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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
další rok nám společně utekl a na dveře nám pomalu klepe nový. Nicméně
ještě zůstaneme u některých letošních aktivit, byť jich bylo o poznání méně
než v ppředchozím roce.

Opět se dostávám ke stavbě kanalizace a ČOV v obci. Od poslední informace, kdy to vypadalo, že se podařilo získat solidní firmu a za ještě lepší cenu
(38 mil), se situace trochu změnila. Firma MBM Trade cz, s. r. o. nedoplnila
požadované informace, výběrová komise vstoupila do jednání s druhou
firmou v pořadí, tj. sdružení firem Iva Dvořáková a Voda CZ s. r. o.. Tato firma byla opět vyzvána, aby ve stanovené lhůtě doplnila některé informace
k prokazování kvalifikace a bohužel i tato firma na tuto výzvu nereagovala,
a tak ze 41 mil. jsme se dostali ke třetí nabídce, a to za cca 42 mil. od firmy
Outulný a. s.. V této době, když píši tento příspěvek, běží různé zákonné
lhůty pro odvolání a v případě, že se nestane něco neočekávaného, mohlo
by dojít v příštím týdnu k podpisu smlouvy. Od toho se odvíjí další postup,
termín zahájení a jednotlivé milníky smlouvy budou postaveny tak, aby byl
dodržen konečný termín dle podmínek v dotační smlouvě a to 30. 6. 2019.
V pondělí začneme společně s investorem stavby (VAK Třebíč)„ladit“ financování na již konkrétní ceny a z toho nám vyjde požadavek na náš obecní
rozpočet pro rok 2018 a výhled v následujících rocích. Potom se také uvidí,
jak se budeme moci v dalších cca 4 letech rozmáchnout.

Co se týká„Havelkova“, tak jsme udělali, co jsme letos potřebovali a dále budeme pokračovat v příštím roce. Tak jak jsem informoval minule, nejdříve
přijdou na řadu truhlářské výrobky a potom se pustíme do vnitřních oprav
a zbytku fasády.
Na konci listopadu proběhla na obci kontrola hospodaření resp. tzv. předaudit. Předmětem kontroly bylo období do 10/2017 včetně a opět se nám
(hlavně díky paní účetní) podařilo vrátit k hodnocení „bez závad a nedostatků“. Tak se s důvěrou dívám k závěrečné kontrole.
Probíhá příprava rozpočtu na příští rok a chtěl bych požádat zástupce spolků
(sokolíci, hasiči, zahrádkáři, …), aby zavčas, nejlépe ještě letos, požádali na
úřadě o individuální dotace z rozpočtu obce na své projekty. Dále do rozpočtu vložíme celou realizaci komunikace Za Branou (až po křížení polních cest)
včetně inženýrských sítí, čímž bychom mohli příští rok max. s menším přesahem splnit svůj závazek z plánovacích smluv. O otevření další výstavby či
lokality se rozhodneme po Novém roce, nyní se stáváme majiteli pozemku
„pod Hejlovýma“ a o dalších budeme ještě jednat. Chtěl bych říci všem případným zájemcům, že jakmile učiníme rozhodnutí, kde začneme a hlavně
za jakých podmínek budeme prodávat, tak vás oslovíme s tím, že kdo na
svém požadavku trvá, bude vyzván ke složení zálohy a uzavření příslušné
smlouvy.
Věřím, že se nám podaří sestavit rozpočet obce na rok 2018 a schválit jej již
na prvním zasedání roku 2018, do té doby se bude obec řídit rozpočtovým
provizoriem. Podíváme se také po „nějakých“ dotacích, zejména pak na
opravu komunikací po stavbě kanalizace a tomu podřídíme přípravu v celém příštím roce. Toto a jiné budeme řešit a diskutovat na příštím zasedání
ZO.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jako každoročně poděkoval místostarostovi a všem svým kolegům zastupitelům za spolupráci, poděkoval
členům jednotlivých výborů za jejich činnost, zejména pak kulturnímu
výboru za přípravu a organizaci všech těch akcí, co letos proběhly. Vím, že
se toho zúčastnili další organizátoři a pracovníci a jim to poděkování patří
také. Chtěl bych poděkovat panu místostarostovi a „jeho“ pracovníkům za
odvedenou práci na obci.
Chtěl bych také poděkovat spolkům a jejich vedení, že svojí aktivitou utváří
život v obci. Zde si dovolím malou kritickou poznámku k nám všem. Chtěl
bych připomenout, že by se velice hodilo, kdybyste svou účastí na jimi pořádaných akcích vyjádřili také své„poděkování“ za jejich práci. Není nic horšího než, když se desítka lidí snaží připravit akci pro celou obec a ve výsledku
je to zas ta samá desítka lidí co se této akce zúčastní. Spolek pak sečte čistou
ztrátu. Tu materiální nějak přežije, ale ta morální zůstává dlouho nezhojena
a vzbuzuje otázku, zda to má smysl. Zamysleme se, zda chceme pořádat
v obci poutě, pořádat hody, zajišťovat sportovní vyžití a ostatní příležitostné
aktivity a hlavně, zda chceme žít spolu anebo proti sobě. Do nedávna tyto
společné spolkové aktivity odlišovaly život na vesnici od toho„uzavřeného“
pojetí soužití vedle sebe žijících cizích lidí ve městě. Termíny těchto spolkových událostí jsou dostatečně dlouho známy, abychom svoje soukromé aktivity zkorigovali. Konstatování, že to s sebou nese doba je pouze výmluva.
Dovolím si tedy malé přání do nového roku. Přeji Vám všem hodně štěstí
a zdraví, pracovních a osobních úspěchů a hlavně našim spolkům bych přál
širší podporu spoluobčanů, aby měly motivaci pro další práci.
S pozdravem
Ladislav Malach, starosta

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
• 30. 12. 2017 - SilvestrCup
• 31. 12. 2017 - Ohňostroj + obecní svařák
• 07. 01. 2018 – Vánoční koncert v březnickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie
• 13. 01. 2018 - Hasičský ples (kapela Credit)
• 27. 01. 2018 - Školní ples (kapela Family)
• 10. 02. 2018 - Ostatky (Polužanka + Song Akord)

VÍTE, ŽE…
- Starosta obce Březník oznamuje, že Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb v naší obci je jako obvykle volební místnost
v budově Základní školy Březník, první třída vlevo. Něco málo z pravidel:
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

- Firma ESKO-T oznamuje, že dne 26. prosince, na druhý svátek vánoční, proběhne standartní svoz malých popelnic na komunální odpad.
Dále informuje, že svoz hnědých kontejnerů na bio bude v zimních
měsících omezen, a to na 1x měsíčně. V prosinci se uskutečnil svoz dne
4. 12. 2017, v lednu bude svoz proveden v pondělí 8. 1. 2018.
- 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.
- Místní prodejna COOP hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto otevírací dobu:
29.12.2017 – 6.30 - 16.00
23.12.2017 – 6.30 – 10.30
30.12.2017 – 6.30 – 10.30
24.12.2017 - 6.30 – 10.30
31.12.2017 - 6.30 – 10.30
25.12.2017 – zavřeno
01.01.2018 – zavřeno
26.12.2017 – zavřeno
02.01.2018 - 6.30 – 16.00
27.12.2017 – 6.30 – 12.00
28.12.2017 – 6.30 - 16.00
V ostatní neuvedené dny zůstává prodejní doba nezměněna.
Personál, v čele s paní Kučerovou, březnické prodejny COOP přeje
svým zákazníkům krásné vánoční svátky a jen to dobré do nového
roku a děkuje za přízeň.
- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2018 lze hradit od
2. 1. 2018 na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet
obce (více na www.obecbreznik.cz). Poplatky zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2017.
- Sauna bude mít z důvodu vánočních svátků od 23.12.2017 do
2.1.2018 zavřeno.
Foto: FB skupina Oslavka!!!
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Smlouvy na hrobová místa
Vážení spoluobčané,
mnohým z vás již přistály ve schránkách návrhy pokračovacích smluv na
pronájem hrobových míst na pohřebišti u nás v Březníku. Smlouvy jsou
vypravovány postupně od počátečních čísel, momentálně jsme asi na
úrovni čísla kolem osmdesátky. Hrobových míst je 272. Ti, co ještě nebyli osloveni, mohou počkat na doručení svého návrhu smlouvy nebo
se přijít informovat a uzavřít smlouvu na obecní úřad i bez zaslaného
návrhu. Uzavírání smluv se týká těch nájemníků, kterým smlouva končí
k 31. 12. 2017. Smlouvy se uzavírají na pět let v případě, že nebyly změny
v pohřbených do země na hrobovém místě. Pokud je do hrobového místa
„nově“ pohřbeno, pak se uzavírá smlouva na celou délku tlecí doby, která
se na našem hřbitově pohybuje od 10 do 25 let (čím dál od kostela, tím
kratší tlecí doba). U pohřbených nebo položených (postavených na hrobě)
uren se samozřejmě tlecí doba nepočítá (i zde ale prosíme, abyste nás informovali, pokud jste nově uložili urnu).
Pokud se chystáte na úřad podepsat smlouvu, pak, prosím, počítejte s tím,
že se vás zeptám na (a zaktualizuji si) všechny pohřbené na vašem hrobovém místě. Ať v tom máme pořádek.
Ráda bych Vás alespoň zběžně seznámila s novinkami po novele zákona
o pohřebnictví z 1. 7. 2017 a také s tím, co přesně to přineslo do praxe úřadu.
Začneme přehledem novinek:
Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a mění správní trestání.
Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 tisíc korun,
právnická 500 tisíc korun. V některých případech mohou úřady pohřební
službě či provozovateli krematoria odebrat koncesi.
Novela také zavádí státem autorizované zkoušky profesních kvalifikací
nutných k získání koncese pro podnikatele v pohřebnictví, jež budou probíhat podle hodnotícího standardu.
Došlo také k omezení výstav mrtvých balzamovaných těl po týdnu od
úmrtí, nebo také k zákazu pohřbení mimo pohřebiště či krematorium
nebo hromadného pohřbení do jam zejména v krizových situacích.
Novela reaguje i na případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své nedonošené
děti a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. Nyní bude umožněno
každému rodiči, který si to bude přát, aby mu bylo zdravotnické zařízení
povinno předat lidské pozůstatky v jakémkoli stádiu vývoje k obřadnímu
rozloučení.
Je také striktně omezena činnost pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřební služby na
pozemcích těchto poskytovatelů, včetně oplocení.
Přijatá právní úprava má i pozitivní sociální dopady. Stanoví totiž minimální standard pohřbívání, který musí být zajištěn obcí pro každého, bez
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ohledu na výši jeho pozůstalosti a bez ohledu na to, zda má, či nemá osoby
blízké. Novela tak řeší mimo jiné i nároky na minimální výrobní parametry
rakví. Ty se budou moci nově vyrábět pouze z materiálu na bázi dřeva –
pětivrstvého papíru, dřeva nebo ratanu.
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/zacina-platit-novela-zakona-o-pohrebnictvi-zprisni-se-pravidla-20170831.html
A co novela přinesla za změny, které se projeví při papírování u nás na
úřadě? Při pohřbení zemřelého vystavuje obecní úřad pozůstalým souhlas
s pohřbením. Pozůstalí předávají obecnímu úřadu list o prohlídce zesnulého. Se vším vám pomůže, pokud se vás to bude zrovna týkat, vámi vybraná
pohřební služba a vyjde vám vstříc i náš obecní úřad. Další změna se dotkne převodu hrobů v případě úmrtí majitele, kde se v minulosti rozhodovalo především dědické řízení a z něho vzešlí dědicové. V novele je jasně
specifikována posloupnost při převodu nájmu hrobového místa a to takto:
Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil
(to uvedeme do smlouvy o nájmu), popřípadě na svěřenský fond určený
nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu
na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li
jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva
nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice
zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu.
Pokud dojde v řadě po úmrtí nájemce hrobového místa na děti, pak je třeba se domluvit, kdo z nich bude nastupujícím nájemcem hrobového místa
a sepsat o tom dohodu (vzor je připravený u nás na úřadě).
Snad jsem obsáhla to nejdůležitější. Na ostatním se jistě domluvíme.
Ještě bych ráda zmínila, že obecní úřad pořídil na začátku prosince za
17 823 Kč u firmy Laserprofi nová nerezová čísla černé barvy na hrobová
místa. Jsou již umístěna u všech hrobů. Jistě všichni oceníme lepší přehlednost na našem hřbitově.
Vážení spoluobčané, děkuji, že jste dočetli až sem a těším se na setkání
s vámi na našem obecním úřadě.
Ludmila Fraňková, úřednice a účetní
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SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Poslední měsíc roku
má pro různé skupiny osob i odlišné
podoby. V křesťanské západní tradici je
adventní čas dobou
zklidnění, rozjímání
a zpěvů svátečních
chorálů. Pro lidi preferující konzumní společnost je ve znamení nákupů, shánění dárků a plnění ledniček a spižíren. Pro politiky letošního Česka bude dobou hledání nové podoby parlamentu a vlády. Troufnu si předvídat, že to bude
nejobtížnější úkol. Nicméně soudím, že nakonec ho zvládneme. Nějak.
Sice ne ke spokojenosti všech, ale přece… Připomeňme si kritické body
v historii našeho novodobého státu, který po Vánocích vstoupí do roku
100. výročí od svého vzniku.
Naše země byla v obtížné situaci už mnohokrát. Čeští a slovenští politici
usilovali o zrovnoprávnění Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherského
státu už před vypuknutím první světové války. Tyto snahy však ukončila
válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie.
Nicméně podařilo se překonat původní sny. Vznikl samostatný svobodný stát. Sen mnoha generací našich předků. Po patnácti letech nelehké
konsolidace a ustálení nového státu přišla hospodářská krize, jež zamávala mnohými ideály. Jen co jsme se z ní dostali, nastala těžká léta
ztráty samostatnosti a fašistické okupace. Po ní následovalo poválečné
nadšení, ale po únorovém převratu zase brzké vystřízlivění a pro velkou
část společnosti opět útlak a ponižování. Šedesátá léta přinesla dočasné uvolnění – ovšem zakončené ruskými tanky a hromadnou emigrací.
Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala relativně klidné časy vykoupené tupým přežíváním v normalizační neveselé společnosti. Listopad
1989 – opět euforie z nabyté svobody a následně ztráta iluzí o tom, že
už bude všechno jen fajn. Rozpad Československa, korupční aféry, místo
moci ideologie nadvláda peněz a konzumu.
Příští rok si budeme připomínat 100 let od vzniku Československa.
Takto v souhrnu to vypadá jako jedna katastrofa za druhou. Leč přiznejme si – mnohé se povedlo a vybudovalo. A přes všechny nedokonalosti a bolesti žijeme ve svobodné demokratické společnosti.
Přestože politické přístupy jsou různé, je to na nás, co si zvolíme.
Objektivním pohledem i zavilí skeptici musí přiznat, že podoba našich obcí a měst se za poslední léta výrazně zlepšila. Většina zvláště center měst i venkovských návsí doslova rozkvetla. Základem je
samospráva na všech úrovních. Nic lepšího nebylo v historii lidstva
vymyšleno. Populistické líbivé nápady a nejrůznější lákavé představy o vládě pevné ruky hodných vládců sice mohou mít u lidí

4

částečný úspěch, ale dlouhodobě nikdy nic dobrého nepřinesly.
Za sto let své relativně samostatné existence zažily naše země hodně
dramatických zvratů, ale pořád máme šanci navázat na ty nejlepší demokratické tradice. Na Vysočině jsme navíc za poslední léta nezažili
žádnou výraznou korupční aféru, politické reprezentace různých stran
měly většinou snahu se dohodnout na svých rozhodnutích s ohledem na
prospěch občanů a bez zbytečných žabomyších válek. Za tento stav patří
všem zastupitelům, radním, starostům i obyvatelům Vysočiny můj dík.
Máme za sebou rok plný turbulencí. Především proběhly parlamentní
volby, ty zamíchaly politickou scénou. Nově zvolený parlament přináší novou situaci, množství stran a jejich různorodé postoje a programy
znamenají obtížné možnosti sestavení vlády. Více než polovina nováčků
nemusí znamenat jen jakousi čistotu. Nezkušení poslanci jsou i manipulovatelnější a závislejší na svých stranách. Významné věci, které mohou
mít i negativní dopady, začínají mnohdy plíživě a nenápadně – události
nás dovedly do nejisté doby. Už začátek povolebních vyjednávání to naznačil.
Rok 2018 je dalším
Foto: FB skupina Oslavka!!!
volebně významným
rokem, čekají nás prezidentské a komunální
volby. Přímá volba prezidenta změnila šance
kandidátů, kteří nejsou
tak hlasití a průbojní. Je
potřeba důsledně uvážit, co nám jednotliví
kandidáti v prezidentské
funkci mohou skutečně nabídnout. Obávám
se, aby se předvolební
kampaň nezvrhla v pouhé osočování protivníků
a vzájemné házení špíny. Respekt k jiným osobnostem a jejich názorům
by měl být podstatnější než hledání jejich skutečných i vymyšlených
průšvihů. Bohužel to bývá jinak. Jako voliči ale máme možnost preferovat slušnost a nepodléhat lákavým populistickým heslům. Je to na
nás. Ještě připomenu – nejít k volbám znamená souhlasit s kýmkoliv
a čímkoliv.
V podzimních komunálních volbách nejde tolik o pozice jednotlivých
kandidátů a stran jako v centrální politice. Jednotlivci i strany si „nejdou
po krku“ a jsou více schopni dohodnout se v zájmu svých voličů. A ti své
kandidáty přece jen častěji přímo znají, vědí i o jejich konkrétní práci.
Volí osobnosti bez ohledu na stranickou příslušnost.
Osobně bych chtěl ještě poděkovat voličům z Vysočiny za to, že mi už
podruhé dali svou důvěru a zvolili mě i díky preferenčním hlasům jejich
zástupcem v Poslanecké sněmovně. Velmi si toho vážím a budu se snažit
je nezklamat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Požehnaný Vánoční čas všem spoluobčanům a čtenářům těchto řádek.
Doufám, že se Vám podařilo, anebo se podaří, pozastavit se a naslouchat. Naslouchat lidem v okolí, naslouchat textům, naslouchat životu…. Já jsem pro Vás vybrala text, který najdete v brožurce Průvodce
adventem. Brožurku vydalo Pastorační středisko brněnské diecéze a zájemcům ji mohu opatřit. V níže uvedeném textu si každý vyberete to,
co se Vám na základě vlastních prožitků a způsobu vnímání bude hodit.
Tato slova pronesl Papež František 9. 7. 2017 před modlitbou Angelus,
na náměstí sv. Petra v Římě a z mého pohledu je dobré si právě v předvánoční čas jeho myšlenky připomenout.

své nitro, vykládat mu o životě, svěřovat mu lidi i situace. Možná v našem životě existují „oblasti“, ve kterých jsme se Mu nikdy neotevřeli a ve
kterých tudíž přetrvává temnota, protože nikdy nespatřily Pánovo světlo. Každý z nás má svůj vlastní příběh. Pokud některý nese tyto temné
stránky, vyhledejte Ježíše, vydejte se za misionářem milosrdenství, za
knězem. Jděte za Ježíšem a všechno Mu vyložte. On totiž říká každému
z nás:„Neboj se, nepodléhej tíži života, neuzavírej se, když tě svírá strach
a hřích, ale pojď ke mně!“.
Pán nás očekává, a to neustále – nikoli proto, aby magicky vyřešil naše
problémy, nýbrž aby nás posílil. Ježíš nás nezbavuje životní tíže, nýbrž
úzkosti srdce. Neodnímá nám kříž, ale nese ho s námi.
Text přeložila Jana Gruberová a celé poselství papeže Františka je možné
také najít na webu Rádia Vatikán. Zde: http://www.radiovaticana.cz/
clanek.php?id=26046
Po citaci papeže Františka mám pro Vás ještě malý dárek od brněnského
biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho v podobě přání. Přeji Vám všem
pevné zdraví a schopnost rozlišovat dobré a zlé a schopnost získávat informace z různých zdrojů. Vše, co Vás v životě potká, nechť Vám prospěje,
otevře oči a zocelí. Šťastné a spokojené dny přeje s úctou
Hana Budínová

Dobrý den, drazí bratři a sestry!
V dnešním evangeliu Ježíš říká: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Pán si tuto větu nevyhrazuje jen pro některé, nýbrž ji adresuje„všem“, kdo se lopotí a jsou obtíženi. Kdo by si mohl myslet, že se na něj toto pozvání nevztahuje? Pán ví,
nakolik život dokáže tížit. Ví, čím vším je srdce unavováno – zklamáním
a minulými ranami, tíží, kterou je třeba nést v přítomnosti, a křivdami,
které musíme snášet, nejistou budoucností, která vzbuzuje obavy.
Tváří v tvář tomu všemu nás Ježíš hned svým prvním slovem vyzývá k reakci a pohybu: „Pojďte“. Když se věc nedaří, je chybou zůstávat na místě.
Vypadá to zcela jasně, ale nakolik je obtížné reagovat a otevřít se! Není to
vůbec jednoduché. V temných okamžicích se spíše přirozeně stahujeme do
sebe a hloubáme nad nespravedlností života, nevděčností druhých a špatností světa. Všichni to víme a všichni jsme někdy tímto ošklivým zážitkem
prošli. Pokud ale setrváme v uzavřenosti, vidíme všechno černě a někdy
se dokonce spřátelíme se smutkem, který se v nás zabydlel a vysiluje nás.
Ježíš nás naopak chce vytáhnout z těchto „tekutých písků“, a proto každému člověku říká:„Pojď!“. Východisko spočívá ve vztahu, podané ruce, zraku
pozvednutém k tomu, kdo nás doopravdy miluje.
Nestačí totiž jen vyjít, je nutné znát směr cesty, protože mnohé cíle klamou. Slibují občerstvení, ale poskytnou jen chvilkové rozptýlení, uspokojení a zábavu, aby nás pak ponechaly v předchozí samotě. Jsou podobné
ohňostroji. Ježíš proto naznačuje, kam jít: „Pojďte ke mně“. Mnohokrát,
když nás tíží život anebo nás rmoutí nějaká situace, pokoušíme se o tom
mluvit s někým, kdo by nás vyslechl, přítelem, odborníkem…To je velmi dobré, avšak nezapomínejme na Ježíše! Nezapomínejme mu otevírat
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
je to k neuvěření, ale blíží se opět závěr kalendářního roku. A jak bývá
zvykem, každý z nás se za tím uplynulým rokem ohlédne a sčítá své
klady a zápory. Co zvládl a kde nechal nějaký ten „rest“. Dovolte mi,
abych i já malým ohlédnutím připomněla, co vše se v oblasti kultury
odehrálo, za přispění kulturní komise, v naší obci.

V naší obřadní síni se uskutečnilo celkem 11 akcí: 6x jsme přivítali
nové občánky, 1x jsme přivítali jubilanty s 80. a 85. narozeninami, rozloučili jsme se s 12 žáky ZŠ Březník a téměř v samém závěru
roku jsme popřáli ke svatbě diamantové a ke svatbě kamenné. Dalším jubilantům jsme popřáli v rodinném kruhu – 5x k 80-tinám,
4x k 85. narozeninám, 5x k 90-tinám, 4x jubilantům starším 90ti let
a nesmím zapomenout také na čtyři zlaté svatby.
Kulturní komise za přispění kraje Vysočina pořádala rovněž karneval,
společně s březnickými společenskými organizacemi Dětský den,
jarní výstavu, Štrúdlování + lampionový průvod, ve spolupráci nejen s obecním úřadem oslavu 780. výročí od první písemné zmínky
o obci Březník v srpnu, zájezd na divadelní představení, rozsvěcování
Vánočního stromu s kulturním programem dětí MŠ a ZŠ, pod záštitou
OÚ Vánoční koncert Polužanky v sokolovně a ještě nás čeká silvestrovský ohňostroj se svařáčkem. Zároveň si Vás ještě dovoluji pozvat
7. ledna 2018 na Vánoční koncert Chrámového sboru od sv. Martina
z Kralic nad Oslavou.
K výčtu všech těchto akcí patří velké poděkování všem, kteří velkou
měrou přispěli k jejich zdárnému průběhu – celému zastupitelstvu,
muzikantům a zpěvačkám, dětem ze ZŠ, spolkům obce, sponzorům,
ale hlavně „naší“ paní Lidušce, bez které by mnohé akce neměly
hladký průběh. Velké poděkování ppatří i Vám,, naši milí spoluobčané,
p
,
zachovejte nám přízeň
i v roce příštím.
Za nás všechny Vám přeji
krásné a požehnané Vánoce a úspěšný rok 2018!
Zdeňka Hejlová, předsedkyně kulturního výboru
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Moji milí spoluobčané,
letošní adventní doba je nejkratší, jaká jen může být. Jsou to pouze
tři týdny. Čtvrtá adventní neděle vyjde na Štědrý den. U obědu si zapálíme poslední čtvrtou svíčku a večer budeme jíst štědrovečerního
kapra.
Co je vlastně advent? Asi každý by mohl mít jinou odpověď. Nevěřící lidé
by mohli říct, že je to předvánoční shon - nakoupit dárky, uklidit a vyzdobit dům, napéct cukroví, vše přichystat, zkrátka spěch a stres. Můžeme také říct, že advent je čas, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává
viditelným něco ze světla ztracené víry. Stejně jako hvězdy vidíme ještě
dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je na cestě k nám,
tak i tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokáží věřit. Můžeme také říct, že advent je časem, v němž probouzíme
dobro, které je již skoro zapomenuto. Probouzí se v nás ochota myslet na
druhé, dát jim trochu lásky, dobra a věnovat jim trochu ze svého času.
Nemusíme kupovat drahé dárky, ale vzpomenout si a povzbudit. Můžeme to zkusit znovu s vírou. Nemusíme čekat na těžké chvíle, kdy se často
vracíme k víře a právě víra nám dokáže pomoct a potěšit.
Matka Tereza vyřkla mnoho krásných myšlenek, mně se nyní vybavila
tato: „Mnoho lidí na světě touží po kousku chleba, ale na světě je mnoho lidí, kteří touží po kousku LÁSKY.“
Všichni však toužíme po velké lásce. Ale opravdová láska je spjata
s věrností, vytrvalostí a s bolestí. Před velkou láskou, které bychom
dali sami sebe, ale máme strach. Ten k lásce nepatří. Proto dnešní
mladí lidé tak málo uzavírají sňatek a slibují věrnost. Bojí se. Mají
strach, že nebudou věrní, nebudou si moci to či ono dovolit, nebudou
mít čas na své záliby. Mají strach, že se budou muset něčeho vzdát,
něco obětovat. Ale život není o penězích a velkých domech nebo luxusních autech a titulech. Je o krásné rodině a přátelích, našem vztahu k druhým lidem, k Bohu a o tom, zda v sobě máme lásku a umíme
ji rozdávat. Možná se vám můj názor na život nelíbí, ale pro mne jsou
to nejdůležitější hodnoty.
V tuto adventní a vánoční dobu bychom si měli odpouštět a postavit
most k druhým lidem, jako v dnešním příběhu.
Moudrý tesař
Dva bratři, kteří žili na farmě vedle sebe, se pohádali. Po čtyřiceti letech, co takto vedle sebe žili, hospodařili, dělili se o stroje, to byl první
konflikt, kvůli kterému se jejich spolupráce rozpadla. Začalo to malým
nedorozuměním, pak se z toho vyvinula hádka, nakonec si vyměnili
pár hořkých slov a poté následovalo pár týdnů ticha.
Jednoho rána někdo zaklepal na dveře staršího bratra. Za dveřmi stál
muž s tesařským nářadím.
„Hledám práci na několik dnů. Nemáš něco, s čím bych mohl pomoct?“ řekl.
„Ano mám pro tebe práci“, odpověděl bratr.
„Podívej se na ten potok u támhle té farmy. Je to farma mého souseda,
vlastně je to můj bratr. Ještě před týdnem na tom místě byla louka, ale
on pak uvolnil hráz a teď ... teď je tu tento potok. Možná to udělal, aby
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mě naštval, ale já mu ukážu. Vidíš tu hromadu dříví u stodoly? Chci,
abys mi postavil plot, alespoň dva a půl metru vysoký, abych se už
nikdy nemusel dívat na jeho pozemek a do jeho tváře.“
Tesař řekl: “Myslím, že tomu rozumím, ukaž mi, kde máš hřebíky a já
to pro tebe udělám.“
Starší bratr musel na celý den odjet do města. Pomohl tesaři nanosit
materiál a odešel. Tesař celý den tvrdě pracoval. Večer právě skončil,
když se farmář vrátil z města. Ke svému velkému údivu tam nestál
plot, ale most. Most, který spojoval oba břehy potoka, byl opravdu
dobře postaven. Soused, farmářův mladší bratr, přicházel právě
k mostu s nataženýma rukama.
„Jsi opravdu přítel, když jsi nechal zbudovat tento most, po všem, co
jsem ti řekl a udělal.“ Oba bratři se sešli, podali si ruce a objali se. Když
se obrátili, tesař právě sbíral své nářadí.
„Počkej, zůstaň ještě několik dní. Pokud chceš, mám pro tebe ještě
práci.“ řekl starší bratr, „rád bych zůstal, ale mám postavit ještě hodně
takových mostů“, odpověděl tesař.
Možná bychom někdy také potřebovali takového šikovného tesaře, aby nám pomohl a postavil
mosty.
V posledních letech jsme si říkali
něco o vánočních tradicích. Vloni to bylo o Betlémském světle.
Předtím o adventním věnci. Co která svíčka nám představuje, si můžeme v krátkosti připomenout. 1. svíčka - MÍR, 2. svíčka - VÍRA, 3. svíčka - LÁSKA, 4. svíčka - NADĚJE. Anebo také čtyři svíčky vyjadřují čtyři
světové strany, aby se víra se světlem dostala do celého světa.
Letos si můžeme objasnit zvyk stavění betlémů. Stavění betlémů
v našich chrámech či domovech souvisí s úctou k místu narození Spasitele. Jesle, ve kterých spočinul, měli v úctě už první křesťané. Papež Liberius přinesl do Říma pět prkének z Kristových jesliček a uložil
je v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad praesepe - U jesliček
(dnes římská bazilika Sancta Maria Maggiore). Každoročně je pak
o vánočních svátcích věřící uctívali.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Na
Vánoce v roce 1223 zbudoval v jeskyni poblíž italského Grecia chlév
s jeslemi, do kterých položil sošku Jezulátka. K jeslím pak přivedl také
živého vola a osla. U jesliček pak se svými řeholními bratry a lidmi z širokého okolí slavili narození Spasitele půlnoční mší svatou, při které se
mu zjevilo Jezulátko. O rozšíření betlémské tradice do ostatních zemí
se postarali příslušníci řádu františkánů a později jezuité. V Čechách
poprvé postavili jesličky jezuité v Týnském chrámu v Praze roku 1562.
Stavění jesliček se rychle rozšířilo do východních Čech, na Moravu
a do Slezska. Marie Terezie však roku 1751 zakázala stavění betlémů
a Josef II. označil jejich stavění za dětinské a církve nedůstojné. Zvyk
stavění jesliček se tak přenesl do domácností. Obliba jesliček rostla
v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhla počátkem století 20.
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Nejstarší betlémářská tvorba, na Třebíčsku sahá do poslední čtvrtiny
18. století. Zakladatelem třebíčského betlémářství byl Pavel Papirník,
který si za napoleonských válek přivezl z Itálie dvě papírové betlémové figurky. Ty se staly podnětem ke vzniku prvního malovaného betlému, který vytvořil spolu s Václavem Hartmannem.
Betlémy se staly neodmyslitelnou součástí křesťanské vánoční tradice. Podívat se do kostela na náš krásný betlém se může přijít každý.
Od krásných vánočních tradic se ještě vrátím ke končícímu roku 2017.
Mohli bychom říci: jaký jsme si ho udělali, takový byl. Tato fráze však
neplatí. Toto není vždy pravda. Někdy vše není v naší moci a utváří to
naše okolí, naši blízcí. I když se snažíme být dobří, milí, ochotni pomáhat, vždy nám to tak nevyjde. A tak bych všem, kdo se snažili v celém
roce jakkoli pomoci, udělat něco pěkného, udělat nějaký skutek lásky,
někomu radost, ráda poděkovala. Srdečné díky za vše.
Ráda bych vás pozvala na koncert naší oblíbené dechové hudby Polužanka, který se koná v sobotu 16.
prosince v naší sokolovně. Je krásné,
zpříjemnit si uspěchaný předvánoční čas, poslechnout krásné melodie
a třeba si zazpívat.
Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:
V sobotu 23. 12. – mše svatá v 15 hodin s nedělní platností.
Neděle 24. 12. – Štědrý den mše svatá ve 20 hodin.
Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční mše svatá v 9:30 hod.
Úterý 26. 12. – Sv. Štěpána mše sv. v 9:30 hodin.
Neděle 31. 12. – Sv. Svaté Rodiny, Silvestr v 9:30 hodin.
Pondělí 1. 1. 2018 – Nový rok mše sv. v 10 hod.
Sobota 6. 1. – Slavnost Zjev. Páně mše sv. v 10 hodin.
Neděle 7. 1. a každou další neděli – mše sv. 9.30 hodin.
Vánoční sbírky budou použity na opravy a provoz kostela. Zaplať vám
Pán Bůh a srdečné díky.
Na Štědrý den v 16 hodin se na schodech do věže kostela budou hrát
tradiční vánoční koledy. Zahrají nám je muzikanti z Polužanky.
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 6. ledna Jestliže jsme bohatě živeni Božími dary (Pán mi vystrojuje tučné hody), má mne - nás to vést
k lítosti (činné lásce) k těm, kdo strádají.
A na závěr vánoční doby jsme pro vás, a tím rádi plníme vaše přání,
pozvali Chrámový sbor od sv. Martina z Kralic, který za námi přijede
v neděli 7. ledna a v 15 hodin vystoupí v našem kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Jsme velice rádi, že přijali naše pozvání a svým krásným
zpěvem a hudbou nám zpříjemní nedělní odpoledne, oživí Ducha
a posílí Víru. Přijďte si poslechnout a zazpívat krásné vánoční koledy.
Nyní jsme ještě před vánočními svátky. Přeji všem, ať tyto svátky prožijeme v lásce, v duchu radosti a vděčnosti.
Krásný vstup do nového roku 2018, hojnost Božího požehnání a radost z každého dalšího dne přeje
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
Chumelí a chumelí, sníh se sype z nebe,
uši máme na rampouch, palec v botě zebe.
Všemu tomu navzdory musíme se smát –
zimu přece máme v roce jednou jedenkrát!
Milí dospělci, máte rádi zimu? My děti, co chodíme do školky, jsme s ní
velcí kamarádi. Sice nás občas štípe do tváří, ale když nadělí i hromady
sněhu a přivolá na pomoc Mrazíka, můžeme si ji užít, jak se patří. A to
není všechno, zima s sebou přináší i různé tradice a zvyky, které máme
moc rádi. Vždyť kdo by se netěšil na Mikuláše a jeho družinu, na adventní věnec, koledy a vůbec všechny ty radosti okolo Vánoc. Vánoce, to jsou
vůbec ty nejlepší svátky v roce.

No a čím to všechno končí? No přece vánočními dárečky! A že jich letos
bude! Byly jsme přece hodné dětičky a Ježíšek na nás myslí i ve školce.
Určitě nám zase nadělí spoustu krásných hraček a napíše dopis, abychom se o ně hezky staraly. A nadílka doma pod stromečkem, se všemi,
které máme nejradši… to jsou chvíle, na které se jistě těší i každý dospělák. My vám přejeme, aby ty chvíle pro vás byly letos nezapomenutelné
a plné lásky a pohody a do nového roku vykročte zvesela a ve zdraví…
… vaše děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Březník

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Začínají rozsvěcováním vánočního stromečku na návsi - a to si nemyslete, že my děti nebereme vážně, protože natrénovat básničky a písničky,
abychom nic nespletly a nestyděly se předvést před tolika lidmi, není pro
nás vůbec snadné - a pokračují pečením cukroví, vánočními pohádkami,
zdobením stromečků a s kamarády ve školce i návštěvou divadla - letos
jjedeme do Třebíče na Vánoční příběh
p
p
o zakleté čepičářce.

S příchodem Vánoc a nového roku, tentokrát již 2018, všichni hodnotíme, co se nám povedlo a co bychom ještě udělat mohli. Tak i my ve
škole!
Vzdělávání
• Brzy po nastartování školního roku přichází testování vědomostí
a dovedností žáků 6. a 9. ročníku. Hodnoceny jsou předměty český
jazyk, matematika a studijní předpoklady. Mezi žáky 6. ročníku
nejlépe zabodovali Denisa Hortová a Jan Batelka; z žáků 9. ročníku
nejlepších průměrů dosáhla Lucie Chalupová.
• Žáci 9. ročníku měli možnost navštívit veletrh vzdělání Didacta Třebíč. Tato akce jim umožňuje lépe se orientovat v množství
středních škol a odborných učilišť a dobře si vybrat.
• pro žáky 1. – 7. ročníku jsme zabezpečili program Zdravá pětka,
který se týká zdravé výživy. Pořadatelem je obchodní řetězec
Albert.
Kultura
• Pro děti, které navštěvují školní družinu, připravila paní vychovatelka program k svátku Halloweenu. Odpoledne naplnila soutěžemi, hrami a tancem.
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Sport
• Již v říjnu se žáci 2. stupně zúčastnili florbalového turnaje v Náměšti. Úspěšnější byli mladší chlapci Ondřej Koubek, Václav a Vít
Křikavovi, Jiří Kryštof, Tobiáš Vojta a Petr Chadim, když obsadili
pěkné druhé místo.
• A florbal ještě jednou, opět v Náměšti, ale tentokrát pod záštitou
AŠSK Třebíč. Již v silnější konkurenci škol titíž žáci obsadili 3. místo. Pěkný výsledek!
• V listopadu byl završen plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Celkem 10 lekcí absolvovali chlapci a děvčata v třebíčském sportovním areálu Laguna.
• Během podzimu se uskutečnily dva zájezdy na bruslení do Náměště. Lekcí se vždy účastnilo přes 50 žáků; někteří však zůstávali ve
škole a vyučovali se.

• Setkání s kouzelníkem čekalo na děti MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ.
• Žáci 2. stupně navštívili BVV Brno s představením West Side Story.
• Velkou oblibu získala již tradiční vánoční dílna, do které se opět zapojila většina žáků od 1. do 9. ročníku. Nabídka předmětů byla
y pestrá.

• 3. prosince se představili naši žáci s pásmem písní a koled k rozsvícení vánočního stromu v Březníku. Byla připravena i Ježíškova pošta,
fotografování a stánek s výrobky žáků. Výtěžek z vánočního stánku
naší školy činil 4.300,- Kč, za což Vám, vážení přátelé, upřímně děkujeme. Prostředky budou použity pro školní aktivity žáků.
• Žáci 8. a 9. ročníku navštívili divadlo Pasáž v Třebíči s představením „Trapas nepřežiju“.
• 5. prosince proběhla tradiční obchůzka Mikuláše, andělů a čertů
v MŠ i ZŠ.
• Na 7. 12. jsme pro žáky 1. stupně zajistili adventní výlet do Strážnice. Žáci zde poznali období adventu do svátku Tří králů. Zhlédli
obvyklá představení prací a zvyků, příprav tradičních jídel a stolování na moravské jihovýchodní vesnici 19. a 20. století. Byly připraveny i drobné tvůrčí dílničky.
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Různé
• V říjnu proběhl sběr starého papíru. Nasbíralo se asi 7,5 tuny. Další
kolo se uskuteční na jaře.
• V listopadu jsme vyhlásili výsledky sběru šípků. Nejlepším kolektivem byli žáci 1. ročníku na 1. stupni a 9. ročníku na 2. stupni.
Vítězné třídy dostaly odměnu v podobě dortu.

Do Vánoc ještě připravíme Vánoční Vídeň pro žáky 7. – 9. ročníku, děvčata 8. a 9. třídy se představí s vánočním pásmem písní a koled nejen
na naší škole, ale také na ZŠ a DPS v Mohelně a na MŠ a DPS v Kralicích.
Kalendářní rok 2017 ukončíme vánoční akademií v sokolovně, kde se
představí žáci všech ročníků se svými scénkami, písněmi a koledami.
Vážení spoluobčané! Za všechny žáky a pracovníky školy Vám přejeme
příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2018 hodně zdraví,
osobní pohody a pracovních úspěchů.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

9

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle letošního čtvrtletníku bych Vám rád představil termíny
kulturních akcí, které budeme pořádat v roce 2018:
• 13. 1. 2018 - HASIČSKÝ PLES, na který se nám podařilo zajistit oblíbenou kapelu Credit, tak věřím, že se máte opravdu nač těšit, ples
navštívíte a budete se dobře bavit. Na programu bude předtančení
i bohatá tombola. Předprodej místenek proběhne týden před plesem v sobotu 6. 1. 2018 od 14:00 v Hasičce.
• 10. 2. 2018 - OSTATKY - po vsi bude hrát tradičně dechová kapela
Polužanka a na večerní zábavě Na Růžku duo Song Akord.
• 26. - 27. 5. 2018 - MALÁ POUŤ - v sobotu stavění máje + večerní
pouťové posezení u sokolovny s reprodukovanou hudbou. V neděli
po vsi i pod májí zahraje dechová kapela Polužanka.
• 1. 9. 2018 - jubilejní 20. ročník soutěže O POHÁR STAROSTY OBCE
Na zmíněné akce Vás všechny tímto srdečně zvu a těším se na Vaši návštěvu.
V tomto roce jsme měli jeden výjezd k požáru u železniční trati, několik
brigád ve zbrojnici a provedli jsme také čištění rybníku „Za Malovýma“.
Celoroční práci sboru jsme zhodnotili na Valné hromadě v sobotu 9. prosince v hostinci Na Růžku.
Závěrem Vám přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohodu.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

AKTUÁLNĚ Z OKOLÍ
Lávka pod Vlčím kopcem v Kladerubech
Montáž dřevěné lávky nedaleko Náměště nad Oslavou, konkrétně v lokalitě Vlčí kopec u Kladerub nad Oslavou, byla zahájena transportem
nadrozměrných vazníků z lepeného lamelového dřeva v obloukovém
provedení. Jelikož se jednalo o dopravu vazníků v délce cca 21 m, a to
v lesním prostoru s několika zatáčkami, které směr dopravy vracely do
protisměru a jejichž poloměr byl velice malý a navíc s prudkým klesáním, nebyl transport vůbec jednoduchý. Myslím si ovšem, že díky dokonalému posouzení stavu lesní komunikace provedené spediční firmou,
lepené vazníky se po několika hodinách dostaly na místo budoucí lávky,
kde došlo k vlastní montáži.
Fotodokumentace transportu BSH vazníků:
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Dřevěná lávka přemosťující řeku Oslavu je dlouhá cca 35 m s pochozí šířkou
3m. Konstrukce se skládá ze dvou nosných částí o nestejné délce. Nosným
prvkem jsou lepené dřevěné obloukové nosníky jakosti GL 30h, kde lamely
pro výrobu lepeného dřeva jsou strojně tříděny. Optické třídění není dle
norem přípustné. Dřevinou hlavních nosníků je smrk. Mostovka lávky je
dubová a z důvodu protiskluzových opatření je drážkovaná.
Co se týče vlastní montáže, ta byla naší stranou následně zahájena po
nelehkém transportu.
Fotodokumentace z montáže lávky:
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Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1935
… aneb jak se v Březníku žilo před 82 lety …
POČASÍ
Největší mráz letošní zimy byl 21. ledna mínus 16°C. 4. března uhodila
nová zima se sněhem a mrazem mínus 12°C a 6. března mínus 13°C. Sníh
ležel do 15. března. Dne 20. března nastalo poprvé pěkné počasí, které
trvalo do konce března. Počátkem dubna opět napadnul sníh. 24. dubna
byla první jarní bouřka. Toho dne také objevily se první květy meruněk.
Duben byl celkem deštivý. 2. - 4. května dostavily se mrazy až mínus 2,5 °C.
Květy třešní a meruněk zmrzly. 6. května byl opět mráz. Květen byl celkem
studený a deštivý. Červen byl suchý. Nepršelo od 2. června do 18. července.
Žně začaly 13. července, v plném proudu byly od 15. 7. do 27. 7. 1935.
Srpen byl suchý. Pěkné a teplé počasí trvalo do 16. října. První sníh napadl
24. října. První mráz 25. října, zmrzly jiřiny. Od 20. října často pršelo až do
konce roku. V prosinci nastala pravidelná zima se slabými mrazy a sněhovým popraškem.

Zdroj: http://www.lekon-tsk.cz/lavka-pod-vlcim-kopcem-v-kladerubech
(Ve spolupráci s panem Jaroslavem Bohuslavem pro vás připravujeme do
dalšího čísla informace z celé historie této lávky)
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OČKOVÁNÍ PROTI ZÁŠKRTU
6. února, 1. července a 22. prosince provedeno bylo hromadné očkování
dětí proti záškrtu MUDr. Cvečkem z Mohelna ve škole. Dětí ve věku předškolního bylo očkováno 29, školních dětí 52, celkem 81. Děti rolníků platily
za očkování 30 Kč, malorolníků 15 Kč, děti nezaměstnaných dělníků a děti
pojištěnců okresní nemocenské a zemědělské pojišťovny v Třebíči zdarma,
pojištěnci u jiných pojišťoven připláceli 5 Kč. Lékaři vyplaceno 660 Kč. Kromě toho se dalo očkovati několik dětí zaměstnanců drah u svého lékaře.
Očekává se, že onemocnění na záškrt se omezí na nejmenší míru. V posledních letech zemřelo na záškrt dítě p. Staňkovi č.p. 11 a p. Dvořákovi č.p. 91.
ÚMRTÍ J. JANOUŠKA
15. března 1935 zemřel v Zemské nemocnici v Brně březnický rodák, rada
Nejvyššího soudu JUDr. Josef Janoušek v 56. roce svého věku. Narodil se 19.
12. 1879 v Březníku v č.p. 22. Studoval gymnasium v Brně, práva na české
univerzitě v Praze a věnoval se povolání soudcovskému. Působil v Místku,
v Třebíči a v Brně. Věnoval se politice a byl zvolen za stranu Národně demokratickou do zastupitelstva Brna roku 1924. V letech 1931 - 33 byl prvním
náměstkem starosty města Brna. Městská rada v Brně mu vypravila za zásluhy čestný pohřeb dne 18. března. Byl to vynikající rodák.
VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
19. května 1935 konány volby do poslanecké sněmovny a senátu Národního shromáždění a 26. května do okresních a zemských zastupitelstev. Do
okresního zastupitelstva v Třebíči zvolen za stranu Sociálně demokratickou
zdejší rodák Emil Nováček z č.p. 104. Volby konány ve škole.
ODVODY
17. dubna při odvodech odvedeni k vojenské službě: Teplý Vladimír, Staněk
Karel č.p. 9, Dvořáček Josef, Hort Jaroslav č.p. 49, Nedvěd Jaroslav a Kříž
Josef č.p. 67.
VÝSTAVA V TŘEBÍČI
Od 29. června do 18. srpna konána v Třebíči výstava na oslavu 600. výročí povýšení Třebíče na město. Výstavy se zúčastnil zdejší výrobce pianin
p. Vojtěch Rybníček č.p. 136.
VEŘEJNÉ CVIČENÍ
14. července konalo se v Močítkách veřejné cvičení Dělnické tělocvičné
jednoty.
OBECNÍ ROZPOČET
Obecní rozpočet na rok 1935 je sestaven takto:
Řádné hospodaření
Potřeba 82 237 Kč
Úhrada 38 356 Kč
Schodek 43 881 Kč
Schodek se uhradí 250% k domovní dani činžovní a 350% přirážkou
k ostatním daním.
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ZMĚNY V DRŽEBNOSTECH
14. ledna se oženil Krejčí Emil z č.p. 53 s Marií Křížovou z č.p. 31 a převzali
usedlost po Anně a Frant. Křížovi č.p. 31. V únoru se oženil Menšík Josef
č.p. 5 s Marií Chadimovou č.p. 56 a převzali usedlost č.p. 5 po rodičích
Josefě a Ludvíku Menšíkovi č.p.5.
NOVOSTAVBY
Staněk Josef a Marie č.p. 29 postavili v zahradě novou zděnou stodolu.
Dosud měli dřevěnou a dochem krytou. Horák Jindřich a Alžběta č.p. 97
přestavěli domek převzatý po rodičích Frant. a Štěpánce Chadimových.
17. srpna začala tělocvičná jednota Sokol stavěti sokolovnu. Stavbu provádí na základě návrhu arch. Ing. Miroslava Kopřivy z Brna zednický mistr
a architekt Richard Zedníček z Frýdku, jehož zde zastupuje stavební asistent Sobotka z Vícenic. Na stavbu povolilo Ministerstvo soc. péče příspěvek
pro nezaměstnané do výše 21 000 Kč.
ÚRODA
Rok 1935 byl mokrý. Bylo dosti krmiva, brambor i ovoce. Obilí brzo polehlo,
za dešťů špatně odkvetlo a pak málo sypalo. Základní cena stanovena byla
obilním monopolem u pšenice 156,50 Kč, u žita 118,50 Kč a u ovsa 106 Kč.
Sráží se 8 Kč příplatků u žita a ovsa a 18 Kč příplatků u pšenice pro vyrovnávací fond zahraniční. Brambory byly za 20Kč 1q (loni 30 Kč).
PREZIDENT
První prezident republiky Československé T. G. Masaryk vzdal se 14. prosince 1935 prezidentského úřadu. 18. prosince 1935 zvolen byl druhým
prezidentem naší republiky zahraniční ministr Dr. E. Beneš.
POHYB OBYVATEL
V roce 1935 zemřelo v naší obci 16 osob, narodilo se 13. Sňatků bylo 6.
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník sl. Jana Řezaninová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc prosinec:
Paní Flesarová Eva, 80 let
Paní Všianská Helena, 65 let
Pan Požár Milan, 60 let
Pan Trojan Petr, 50 let
Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 91 let
Pan Vala Slavomil, 90 let
Paní Malachová Marie, 89 let
Paní Klusáková Božena, 84 let
Pan Rybníček Zdeněk, 83 let
Paní Smutná Milada, 81 let
Pan Rybníček Miroslav, 75 let
Paní Černá Ludmila, 65 let
Paní Jarolímová Lenka, 55 let
Pan Škoda Vladimír, 50 let
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Za měsíc únor:
Paní Soukupová Věra, 94 let
Paní Jandová Anežka, 92 let
Paní Chylíková Marie, 91 let
Pan Svoboda Vladimír, 89 let
Pan Bochníček Václav, 85 let
Pan Pecha Jaromír, 75 let
Pan Křapa František,, 70 let
Pan Šídlo Jiří, 55 let
et
Pan Tomek Jan, 50 let
Za měsíc březen:
ena, 91 let
Paní Strašáková Božena,
Pan Smutný Josef, 755 let
l
Paní Kafková Božena, 700 let
Paní Oborná Hana, 60 let

Narodili se:
Říjen:
Pejpková Eliška – rodiče Klára Prokešová
š á a Lukáš Pejpek

Diamantová svatba (60 let):
t):
Listopad:
Manželé Raisa a Viktor Kondratěnkovii

Kamenná svatba (65 let):
Listopad:
Božena a Ladislav Malachovi

Zesnulí
(připojujeme tichou
tich vzomínku):
Říjen:
Marie
Paní Menšíková Ma
Pan Pecha Bohumi
Bohumil
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Veselé Vánoce chceme Vám teď přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému štěstí přál
a i ten nový rok za to stál!
Vám přeje Obecní úřad Březník

FOTOGALERIE
21.10.2017 – zlatá svatba Křoustkovi

21.10.2017 – 93. narozeniny paní Božena Sedláková
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14.10.2017 – Hody
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28.10.2017 – Štrúdlování
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28.10.2017 – Lampionový průvod

24.11.2017 – kamenná svatba, manželé Malachovi
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24.11.2017 – vítání Tobiášek Hadraba
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24.11.2017 – 80. narozeniny paní Eva Flesarová
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24.11.2017 – 85. narozeniny paní Božena Bochníčková
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24.11.2017 – diamantová svatba, manželé Kondratěnkovi
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25.11.2017 – 90. narozeniny paní Marie Fraňková

3.12.2017 - rozsvícení vánočního stromu

Pozvánka:

65. 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. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda - Hodonín.
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Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 15. 1. 2018. Děkujeme.

