Navštivte veřejný obecní facebookový profil: http://www.facebook.com/ObecBreznik/

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Nevím, jak začít … lépe řečeno – nikdy jsem neměl důvod někomu
takhle děkovat. Teď bych tak rád učinil. Vše jsem si byl schopen pořídit
z vlastních prostředků, ale potom přišel úraz, po kterém jsem trvale
připoután na vozík. A jelikož ceny pro potřeby vozíčkářů jsou trochu
někde jinde než věci pro vás chodící, tak ne vše, co bych si přál, si můžu
dovolit.
Takový sen každého vozíčkáře je svoboda pohybu, ale to tu v Březníku
zas až tak jednoduché není. Je to zde samý kopec a do minulého roku
jsem se nemohl hned tak někam podívat. A pak mi byla nabídnuta
pomoc, a to tak, že mi bude obec spolufinancovat handbike (handbike je kolo na ruční pohon). Mimochodem, cena se pohybuje okolo
140 000 Kč. Obec mi na něj přispěla částkou 40 000 Kč.
A tak bych chtěl moc poděkovat panu starostovi Malachovi, že mně tu
pomoc nabídl a zrealizoval ji, a pak všem co se o to zasloužili.
S poděkováním Škoda Vladimír

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Moji milí spoluobčané,
vcházíme do nejkrásnějšího jarního období. I když za okny ještě poletuje sníh a na teploměru je stále jen málo stupňů, i přesto jaro už
je tady. Za pár dnů se oteplí a nás sluníčko vytáhne do zahrad a přírody. Začneme vyhrabovat, zametat a uklízet nepořádek, který je po
zimě vidět. Věřím, že se budeme všichni snažit uklidit si nejen před
vlastním domem, ale i v okolí naší vesnice. A nemuseli bychom zůstat
pouze u úklidu odpadků, ale mohli bychom otevřít i svá srdce. Odpustit všem, kdo nám ublížili, ukřivdili a nechat v nás rozkvést květinku
odpuštění a lásky. Protože se
ne nadarmo říká: „Neříkej, že
nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny,
kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít, ale pak
už nebudeš moct.“ Často ří-
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káme, že uděláme to či ono. Navštívíme někoho, odpustíme někomu,
pomůžeme s něčím, někdy něco stále odkládáme, až se stane, že to
nestihneme a je nám to pak moc líto. Věřte, že vím, o čem píšu. Taky
už jsem něco propásla a je mi to líto a mrzí mě to.
Končí nám doba postní, ve které jsme mohli odpouštět, postit se od
jídla, pití anebo svých neřestí, jako je televize, internet, káva, alkohol
atd. Mohli jsme být milosrdní a milostiví. Mohli jsme darovat potřebným almužnu anebo jim pomoct. Ale pomoct a odpustit můžeme
kdykoliv. Mnozí z nás se honí za penězi, ale...
Můžeme si koupit léky, ale ne zdraví. Můžeme si koupit věci, ale ne rodinu. Můžeme si koupit soužití, ale ne lásku. Knihu, ale ne moudrost.
Luxus, ale ne krásu. Krásnou ložnici, ale ne spánek. Můžeme si koupit
krásný kříž, ale ne víru. Přepychový hrob, ale ne nebe.
Moderní mladí lidé nad tím vším moc nepřemýšlí. Na všechno mají
odpověď. Protestujeme, odmlouváme a málo si uvědomujeme, co
všechno máme, jaké dary jsme dostali, co umíme, a málokdy za to
vše děkujeme. Nejvíce bychom to měli ukázat dětem - umět děkovat
a prosit. Největší a nejkrásnější výzva je od dětí. Když slyšíme a vnímáme: „Mámo, táto, pojď si hrát. Táto, dívej se!“ Měli bychom si brát
příklad z tatínka z našeho dnešního příběhu.
Oči mého otce
Byl jednou jeden chlapec, který hrozně rád hrál fotbal a měl milujícího
tatínka, jenž s ním jeho zálibu sdílel. Byl maličký a slabý a nejčastěji
musel být v záloze. Ale i když byl synek často na lavičce, tatínek nikdy
nechyběl v publiku, fandil a ani jeden zápas nevynechal. I na gymnáziu byl chlapec pořád ještě nejmenší z celé třídy, ale jeho otec mu stále
dodával odvahu.
Chlapec se dostal do mládežnického týmu ve městě. Nikdy nechyběl
na tréninku a ze všech sil se snažil, ale trenér ho při zápasech nechával na lavičce. Otec byl vždycky na tribuně a pokaždé našel ta správná
slova, aby svého chlapce podpořil.
Chlapec si byl skoro jistý, že se nedostane do první ligy, ale trenér, kterého zaujal svojí snahou při trénincích, ho chtěl mít s sebou.
Chlapec hned telefonoval novinu svému otci. Ten měl radost s ním a
hned si předplatil všechny zápasy. Chlapec se snažil a trénoval. Nadešel poslední týden šampionátu. Kdyby jeho družstvo zvítězilo, mohlo
postoupit. Na začátku týdne přišel chlapec za trenérem. Měl zarudlé
oči a byl celý bledý.
„Můj otec dnes ráno zemřel. Mohu dnes vynechat trénink?“ zakoktal.
Trenér mu vlídně položil ruku na rameno a řekl. „Můžeš si dát volno až
do konce týdne, hochu“.
Přišla neděle a stadion byl plný jako nikdy. Byl to nejdůležitější zápas
roku a celé město ho prožívalo. Mužstvo vyběhlo o něco dříve na hřiště, aby se zahřálo. S neskrývaným překvapením viděli, jak s nimi v
dresu běží i ten chlapec.
Zápas začal. Hned bylo jasné, že protivník je lépe organizovaný, takže
nutil domácí ke hře v defenzívě. Na začátku druhého poločasu se chlapec naklonil k trenérovi a řekl: „Pane, nechte mě prosím hrát.“ Oči měl
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plné důvěřivého očekávání. Trenér, kterému bylo chlapce líto, souhlasil. „Dobrá, běž na hřiště.“

Už za pár minut nemohli diváci, hráči ani trenér uvěřit svým očím.
Ten drobný neznámý chlapec opanoval střed a rozproudil celé družstvo. Protivník ho nedokázal zastavit. Spoluhráči mu čím dál častěji
nahrávali. Pár minut před závěrečným hvizdem dal mocnou a dobře
mířenou ranou vítězný gól. Spoluhráči ho nosili na rukou, diváci mu
ve stoje dlouho tleskali.
Když už byli všichni ze šaten pryč, všiml si trenér, že chlapec sedí tiše a
sám v koutě. „Chlapče, byl jsi úžasný! Jak jsi to dokázal?“
Mladík se na trenéra podíval se slzami v očích a odpověděl: „Řekl jsem
vám, že můj otec zemřel. Ale nevěděl jste, že byl slepý.“ Mladík polkl
slzy a pokusil se o úsměv. „Tatínek chodil na všechny moje zápasy, ale
dnes poprvé mě mohl vidět hrát, tak jsem mu chtěl dokázat, že to
umím!“
Krásná výzva pro každého.
Máme před sebou nejvýznamnější svátky věřících. Křesťanské svátky
velikonoční - Znovuzrození. Každý věřící by se měl v tuto předvelikonoční dobu nad sebou zamyslet a prožít Velikonoce v radosti ze smíření.
Svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy se světí ratolesti, u nás jíva kočičky.
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Na Zelený čtvrtek 29. 3. - Památka Večeře Páně bude mše svatá v našem březnickém kostele v 16:00 hodin.
Velký Pátek 30. 3. - Obřady - Bohoslužba slova, uctívání sv. Kříže, sv.
přijímání. V 15:20 hodin se čte Křížová cesta a v 16:00 hodin začínají
Obřady Velkého pátku - přísný půst.
Na Bílou sobotu dne 31. 3. dopoledne setrvávají věřící u Božího hrobu.
Velikonoční vigílie - 4. části slavení velikonoční svíce. Bohoslužba
slova, obnova křestního slibu, bohoslužba oběti v Jinošově v 19.00
hodin.
Neděle 1. 4. – na Hod Boží velikonoční v Březníku mše sv. v 9.30
hodin, žehnání pokrmů.
Velikonoční pondělí 2. 4. - mše svatá v Březníku 9.30 hodin.
Od 31. 3. - 2. 4. probíhá v kostele velikonoční sbírka na potřeby a
opravy našeho kostela. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.
Sv. Otec František řekl: „Modlitba je dech duše. Často se nemodlíme,
protože si myslíme, že je to těžké, nebo že je těžké vzpomenout na
všechny, za které je třeba se modlit...Podívejme se na svou ruku:
každý náš prst může nést určitý záměr...
Jakou moc má člověk? Takovou, jakou má vdova z evangelia:
klepat na Boží srdce, klepat, prosit, naříkat na různé problémy a
četné bolesti, prosit Pána o vysvobození z těchto bolestí, hříchů
a problémů. Lidskou mocí je modlitba. A modlitba pokorného člověka je Boží slabostí...“ Napočítej do pěti S Bohem! Palec: chvála,
modli se za své blízké. Ukazováček: díkůvzdání, modli se za ty,
kteří učí. Prostředníček: přímluva, modli se za ty, kdo vládnou.
Prsteníček: skutek, modli se za slabé a trpící. Malíček: odpuštění,
modli se za své potřeby.
Nakonec bych všem poděkovala za pěkná slova, že se vám líbí náš
čtvrtletník. Díky paní Menšíkové za zápisky jejího manžela, pana
Miroslava Menšíka z Havl. Brodu, našeho rodáka. Určitě se k těmto
jeho tématům budu snažit příště dostat a přiblížit vám je. Díky za
zapůjčení starého kalendáře z roku 1941 paní S. ze Lhotic, z kterého
bych vám také velice ráda vždy něco přiblížila. Nyní třeba jen pranostiky na březen:
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný - pytle obilím a sudy vínem se naplní.
Jaro zvěstuje zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Pěkně-li na sv. Josefa, bývá dobrý rok.
V kožichu sij jařinu - v košili pak oziminu.
Kolik v březnu mlh, tolik v červnu lijáků (vždy za 100dní).
Za všechny náměty a připomínky moc děkuji, určitě vždy na ně budeme přihlížet.
Ještě vás pozvu na výstavu fotografií v sobotu a v neděli o Velikonočních svátcích, vždy od 14 hodin v naší sokolovně. Přijďte se podívat a
najít sebe nebo Vaše blízké ve školních lavicích. Je to opravdu krásné
vzpomínání a hledání.
Přeji všem krásné velikonoční svátky plné naděje, radosti a lásky!
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
Ahoj dospěláci,
prý: Březen – za kamna vlezem! No, sice to vypadá, že se nás ta paní
Zima a i ta tetka Chřipka budou držet bůhvíjak dlouho! Ale my děti ve
školce jsme ji zaháněly jarníma písničkama a básničkama i obrázkama.
Přece to tak nemůže být, vždyť v březnu začíná jaro! A aby skutečně přišlo a začalo, lákaly jsme je tady tou písničkou:
Máme jaro, máme,
to je krásný čas!
Máme jaro, máme,
veselí jsme zas.

*v březnu další divadlo, tentokráte Barborka se čtyřmi naučnými pohádkami, pořádaly jsme jarní dílnu, vždyť přece budou Velikonoce!
A jsme pozvané do školy na hudební show.
Tak, to je co bylo a teď ještě honem, co nás čeká:
*v dubnu dopravní výchova s panem Koubíkem: „S písničkou i hravě nejen o dopravě“, předškoláci půjdou na návštěvu do školy
* v květnu naše vystoupení pro maminky k jejich svátku, 15. května se
za námi přijdou zapsat noví kamarádi a hlavně pojedeme na výlet!
* v červnu budeme mít oslavu Dne dětí a oslavu s tatínky a rozloučíme se
s předškoláky, a taky přespíme ve školce, musíme si to přece zkusit, jak to
v ní vypadá přes noc, přes den to už známe.
No a pak léto a prázdniny! TO všechno čeká nás, děti, a na školku čeká
taky plno práce:
výměna topení, malování,
… Ale to až příště, až bude to léto.
Užívejte si jara a na shledání s Vámi se těší
Vaše děti ze školky

Zelená se lučina,
strom už kvésti začíná.
Ptáček zpívá spokojen,
že je jarní den.
Tak snad se nám to podařilo. Ale teď taky trošku o tom, co se událo u nás
ve školce:
*v lednu jsme měly divadlo Šternberk s několika známými pohádkami
* v únoru si naši kamarádi předškoláci na nečisto vyzkoušeli, jak bude
vypadat zápis do školy, opět za námi přijel náš oblíbený pan Vojkůvka se
svým hudebním vystoupením a taky jsme měly karneval ve školce plný
tance, soutěží a dobrot (díky za ně patří maminkám)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Ani se nenadějeme, přiblíží se třetí čtvrtletí školního roku 2017/18.
Přestože činnost školy byla narušena chřipkami, angínami i zápaly
plic, udělali jsme kus práce.
Vzdělávání
- Leden jsme věnovali pololetnímu utvrzování a prověřování učiva
s cílem dosáhnout co nejlepšího vysvědčení. Začaly olympiády. Okresního kola soutěže z českého jazyka se zúčastnily žákyně 9. ročníku
Lucie Chalupová (11. místo) a Šárka Vojtíšková (30. místo). Následovala olympiáda z dějepisu, kde Jana Kolaříková, rovněž z 9. ročníku,
obsadila pěkné 7. místo. Zeměpisnou olympiádu absolvovali 3 žáci 7.
ročníku: Sára Cibuliaková (9. místo), Josef Strýček (12. místo), Adam
Krčma (17. místo) a jeden žák 8. ročníku, Jakub Tesař (20. místo). V
současné době probíhají soutěže z matematiky. Pilně probíhá i příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky, které budou 12. a 16. dubna.
Z 15 deváťáků je bude absolvovat 11 žáků.
- Pro zpříjemnění vzdělávacího procesu jsme na 17. dubna zajistili autorské čtení spisovatelky pro mladé čtenáře, paní Michaely
Fišarové.
Sport
- První týden v lednu absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský kurz v
Malé Morávce v Jeseníkách. Letos jelo 11 žáků, jak lyžaři, tak i nelyžaři. I přes nepřízeň počasí se jezdilo na technickém sněhu, který
nebyl jednoduchý na lyžování. Všichni žáci se moc snažili. I začátečníci se naučili lyžovat velmi rychle. Lyžaře to moc bavilo a kurz si
užili.
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všem, kteří se do chození zapojili a udržují společně s námi tuto tradici. Večer se konala Na Růžku Ostatková veselice, na které zahrálo duo
Song Akord. Návštěvnost na večerní zábavě bylo letos velmi vydařená
a nálada veselá.

- Bruslení na rybníce letos nevyšlo ani jednou, proto se konalo několik zájezdů do Náměště.
Kultura
- V lednu se uskutečnil výchovný hudební koncert pro 1. st. ZŠ.
- Na 27. března jsme pro žáky 1. st. zajistili hudební program Rytmická show a na 26. dubna plánujeme návštěvu tanečního vystoupení v Rosicích, a to pro děti MŠ a 1. st.
Různé
- Ve dvou útercích v březnu probíhal zdravotnický kurz, tradičně
zaměřený na žáky 8. ročníku. Praktická část (sanitka a hasiči) bude
následovat v květnu.
- 19. dubna se uskuteční zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Je přihlášeno
12 dětí. Věříme, že všichni budou úspěšní.
- 16. a 17. dubna proběhne 2. kolo sběru starého papíru. V pondělí
16. dubna
od 7:00 do 8:00 hodin a v úterý 17. dubna od 7:00 do 8:00 hodin a
odpoledne pak také od 15:00 do 17:00 hodin.
Vážení spoluobčané! Jako každým rokem Vám přeji za všechny žáky a
pracovníky školy příjemné prožití jara, zvláště pak Velikonoc.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

Na místní Dětský karneval, který se konal v sobotu 10. března, jsme
nakoupili dary do tomboly v hodnotě 1 000 Kč.
17. března jsem se zúčastnil okresní výroční schůze v Markvarticích.
Na duben plánujeme brigádu v hasičce a kontrolu hydrantů po obci.
21. dubna se zúčastníme okrskové soutěže v Sudicích.
Malá pouť letos vychází na poslední květnový víkend 26. - 27. 5. 2018.
O pouťové sobotě Vás zveme na posezení pod „máju“ k pivečku a v neděli opět tradiční program - ráno mše svatá za zemřelé členy sboru, poté
obejdeme obec s dechovou kapelou Polužanka a od 16:00 pouťová zábava pod májí. Všichni jste srdečně zváni!! Snad nám bude počasí přát.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Březník - Kuroslepy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
svoji činnost jsme letos zahájili pořádáním Hasičského plesu, který
se konal v sobotu 13. ledna 2018. K tanci i poslechu hrála hudební
skupina Credit z Moravských Budějovic, která přispěla k veselé náladě
do pozdních hodin a máme ji zajištěnou na ples i na příští rok. Během
večera se nám 2x představil místní taneční soubor a zatančily také žákyně z místní základní školy. První cenou v tombole byl poukaz v hodnotě 10 000 Kč do internetového obchodu Mall.cz. Ples navštívilo cca
200 hostů. Věříme, že jste se všichni dobře bavili a srdečně Vás zveme
na ples i v příštím roce.
Na sobotu 10. února 2018 připadly tradiční Ostatky. Letos se do průvodu po vsi za doprovodu Polužanky zapojilo 13 masek. Děkujeme
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Závěrečnou schůzi loňského roku Český svaz zahrádkářů Březník - Kuroslepy pořádal 26. října 2017 v místním pohostinství Na Růžku, kde
se sešli členové zajišťující služby v místní moštárně - z březnických Jaroslav Mojžíš, Václav Chadim, Josef Trojan, Antonín Mucha a pánové
Staněk a Koláčný z Kuroslep.
Jako každý rok se na výsledcích práce i v roce 2017 velkou měrou podepsalo počasí. Počátek jara byl velmi ovlivněn jarními mrazíky, které
zanechaly velké škody na ovoci. Pomrzly meruňky a třešně, jablek na
jabloních bylo velmi málo, hrušně nerodily vůbec.
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Naší největší aktivitou tak opět byla práce v moštárně, kde jsme prováděli krouhání zelí a moštování. Nakrouháno jej bylo celkem 706 kg a
jablek bylo tentokrát namoštováno jen velmi malé množství – 1 021 l.
Těšíme se na spolupráci!
za ČZS Březník – Kuroslepy: Ing. J. Mojžíš

Pozvánka na zájezd
Český zahrádkářský svaz, ZO Vladislav pořádá zájezd
na Floria Kroměříž - jarní část
Kdy? V úterý 1. 5. 2018
V kolik? Odjezd autobusem v 7:15 od prodejny COOP v Náměšti nad
Oslavou, návrat v odpoledních hodinách.
Cena? 350 Kč (v ceně je zahrnuta doprava a vstupné).
Jak se přihlásit? Zájemci se mohou nahlásit v prodejně COOP v Březníku nejpozději do 13. 4. 2018.
Výstaviště Floria v Kroměříži tvoří dvě výstavní haly a je celé zastřešeno, a to včetně venkovních přístřešků. Chloubou výstaviště je šest
okrasných zahrad. Návštěvníci mohou na výstavišti čerpat inspiraci a
obdivovat květinové plochy, vodopády i vzácné stromy.
Dle zájmu účastníků možno navštívit zahradní trhy Věžky u Kroměříže.

Na březnické plesy secvičily předtaneční i žákyně z místní ZŠ - taneční
skupina Rebelky.

Na shledanou s Vámi se těší ČZS ZO Vladislav!

TANEČNÍ SOUBOR
Plesová sezóna 2018
Na letošní plesovou sezonu jsme měli jako obvykle připravena dvě
předtančení. Plesové večery jsme zahajovali Hříšným tancem a v pozdějších hodinách jsme zatančili svižnější swing a disco.
Pozvání jsme přijali na 7 plesů a 1 ostatky:
13.1.2018 - Hasičský ples v Březníku
27.1.2018 - Školní ples v Březníku
3.2.2018 - Hasičský ples v Želetavě
17.2.2018 - Ostatky v Kuroslepech
24.2.2018 - Fotbalový ples v Křoví
2.3.2018 - Obecní ples v Mohelně
17.3.2018 - Obecní ples v Horních Dubňanech
17.3.2018 - Charitativní ples v Náměšti
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Všechna naše vystoupení jsou veřejně ke zhlédnutí na internetu www.youtube.com pod názvem Taneční skupina z Březníka.
Jana Řezaninová
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
– ROK 1936
… aneb jak se v Březníku žilo před 82 lety …
POČASÍ
Leden byl mlhavý, blátivý a bez sněhu. Někdy bylo slunné počasí, jak
zjara. 31. ledna u Velkého Pole orali. 5. února začalo mrznout a napadlo
trochu sněhu. Největší mrazy byly 11. a 12. února -10 °C. 16. února začalo opět teplé a mlhavé počasí. Jarní setí začalo 16. března 1936. Jaro
i léto bylo mokré. Obilí před odkvětem polehlo, zrna bylo málo. Žně začaly 13. července. Od 19. července až do 4. srpna pršelo a žně se zdržely.
Koncem července bylo několik dní pěkných. V druhé polovici srpna a v
září bylo pěkné počasí. Brambor, švestek a jablek bylo mnoho. I třešní
bylo dost. Meruňky pomrzly. V říjnu bylo deštivo a sychravo. 30 září byl
první mráz. 16. listopadu napadl první sníh. Od 21. listopadu do 7. prosince mrzlo -7°C. Vánoční svátky byly mírné bez sněhu. Štědrý den byl
slunný a bez sněhu. Napršelo v dubnu 29 ½, v květnu 94, v červnu 73 ¼,
v červenci 146 ½, v srpnu 50 ½, v září 40, v říjnu 43 ½ a v listopadu 22
mm. Celkem za 8 měsíců 499 ½ mm.

MUDr. JAROSLAV KŘÍŽ
24. dubna 1936 prohlášen byl na brněnské univerzitě doktorem veškerého lékařství p. Jaroslav Kříž, syn hostinského z č.p. 67. Je to první
doktor medicíny z naší obce.
KOLAUDACE POTOKA
V červnu provedena byla úřední kolaudace zregulovaného potoka v
naší obci.
PREZIDENT Dr. E. BENEŠ V NÁMĚŠTI
17. června v 6 hod. večer zastavil se v Náměšti n. Osl. prezident republiky Dr. E. Beneš na své cestě z Vranovské přehrady přes Třebíč a
Náměšť do Židlochovic a byl tam slavnostně uvítán.
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V NOVÉ SOKOLOVNĚ
14. srpna 1936 v předvečer pouti zahájila Tělocvičná jednota Sokol v
Březníku činnost v nové sokolovně. Od ½ 9 večer konal se lampionový
průvod obcí a po něm konána v sokolovně tělocvičná akademie.
PRVNÍ DIVADLO V SOKOLOVNĚ
V sokolovně pořídila jednota Sokol nové moderní jeviště s kruhovým
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horizontem nákladem asi 10 000 Kč. První divadlo na něm bylo sehráno 23. srpna 1936. Hrálo se od Rajské Smolíkové „Zlatý liják“.
RESIGNACE STAROSTY
8. září 1936 vzdal se starostovského úřadu Jan Pejpek, rolník č.p. 36
pro obtíže při úřadování. Za starostování p. Pejpka byla provedena v
obci velmi dobrá věc zregulování potoků.
VOLBA STAROSTY
28. září zvolen byl starostou obce rolník Jan Kudláč z č.p. 2 osmi hlasy
(7 hlasů dostal Karel Hejl). Dne 3. října zvolen náměstkem starosty
František Řezanina č.p. 47 a radním Emil Horák č.p. 71. Do zvolení nového starosty úřadoval náměstek Aug. Staněk č.p. 131.
1.10. NARUKOVALI
1. října 1936 nastoupili vojenskou službu nováčci: Krejčí Josef, Bok
František č.p. 25, Kašpar Jaroslav, Poduška František, Staněk Alois č.p.
35, Rybníček Miroslav, Nedvěd Josef. Dobrovolně se dali odvést Bok
Albín, Chadim František č.p. 56 a Teš František.
PRODEJ POZEMKŮ
V říjnu prodal Josef Řezanina č.p. 108 pozemky: Nivka ¾ míry za 4 300
Kč Eduardu Bokovi č.p. 62, Kopanina 1 ¾ míry za 6 100 Kč Františkovi
Nedvědovi č.p. 66, Široká 4 míry za 17 000 Kč Aloisu Němcovi č.p. 46,
Dlouhá 1 ½ míry za 6 100 Kč Ludvíku Katolickému č.p. 140, Padělek
1 míra za 5 300 Kč Oldřichu Vondrovi holiči č.p. 32, který směnil tento
pozemek za zahrádku s J. Křížem č.p. 14. Na tomto stavebním místě
před domem č.p. 14 postaví domek s holírnou.
PŘIŽENILI SE
18. července 1936 přiženil se František Kříž z č.p. 14 na č.p. 15. Vzal
si za manželku Gabrielu Doležalovou, dceru rolníka Fr. Doležala a připsána jim usedlost. 17. října oženil se Alois Němec z č.p. 17 s Emílií
Řezaninovou z č.p. 46 a převezmou usedlost č.p. 46 po Emilu Řezaninovi. 24. října přiženil se Stanislav Nováček, stavitel pomníků a křížů
z Čikova na č.p. 129. Vzal si za manželku Annu Poduškovou, jejíž otec
y ppřed rokem raněn mrtvicí a zemřel.
soustružník byl

STAVBY
Letos se hodně stavělo. Stavební hmoty začaly stoupat v ceně. 13.
srpna 1936 dostavěna sokolovna. František Malý č.p. 24 opravil kůlnu. František Bok č.p. 25 a Josef Kopuletý č.p. 16 postavili po nové
kůlně. Staněk Rudolf č.p. 40 předal domek synovi Františku Staňkovi,
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varhaníkovi a krejčímu, který doškovou střechu strhl, dal křidlicovou a
zvětšil okna. Jako splátku svému bratrovi Jaromíru Staňkovi postavil
v Močítkách nový domek č.p. 171. Krčma Adolf č.p. 45 postavil kůlnu.
Chadim František č.p. 120 přistavěl k domku výměnek, kde zatím má
jeho syn stolařství. Pejpek Jan č.p. 36 postavil novou stodolu. Prokop
Theodor si postavil v Močítkách nový domek. Kudláč Jan č.p. 2 postavil
kůlnu. Havelka Josef č.p. 116 postavil nad chlévy světnici. V režném
stavu nechali přes zimu nové domky Man Vincenc na Horkách a Ignác
Křivánek v Močitkách.
POČET NAROZENÝCH
V roce 1936 se narodilo 15 dětí (8 chlapců + 7 děvčat). Zemřelo 10
osob. Sňatků bylo též 10.
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník
sl. Jana Řezaninová

LISTOVKA
Vážení spoluobčané, pamatujete, vy trochu staší, na Listovku? Byla
to předchůdkyně našeho čtvrtletníku. Přinášíme vám jako vzpomínku
přepis jednoho čísla z roku 1982.
Děkujeme panu Jaroslavu Bohuslavovi z č .p. 199 za zapůjčení originálu
a také připomenutí.
Listovka MNV a MN NF Březník
Vážení občané!
MV NF spolu s MNV v Březníku vás všechny srdečně zve na májové oslavy.
Oslavy 1. máje budou v naší obci probíhat následovně: 7. hodin budíček
reprodukovanou hudbou
v 7.30. hod. sraz účastníků prvomájového průvodu u sokolovny.
v 7.45 odchod prvomájového průvodu přes vesnici ke středisku JZD, odtud odjedou autobusy na prvomájové oslavy do Náměště n/O.
5. května připravilo místní kino promítáni českého filmu „Ta chvíle, ten
okamžik.“
V předvečer 37. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou bude
místním rozhlasem vysílána relace zaměřena k tomuto výročí.

Žádáme jednotlivé společenské organizace a občany, kteří uzavřeli kolektivní i osobni závazky, aby se těchto směn v hojném počtu zúčastnili.
Plenární zasedáni MNV schválilo obecně závazná nařízeni ve věci určení skládek domovních odpadků a to na Horkách pod Hejlovýma a v
Močídkách za Vochyánovýma. Skládky pro stavební materiál po demolici určí na požádání stavební komise MNV. Upozorňujeme občany
na zákaz vypouštění drobného hospodářského zvířectva na veřejná
prostranství.
Zprávy JZD
Plněni smluvních dodávkových úkolů za I. čtvrtletí 1982 lze hodnotit
kladně. V prvním čtvrtletí byla dodávka hovězího masa splněna na
105, 3 %, vepřového masa na 104, 7 %. Dodávka drůbeže byla rovněž
splněna. Mléko jo splněno na 102, 5 %. Bylo dodáno 663 314 l.
V krmivové základně se projevil nedostatek jádra a vedení družstva
žádá všechny pracovníky ŽV, aby při zkrmování tohoto produktu postupovali velmi uvážlivě.
Jarní práce začaly 25. března. První fáze: příprava a setí obilovin byla
poznamenána pozdním příchodem jara a nedosetím pšenic ozimých.
Tím se objem jarních prací zvětšil. Druhá fáze: setí cukrovky, sázení
brambor a setí kukuřice se provádí v současné době. Práce nemusely
být přerušovány, postup brzdily jenom močály, kterých bylo po letošní
zimě dost. Na rychlém postupu prací se podíleli svou obětavou prací
přesčas a o sobotách traktoristé, řidiči i technici a opraváři družstva.
Na dvě směny jsou využity tahače Š 180. V prodloužených směnách
pracují těžké kolové traktory Z 12048. Družstvo dodržuje termíny stanované plánem jarních prací a předpokládá se, že i sázení brambor a
setí kukuřice bude dokončeno do 5.a do 15.května.
Objem jarních prací:
setí jarních obilovin 766 ha, setí směsek na zeleno 55 ha, setí luskovin
35 ha, setí cukrovky 135 ha, setí krmné řepy 20 ha, sázení brambor
120 ha, setí kukuřice 195 ha.
Jarní práce probíhají úspěšně a měly by být základem solidních výnosů.
Takto listovka v originále vypadala:

Zprávy MNV
MV NF a rada MNV vyhlásila jarní směny NF na dny 3., 10., 24.4 na plnění volebního programu NF. V tyto dny se budou zabezpečovat následující
akce: v investiční části„Akce Z„ se jedná o budování kanalizačních vpustí
a přípravné práce na zahájení prací kanalizační větve u Macholových, v
Kuroslepech pokládání silničních obrubníků.
V neinvestiční části bude převeden jarní úklid na veřejných prostranstvích, úprava zelených ploch, práce, na oplocení prostranství u MŠ,
přípravné práce pro vybudování opěrné zdi u ZŠ. ČSŽ a MS v Březníku
převede sběr druhotných surovin a též železného šrotu. V Kuroslepech
provede sběr základní organizace SSM.
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FOTOGALERIE

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

10. 1. 2018 – zlatá svatba manželé Kafkovi

Životní jubilea
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 85 let
Pan Franěk Josef, 83 let
Paní Fejfušová Marie, 75 let
Pan Bohuslav Jaroslav, 70 let
Pan Sochor Ladislav, 65 let
Paní Strnadová Marie, 60 let
Paní Petrová Jana, 50 let
Pan Kryška Jaroslav, 50 let
Za měsíc květen:
Paní Klímová Božena, 95 let
Pan Bok Rudolf, 86 let
Pan Mucha Antonín, 81 let
Pan Řezanina Karel, 81 let
Paní Javůrková Helena, 70 let
Pan Sázavský Vladimír, 55 let
Pan Dvořáček Milan, 50 let

Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 87 let
Pan Doležel Miloš, 75 let
Pan Herman Jan, 70 let
Pan Javůrek Jiří, 70 let
Pan Všianský Bořivoj, 65 let
Pan Horký Karel, 60 let
Paní Kubíčková Renata, 50 let

Narodili se: :
Leden:
Jobánková Anna – rodiče Miroslava Černá a Jakub Jobánek
ka a Libor Klimešovi
Klimešová Šarlota – rodiče Veronika

13. 1. 2018 – Hasičský ples

Přistěhovali se:
Leden:
Marie Padrtová
Březen:
pan Petr Bobek
manželé Alena a Jan Batelkovi

Rozloučili jsme se a připojujeme
tichou vzpomínku:
Leden:
Paní Prokešová Božena
Březen:
Pan Kryška Jaroslav
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18. 1. 2018 – 91 let pan Ladislav Malach

27. 1. 2018 – ples SRPŠ
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1. 2. 2018 – 92 let paní Anežka Jandová

10. 2. 2018 – Ostatky
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17. 2. 2018 – TJ Sokol Březník – mladší přípravka – úspěch
v turnaji o umístění v Zimní lize OFS Třebíč v Okříškách.
Nejlepším hráčem turnaje se stal Štěpán Pelán.

15. 2. 2018 – 90 let pan Slavomil Vala
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19. 2. 2018 – 91 let paní Marie Chylíková

10. 3. 2018 – Dětský karneval
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18. 3. 2018 – 94 let paní Věra Soukupová

19. 3. 2018 – 91 let paní Božena Strašáková

24. 3. 2018 – Vítání – Šarlotka Klimešová
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24. 3. 2018 – Vítání – Eliška Pejpková

24. 3. 2018 – 85 let pan Václav Bochníček

25. 3. 2018 – vynášení Morany, vítání jara na Skřipině
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66. 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.
Náměty
a
články
pro
vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 10. 6. 2018. Děkujeme. Tiskárna Brázda se omlouvá Všem čtenářům Březnického
20
www.obecbreznik.com
čtvrtletníku za špatně zkompletované výtisky prosincového vydání.

