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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jako každoročně nám ty prázdniny utekly, sklidili jsme pole a, díky Bohu,
snad i zaseli na příští rok. Co se nám za tu dobu událo?
Již v několika číslech čtvrtletníku se věnuji stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) a ani dneska tomu nebude jinak. Na posledním
zasedání zastupitelstva obce jsem informoval o tom, že probíhá výběrové
řízení. Bylo podáno 21 nabídek s tím, že nejvyšší podání bylo cca 63 mil.
a nejnižší nabídku podala firma MBM Trade cz, s. r. o. To je stejná firma,
která nyní pracuje v Kuroslepech a to ve výši slabých 38 mil. Nicméně tato
nabídka obsahovala mimořádně nízkou cenu a tudíž byla vyzvána, aby ve
stanovené lhůtě tuto svoji nabídku zdůvodnila, což se bohužel nestalo. Takže na řadu přichází jednání s druhým uchazečem a tou je sdružení firem Iva
Dvořáková a Voda CZ s. r. o., pokud se nepletu z Havlíčkova Brodu, se svojí
nabízenou cenou cca 41 mil. Nyní budeme jednat s touto firmou resp. bude
se posuzovat jejich nabídka, snad se ukáže jako bezchybná a bude se s ní
moci uzavřít smlouva. Jinak se pokračuje dále k vyšším cenám, to bychom
si ani nepřáli (další nabízená cena je 42 mil.). Toto všechno zakládá předpoklad, že spoluúčast obce bude někde kolem 10 mil. Kč. V době vydání čtvrtletníku budeme zase vědět víc, snad, dobrých zpráv. Ještě k předpokládanému harmonogramu, který je hodně odvislý od tohoto výběrového řízení:
• Předpoklad uzavření smlouvy - listopad 2017
• Předání staveniště - dle ujednání - 2017/2018
• Zahájení zkušebního provozu - předpoklad u ČOV jaro 2019
• Termín kdy se předpokládá připojování jednotlivých domácností - cca
duben 2019
• Dokončení stavby (kolaudace)
- do 30. 6. 2019 (jediný pevný
termín v této chvíli)
Další, čeho jste si mohli všimnout,
je práce na domu č. p. 96, zvaném

„Havelkovo“. Zde jsme se, v rámci dotace z POVV (program obnovy venkova, 120 tis.) pustli do částečné opravy tohoto domu. Zatím jsme„podřezali“
jižní a východní část domu a následně jsme opravili fasádu na těchto částech, práce provádí Štukatérství Jiří Vykoukal z Moravské Nové Vsi. Bude ještě následovat oprava dveří a oken a to bude letos vše. Na příští rok musíme
vyklidit ten b …, pardon, materiál kolem a dokončit celý obvod budovy
a přilehlý dvůr. Přes zimu se musí vyřešit, jak naložíme s vnitřními podlahami, topením a některými původními prvky jako jsou kachlová kuchyňská
kamna a hlavně pekárna na chleba. Snahou a hlavním záměrem je vše
zachovat původní, zřejmě však ne již funkční a potom tomu dát nějakou
p třeba jjako stálou výstavku,
ý
, život v obci apod.
p
náplň

S tímto souvisí téma: co se„sběrným dvorem“. Ten není to hezký, že. Máme
zpracován projekt, který tam vrátí stodolu tak jak tam stálá dříve, to nám
však brzdí nutná přeložka plynovodu, který tam vede. To nám vyřeší i umístění kontejnerů na tříděný odpad, ale co nám nevyřeší, jsou ty hromady
pneumatik. To přece není možné, aby všichni občané platili likvidaci nebezpečného odpadu a ani nevěda za koho. Každý solidní servis má již ze zákonné povinnosti zajištěnu likvidaci těchto svých produktů. Dále jsou tam stále
větší a větší množství hromady nábytku, plných pytlů, které po Vás mnohdy
musí roztřídit pracovníci obce, apod. Zkuste se domluvit s místostarostou
kdy to tam dovézt, a pokud to bude možné. Nezapomeňte, že je možné
využívat kartiček na sběrný dvůr v Náměšti nad Oslavou od firmy ESKO-T
(které jsou k zapůjčení v kanceláři obecního úřadu) a hlavně třiďte, třiďte
a třiďte!!! Za to neplatíme.
Chtěl jsem toho napsat ještě víc, ale toto mi teď přišlo na oči a tak nezbyl
prostor na další informace.
Přeji ještě pár slunečních dní a hodně pohody do toho podzimu.
S pozdravem Ladislav Malach, starosta

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
•
•
•
•
•
•
•

14. 10. 2017 - Tradiční hody s dechovou kapelou Polužanka
28. 10. 2017 - Štrúdlování + Lampionový průvod
03. 12. 2017 - Rozsvěcování vánočního stromu
09. 12. 2017 - Výroční valná hromada SDH
17. 12. 2017 - Vánoční koncert Polužanky v sokolovně
30. 12. 2017 - SilvestrCup
31. 12. 2017 - Ohňostroj + obecní svařák

VÍTE, ŽE…
- Starosta obce Březník oznamuje, že Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 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.
- OBEC BŘEZNÍK pořádá zájezd do Mahenova divadla v Brně na
světově proslulou komedii „APARTMÁ V HOTELU PLAZA aneb Je
něco vtipnějšího než mezilidské vztahy?“, které se koná v pondělí
20. 11. 2017.
Zvýhodněná cena vstupenky i s dopravu je 300 Kč. Odjezd z Březníka od autobusových zastávek je plánován na 17:30 hodin.
Na zájezd se hlaste v kanceláři obecního úřadu.
Srdečně Vás zve kulturní výbor obce!
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- Firma ESKO-T oznamuje, že vzhledem ke změně svozu budou malé
hnědé popelnice na bioodpad sváženy každé liché pondělí
s platností od 9. 10. 2017. Obec sváží odpad nepravidelně, obyvatelé
budou na svoz upozorňování hlášením obecního rozhlasu.
- Cvičení powerjógy probíhá v březnické sokolovně každou středu
od 18:00 hodin.
- Každé pondělí si mohou přijít děti od 5 do 7 let od 16 hodin do
místní sokolovny zacvičit do Oddílu všestrannosti (všestranná
sportovní průprava orientovaná na výcvik s využitím prvků sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových i kolektivních sportů).
Od 17:10 pak následuje Cvičení pro rodiče s dětmi (určeno pro
děti ve věku 2,5 - 5 let a jejich aktivní rodiče, či prarodiče, tety,
strýce).
- 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.
- Připomínáme, že je možné na stránkách Obce Březník zarezervovat v rezervačním systému termín na místní víceúčelové
hřiště. Rezervační systém byl spuštěn z důvodu velké vytíženosti
hlavně odpoledních termínů na hřišti. Rezervovat termín na víceúčelovce lze na obecním webu v pravé horní liště záložka rezervace: http://www.obecbreznik.cz/rezervace.html
Rezervace i používání hřiště jsou zdarma.
- Dne 28. 10. 2017 nás čeká již tradiční Lampionový průvod
a Štrúdlování (téma: bábovky, jednohubky)
- Dne 3. 12. 2017 bude slavnostně rozsvícen Vánoční stromek na prostranství u Bohuslavových, kde se svým programem
vystoupí děti z místní MŠ a ZŠ. Budou připraveny i stánky s perníčky a občerstvením (případní zájemci - stánkaři - se mohou hlásit na obecním úřadě).
- Na neděli 17. prosince se mohou milovníci dechové hudby, ať mladí nebo více pamatující, těšit na předvánoční odpolední koncert
naší oblíbené Polužanky.
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SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci
hejtmana jsem zažil pět vlád. Díky důvěře, kterou mi dali voliči, zřejmě
zažiju v této funkci i tu šestou. Nyní – krátce před parlamentními volbami – proto neřeším půtky jednotlivých stran. Jako pro zástupce krajské
samosprávy je pro mne důležité, abychom se s budoucí vládou domluvili
na věcech sloužících potřebám občanů Vysočiny. Jde o to, aby to byla
vláda schopná naslouchat hlasům všech obyvatel a ne jen skupiny politiků. Záleží také na jejich schopnosti konsenzu, vzájemné tolerance. Nebude to jednoduché. Ale schopnost připustit i jiné názory je pro efektivní
fungování vlády důležitá.
Že je to možné, dokazuje naše spolupráce rozdílných politických subjektů v Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V radě kraje zasedají zástupci čtyř
stran. Přestože máme v mnohém ohledu rozdílné politické názory, vždy
hledáme řešení, které je přijatelné pro všechny nebo alespoň pro většinu zastupitelů. Nevyhledáváme konflikty kvůli malicherným osobním
animozitám nebo sporům.
Doufám, že i členové budoucího parlamentu a posléze i vlády zapomenou po svém zvolení na předvolební nesmiřitelnou rétoriku a budou
hledat cesty, jak se dohodnout, aby byl náš stát prosperující zemí jen
s minimem nenávistného okřikování a vzájemného osočování. Je nanejvýš potřebné slyšet a vnímat hlasy všech, včetně politických rivalů.
Není pravdou, že váš hlas nic nezmění. Neúčastí na volbách se zbavujeme nejpodstatnějšího občanského práva. Je důležité vyslovit svůj názor,
neboť jen tak můžeme ovlivnit naši budoucnost.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Foto: FB skupina Oslavka!!!

Proč? Představte si situaci, že česká ústava nezná dolní hranici volební
účasti. To znamená, že teoreticky stačí, když jde k volbám jeden jediný občan. Hodí lístek do urny a tahle strana dostane 100 % hlasů a 200 mandátů
v Poslanecké sněmovně.
Řeknete mi, že to není možné?
Ten, kdo nevolí, ve skutečnosti
volí, ale neví o tom. Politika není
volba mezi dobrým a ještě lepším.
Politika je volba mezi špatným
a ještě horším. Počítejte s tím, že když nepůjdete k volbám, tak se
může stát, že budou zvoleny ty strany nebo ta hnutí, jež byste vy sami
v životě nikdy nevolili. Chcete-li tomu zabránit, volte si, koho chcete,
ale proboha vás prosím, volte. Protože v den voleb je každý občan suverén a volby jsou svátek demokracie.
A ten, kdo se vzdává své suverenity, pak může sedět v hospodě u piva
nebo doma u televizorů, strašně nadávat na to, jak volby dopadly, a ve
skutečnosti by měl nadávat sám na sebe.
Miloš Zeman, prezident republiky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Na oslavy 780. výročí založení Březníka jsem se s manželkou upřímně
těšil. Už nabízený program byl zajímavý.
Začali jsme návštěvou školky, kde nás uvítala paní učitelka Hejlová.
V takovém pěkném prostředí se jistě dětem náramně líbí.
Základní školou nás provedl pan ředitel Cabejšek. V přízemí jedna celá
stěna připomíná úspěchy žáků současných i minulých - všechny diplomy
a ocenění se sotva vejdou na vyhrazenou plochu. Třídy jsou vybaveny
moderní technikou. Sám pro sebe jsem vzpomínal na krátké období mé
školní docházky v Březníku kdysi. Tehdy byla jedna třída 1. stupně umístěna v domě u Jarolímů.
Na obecním úřadě byly k nahlédnutí obecní kroniky z různých nedávných i starších dob naší obce. Bylo zajímavé si v nich zalistovat.
Výstava krojů a tanečních šatů v sokolovně připomínala mnohaletou
a záslužnou činnost Tanečního kroužku Březník a folklorního souboru
březnických žen. U panelů s fotografiemi jsme si uvědomili, jak mnoho
už pamatujeme
p
j a že mnozí naši kamarádi a známí již
j nejsou
j mezi námi.

PREZIDENT REPUBLIKY
O VOLBÁCH
Blíží se volby do Poslanecké sněmovny ČR - budou se konat ve dnech
20. a 21.10.2017.
Miloš Zeman, prezident republiky k nim řekl před nějakou dobou toto:
Volby budou zhruba za měsíc. Jděte k volbám.

3/2017
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U sokolovny byl bohatý program - mše svatá pod širým nebem, kulturní
pásmo, slavnostní proslov starosty p. ing. Malacha. Vystavená vozidla
Veteran Vehicle Clubu byla velkým magnetem nejenom pro chlapeckou
a mužskou část návštěvníků oslav.

Když se zjara začíná otevírat příroda, všechno se zazelená a ptáčci vesele zpívají. V létě plno sluníčka, krásné zlaté lány obilí, množství barevných květin a vůní. Na podzim hraje příroda všemi barvami, i když
máme plno práce na zahradách, máme radost z úrody, co všechno
a jak nám vyrostlo. A v zimě, když napadne sníh je všechno krásně
bílé, čisté, příroda je v klidu. Je to krásné přijít vymrzlí domů, udělat
si čaj nebo něco lepšího, zapálit svíčku a nespěchat. Užívat si zimní,
dlouhé večery. No ale..., proč musíme mít neustále nějaké ale?
„Nejlepší a nejkrásnější věci na světě jen tak nemůžeme vidět ani se
jich dotknout. Musíme je ze srdce procítit.“
Jako v dnešním krátkém příběhu:

Kámen moudré ženy
V březnickém kostele jsme byli mnohokrát, ale od paní Pelánové jsme
se dozvěděli plno pro nás nových zajímavých věcí. Na věži pan Jaroslav
Bohuslav vysvětloval historii zvonů, obzvláště v pohnutých válečných
dobách, a úsilí o jejich záchranu. Z okna věže jsem si vyfotografoval část
vesnice - Horky. (Březník se hodně rozrostl od roku 1931, kdy stejnou
část fotografoval pan Knoll z Náměště nad Oslavou na pohlednice).
Zastupitelstvo obce a velký realizační tým měl velkou práci s přípravami
oslav, ale myslím, že my všichni můžeme říci… DĚKUJEME … V této
uspěchané době je důležité připomenout to, na co můžeme být hrdí, a je
milé se potkávat se známými a kamarády.
Jan Svoboda

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Dobrý den, milí spoluobčané,
když začínám psát tyto řádky, za okny prší jako z konve. Kapky buší
na sklo okna a rychle jedna za druhou stékají dolů. Někdo by řekl,
že je to psí počasí. Ale já, i když nemám právě skvělou náladu, mám
radost. Usmívám se a říkám si: „Je moc dobře, že prší.“ I když jsme
si letos babí léto neužili (sluníčka jsme si mohli užít o prázdninách),
voda je moc potřeba a děkujeme Bohu za každou kapku. Každé
počasí každé roční období má své kouzlo. Ale v dnešní uspěchané době ani většina z nás nerozpozná a neužívá si tu krásu kolem.

Foto: FB skupina Oslavka!!!
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Moudrá žena putovala po horách a v prameni našla vzácný kámen.
Příštího dne potkala jiného poutníka. Byl hladový, a tak moudrá žena
otevřela tlumok, aby se s ním podělila o jídlo. Hladový poutník uviděl
v ženině tlumoku vzácný kámen a propadl jeho kouzlu. Požádal ženu,
aby mu ho dala. Podala mu ho bez rozmýšlení. Poutník odešel, opojený velkým štěstím. Věděl, že drahokam má cenu, která ho zabezpečí
na zbytek života.
Za pár dní se však vrátil a hledal moudrou ženu. Když jí našel, vrátil
jí kámen a řekl: „Přemýšlel jsem. Vím, jakou obrovskou hodnotu ten
kámen má. Ale vracím ti ho v naději, že mi můžeš dát něco ještě mnohem hodnotnějšího. Pokud můžeš, dej mi to v tobě, co ti umožnilo dát
mi ten drahokam.“
Je moc pěkné, že si poutník uvědomil, že je něco hodnotnějšího než
peníze. Kéž bychom i my uměli rozdávat něco víc než mamon. Dát to
nejlepší, co se dá. Dávat ženinu moudrost, štědrost, lásku, víru, naději,
porozumění ... Zkrátka být přející a ne závistiví, chamtiví, zákeřní a zlí.
„Laskavá slova se vyřknou krátce a snadno, jejich ozvěny však zní
opravdu nekonečně“, řekla Matka Tereza. Bylo by krásné slyšet jen
laskavá slova a v srdci mít lásku a mír.
V tomto roce si připomínáme Jubileum Fatimy, sto roků od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Mnoho věřících
oslavilo toto Jubileum a vydalo se na
národní pouť do Fatimy v Portugalsku, kde 13. září 2017 převzali sochu
Panny Marie Fatimské z místa zjevení
v Cove de Iria a s ní pak 15. září na svátek Panny Marie bolestné vstoupili do
pražské katedrály a pak postupně do
všech katedrál a do hlavních poutních
míst ČR. V naší farnosti mají věřící
možnost také si do svých domovů zapůjčit sochu Panenky Marie Fatimské
a knížku FATIMA NAŠE NADĚJE.
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Dětem začal školní rok a s tím i výuka náboženství. Ještě v měsíci říjnu
mohou děti začít s výukou náboženství. Přijít mohou i děti, které nejsou pokřtěné a zajímala by je výuka. Kdyby všichni znali a žili podle
Desatera Božích přikázání určitě by bylo na světě lépe a byli bychom
šťastnější. Určitě nikomu neuškodí, ba naopak pomůže, znát základy
našeho křesťanství, něco ze Starého nebo Nového zákona.
Nyní bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhali při přípravě a realizaci oslav výročí
780. let od první zmínky o naší
obci. Poděkování patří panu
faráři Požárovi za krásnou
mši svatou pod širým nebem.
Všem účinkujícím, dechové
hudbě Polužance a všem, kdo
jakkoli pomáhali a vynasnažili se, aby oslavy byly pěkné.
I když třeba něco nebylo, jak
má být (kolotočáři nechtěli
přijít o kšeft a trošku rušili) my
v kulturní komisi jsme se snažili, aby se oslavy vydařily.
Ještě vás všechny chci pozvat na plánované akce v naší obci.
O víkendu 14. října se konají tradiční Hody pro všechny věkové kategorie, hody neorganizuje kulturní komise obce, to jen připomínám.
O týden později v pátek odpoledne a sobotu do 14 hodin, také jen
připomínám, že budou volby.
V sobotu 28. října nás čeká již tradiční Štrúdlování, tentokráte můžete
upéct Vaši nejoblíbenější bábovku anebo připravit nějakou chuťovku
- jednohubku.
V pondělí 20. listopadu pojedeme na divadlo „Apartmá v hotelu Plaza“ do Mahenova divadla.
Na první adventní neděli 3. prosince Vás pozveme na již tradiční Rozsvěcování vánočního stromku.
Na neděli 17. prosince se milovníci dechové hudby, ať mladí nebo více
pamatující, mohou těšit na předvánoční, odpolední koncert naší oblíbené Polužanky.y

Další vánoční program a silvestrovský ohňostroj si připomeneme
v dalším čtvrtletníku.
Na závěr popřeji dětem co nejlepší vstup do školního roku, aby se jim
ve škole líbilo a dařilo. Nám všem hlavně hodně zdraví, pohody, Boží
ochranu a jenom samé příjemné, hodné a usměvavé lidi kolem sebe.
V tuto chvíli jsem si ještě připomněla pravdivost slov Matky Terezy:
„Nemůžeme dělat veliké věci - můžeme pouze dělat malé věci s velikou láskou.“
Malou věc s velikou láskou Vám napsala
Marie Sobotková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNÍK
Kdo a kdo a kdo to je,
co to kolem brousí,
kdo si nedá pokoje,
všude strká fousy…
Či a či a čičiči,
jsou to kluci kočičí,
či a či a čičiči,
taky holky kočičí…

…letošní vítací básničkou vás, milí dospělci, zdravíme po prázdninách
z naší školky.
Pro další školní rok si pro nás paní učitelky zase přichystaly nové kamarády. V první třídě, kde nás je 16 dětí, si budeme hrát s kocourky Camfourkem a Macourkem a ve druhé třídě, kde je 20 dětí, zas bude průvodcem kamarád Cipísek. Kromě hraní si budeme společně povídat o všech
ročních obdobích a radovat se z krás naší vesničky, protože „Jaro, léto,
podzim, zima, v Březnické školce je pořád prima“.
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A pokud se k nám budete chtít občas přidat, zveme vás 13. října na
drakiádu nebo 1. prosince na adventní dílnu. A určitě nebudeme chybět
u obecního vánočního stromečku, který se bude rozsvěcet na první adventní neděli, 3. prosince.
Co vám budeme povídat, na Vánoce a dárečky se těšíme už teď, ale ještě je třeba si užít krásného podzimu…vždyť těch hub, co roste v lese!
Schválně, znáte je všechny? Posíláme několik hádanek a přejeme prosluněné dny…

Parádnice jedovaté,
červené a puntíkaté?
Neberte si do komůrky,
nikdy žádné……………

Hnědý klobouk nesmeká
bílou nohou nekleká.
Někoho snad neláká,
najít v lese ……………?

Fialová, zelená?
Houba takhle zbarvená?
V lese jistě za chvilinku
narazíš na ………………

Houba, co se v poli bělá,
k jídlu je vždy vážně skvělá.
Na talíři šampión,
je snad každý ……………

Pod osikou bydlí v lese,
oranžový klobouk nese
Tahle houba, co je zač?
Jmenuje se………………

Vaše děti ze školky

(2. a 4. roč.). Na 2. stupni se bude vyučovat 78 žáků ve 4. třídách. Třídními učitelkami jsou: Šárka Kafková (6. roč. – 20 žáků), Petra Rabušicová (7. roč. – 21 žáků), Lenka Malá (8. roč. – 21 žáků), Milena Fröhlichová (9. roč. - 16 žáků). Vyučovat dále budou Hana Staňková, Pavla
Coufalová, Lenka Jarolímová, Ivana Dragounová a Zdeněk Cabejšek.
Funkci asistenta pedagoga budou vykonávat Simona Klímová a Petra Sýkorová. Ve školní družině bude působit slečna Simona Klímová
z Náměště nad Oslavou. Výchovnou poradkyní, včetně volby povolání,
bude paní učitelka Lenka Malá, metodikem prevence paní učitelka
Šárka Kafková. Funkci zástupkyně ředitele školy bude v letošním školním roce vykonávat paní učitelka Martina Kobrová.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2017/2018 byl zahájen v pondělí 4. září. Do ZŠ nastoupilo 125 žáků, o 8 více než ve školním roce předcházejícím. Počty žáků
z jednotlivých obcí jsou následující: Březník 55, Kralice nad Oslavou
29, Kuroslepy 7, Horní Lhotice 7, Rapotice 11, Sudice 9, Vysoké Popovice 4, Náměšť nad Oslavou 2 a Vícenice 1.
Do 1. ročníku přišlo 8 žáků, 6 chlapců a 2 děvčata. Na I. stupni se
bude tedy vyučovat 47 žáků. Vyučujícími budou paní učitelky: Zina
Jiránková (1. roč.), Martina Kobrová (3. a 5. roč.), Kristýna Trojanová
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Administrativní práci vykonává paní Marie Studená, ve školní kuchyni
vaří paní Marie Sochorová, Eva Svobodová, Alena Peňázová a Marie
Sobotková. Funkci školníka bude zastávat pan Jiří Oborný, práci uklízeček paní Andrea Křížová a Jitka Buchtelová.
Ve vyučovacím procesu proběhlo opakování, napsaly se vstupní prověrky a naplánovaly se první výchovně - vzdělávací akce, jako jsou
divadla, škola v přírodě a jiné.
Začátkem prázdnin se rozjela náročná oprava WC kabinek, kterou
provedla firma BÖHME ze Slušovic. Firma LOMA z Březníka doplnila
obklady na sociálních zařízeních. Rekonstrukce si taktéž vyžádala výměnu sanitárního vybavení a výměnu radiátorů ústředního topení.
Dále bylo nutné vymalovat několik tříd včetně chodeb.
Ve čtvrtek 14. 9. byla pro 3. a 4. ročník zahájena povinná plavecká výuka. Kurzu se celkem účastní 25 žáků. Na částečnou úhradu dopravy
byl vyhlášen dotační program MŠMT.
Všem žákům, učitelům, zaměstnancům a rodičům přeji hodně zdraví,
chuť a radost do práce a dobré výsledky.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

vody z místního vodního zdroje. Zapojeny byly jednotky našeho okrsku
- tj. Březník, Kralice, Lhotice, Sudice a Lesní Jakubov. Čerpána byla voda
z místní požární nádrže „Prostředňáku“ a dále byla v rámci cvičení vyzkoušena funkčnost a kapacita místní hydrantové sítě. Za náš sbor zasahovali: Ladislav Sochor, Josef Kříž, Jaroslav Řezanina, Jan Pejpek, Michal
Šebesta, Jaroslav Chadim. Na bezpečnost silničního provozu dohlíželi:
Martin Sochor, František Řezanina, Oldřich Pokorný a Josef Menšík.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 2. září 2017 se konal 19. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce. Soutěžilo 7 mužských týmů a 3 družstva žen. V přiložené tabulce vidíte přehled všech zúčastněných jednotek, celkové pořadí týmů
i časy jednotlivých disciplín. Uznání patří všem týmům i soutěžícím, kteří
ppředvedli kvalitní sportovní
p
ý y a bojovného
j
výkony
ducha.

Výroční valná hromada sboru se bude konat v sobotu 9. prosince 2017
od 18:00 v hostinci Na Růžku. Účast členů nutná.

Za březnické týmy bojovali:
Muži: Tomáš Kalousek, Jaroslav Chadim, Milan Dvořáček, Martin Sochor,
Ladislav Sochor, Lukáš Chadim a Jakub Dvořáček.
Ženy: Aneta Nováčková, Iva Vyskočilová, Kateřina Křivánková, Soňa Kalousková, Jana Pokorná a Kateřina Švarcová.
V sobotu 16. září proběhlo v Březníku okrskové cvičení na zdolání požáru přístřešku letního posezení u sokolovny se zajištěním dodávky
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Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
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Z HISTORIE: TAJEMNÁ
UDÁLOST NA MLÝNĚ SKŘÍPINA

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY

Před 115 lety, ještě za Rakousko-Uherska, v době
vlády císaře Františka Josefa, se ve mlýně Skřípina
na řece Oslavě u Kuroslep
stala hrůzná událost, která nebyla nikdy vyšetřena a časem upadla v zapomenutí. A tak jsem se ji po těch dlouhých letech rozhodl oživit a sepsat.
Dopátrat se postav a okolností této tragické události však bylo velice těžké,
všichni pamětníci již opustili tento svět. Dokonce ani současní majitelé, kteří
jsou potomky tehdejšího majitele mlýna pana Roberta Jarolíma, o tom nic
neví.
Při mém pátrání se mi dostala do rukou soukromá kronika pana Josefa Řezaniny, zvaného Kupčík. V jeho zašlých strohých zápisech jsem tento příběh
našel a předkládám Vám ho v neupraveném znění, tak jak ho zaznamenal.
Psal se rok 1902. V měsíci červnu sloužil ve mlýně Skřípina kočí 25 roků stár,
hezký urostlý chasník. Jednoho dne byl nalezen na půdě oběšený. Na seníku
visel na hambálku (trám vazby). Při ohledání měl svlečené kalhoty, byl vykleštěn a část údu uříznuta. Vyšetřováním se nic nezjistilo. Byl pochován na
březnickém hřbitově mezi samovrahy. Nebylo přímých důkazů proti pacholkům, proto bylo zastaveno vyšetřování.
Za dlouhý čas se začalo proslýchat, že to měli udělat tři lidé z Kuroslep, protože tam asi měl kočí milenku. Po roce se oběsili dva z těch tří, později ten třetí
zpytoval svědomí a vzal si život také. Prý kočího vylákali na ten seník a tam ho
pověsili a provedli kastraci. Zůstalo v tajnosti, že ve strouze u mlýna se našla
břitva, která patřila pantátovi mlynáři. Na mlýně tehdy mlel Robert Jarolím.
Tolik zápis pana Josefa Řezaniny. Při objasňování totožnosti zemřelého kočího bylo vyhledáno jeho datum a místo narození: 16. 11. 1877 v Rakšicích
u Moravského Krumlova, stáří 25 roků; jméno: Jan (nebo Jakub) Sklenský,
svobodný čeledín ve mlýně Skřípina u Kuroslep; příčina smrti: sebevražda
oběšením; pochoval hrobař Josef Holava.
V dochovaném soudním zápisu je uvedeno, že oním oběšeným ve skřipinském mlýně byl skutečně Jan Sklenský, zaměstnanec tamtéž, narozený
16. 11. 1877 v Rakšicích u Moravského Krumlova, bydliště Rakšice č.p. 95,
otec Jakub, matka Katharina. Podle rejstříku Okresního soudu v Náměšti zemřel 21. 7. 1902. Dne 16. 8. 1902 byla projednána jeho pozůstalost a odbyta
pro naprostou nemajetnost. Bohužel se zachoval jen tento zápis v rejstříku,
pozůstalostní spis byl již skartován.
Při mé návštěvě obce Rakšice nebylo možné dopátrat se nějakých žijících příbuzných tohoto čeledína. Několik rodin jménem Sklenský tam sice žije, ale
o této události nic nevědí. Údajně byl jeho otec třikrát ženatý, ze tří manželství měl několik dětí, proto byl chudý. Tak se tento smutný příběh z našeho
okolí dostal po tak dlouhých letech na světlo boží.
Sepsáno panem Jaroslavem Bohuslavem č.p. 199
V Březníku L.P. červenec 2017

… aneb jak se v Březníku žilo před 83 lety …
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- rok 1934

POČASÍ
Zima byla normální. Jarní setí začalo 21. března. Duben byl teplý. 16. dubna 1934 bylo na slunci plus 37 °C, ve stínu 27°C. Meruňky byly v plném
rozkvětu. 17. dubna se už děti koupaly v rybníku. Teprve ve čtvrtém týdnu
dubnovém nastalo ochlazení po letních teplotách. 2. května bylo zase na
slunci 42°C. Žita vymetala v prvním týdnu květnovém. 30. května přišel
mrazík, omrzly brambory a zelenina, ale škod nebylo. Máj byl suchý a studený. 3. června bouře. 19. června 46°C. Žně začaly 7. července. Celý červenec nepršelo. 20. července byla teplota 33°C ve stínu a 42°C na slunci.
I srpen byl suchý. Louky a jetele zprahly, švestky spadly. Krmiva a slámy bylo
málo. Studny vysychaly a nedostatek vody zvlášť byl pociťován na Horkách
a na Volné straně. Teprve 27., 28. a 30. srpna přišly deště. Teplé počasí pak
potrvalo přes celé září až do 4. října. Jiřiny zmrzly 19. října. Podzim byl
mlhavý a blátivý. Teprve 26. prosince se dostavil slabý mráz a první sníh.
Poupata na růžích, stromech a křovinách pučela. 21. prosince v poledne
hlásili v rozhlase, že v Březníku a v Kralicích rozkvetly jabloně. V některých
zahradách se skutečně objevily květy. 27. prosince padal sníh, ale rozpustil
se a mlha a deště trvaly do 2. ledna 1935. Na Silvestra donesli lidé z lesa
y y jehnědy.
j
y Teprve
p 3. ledna pořádně
p
houbyy kuřátka. Lískyy vyhnaly
zamrzlo.

NEŠTĚSTÍ
4. ledna 1934 splašili se koně rolníku Fr. Hortovi č. p. 13, když jel od hnoje
a potloukl se tak, že se léčil v nemocnici až do 19. března.
OSTATKY
11. února chodily po vsi maškary z hostince od Habánů a v úterý 13. února
od Křížů. Je to každoročně starý zvyk. Hudba při tom vyhrává před domy.
Stárci nosí zavdat víno se sodovkou a dostanou za to 5 - 10 Kč, maso uzené,
oves, vejce, koblihy a poté z toho platí hudbu. Hospodáři a hospodyně neplatí za to v hostinci vstupné.
NAROZENINY PREZIDENTA REPUBLIKY
84. narozeniny p. prezidenta Masaryka oslaveny byly divadlem u Křížů„Závěť“ a přednáškou J. Ješiny z Rapotic u Habánů.

Březnický čtvrtletník

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu pořádají hasiči na vybídnutí Červeného kříže dvouminutovou vzpomínku na padlé ve světové válce. 2 minuty před 12. hodinou
trubači zatroubí, vystřelí se a po 2 minuty ustane všechen provoz a vše stojí
v tichu. O 12. hodině zatroubí a zvoní na znamení konce vzpomínky.
NOVÉ 20 Kč
22. března 1934 dány do oběhu nové stříbrné dvacetikoruny.

NOVÝ OLTÁŘ
24. července postaven v kostele nový oltář gotický, který daroval farář
František Čech. Zhotovil jej Oldřich Dania na Starém Brně a stál 10 000 Kč.
Ze starého oltáře udělán boží hrob. Od téhož mistra koupena do kostela
jeskyně pro P. Marii Lurdskou za 500 Kč. 27. října pak zavěšena byla v kostele nová křížová cesta rovněž od Ol. Dania za 7 310 Kč. Po vsi sebráno na
křížovou cestu 5 985 Kč. Starý oltář byl barokní. Stará křížová cesta sestavena z kolorovaných hodně sešlých obrazů.

POKUSNÉ POLE
15. dubna pořídila místní jednota republikánského dorostu na zahrádkách
za Chadimovými č. p. 56 pokusné pole pro vypěstování různých druhů
travních a jetelových semen.
ÚPRAVA POTOKA
V dubnu pořízen nákladem obce kanál a upraveno blátivé neschůdné místo před Koubkovými.
SUBVENCE
Ze zemského fondu Baťova dostala obec na zřízení telefonu subvenci
7000 Kč.
NEŠTĚSTÍ
16. května zachycen, odhozen a zabit byl vlakem v Sadovém 83-letý výměnkář Josef Rejthar z č. p. 7. Málo slyšel a neuhnul včas před blížícím se
vlakem.
HASIČSKÁ SLAVNOST
17. června oslavil Sbor dobrovolných hasičů výročí 40 - letého trvání sboru
župním sjezdem. V sobotu večer konán byl lampionový průvod a u pomníku vzpomněl náčelník sboru A. Lysák zemřelých hasičů. V neděli ráno
v 10 hodin byl průvod obcí a manifestace u skladiště se slavnostní řečí župního vzdělavatele Dr. Žáka z Třebíče. Náčelník sboru probral dějiny sboru.
Poté konána vzpomínka u hrobu zakladatele sboru Karla Malého a župní
valná hromada ve škole za účasti okresního hejtmana Navrátila. O 2. hodině bylo poplachové cvičení sboru Březnického, Kuroslepského, Náměšťského a Vel. Bítešského. Po něm byla veselice v Močitkách za velké účasti.
Slavnost se pěkně vydařila
REGULACE POTOKŮ
Začátkem července 1934 začato bylo s regulací potoků v obci. Provedla ji
firma Ing. Vacek z Nitry a práce trvaly až do 7. prosince 1934. Z části byl
zakryt potok na Volné straně, znovuzřízen most u hasičského skladiště
a postaven nový u č. p. 38. Přes potok postaveno 5 betonových lávek. Úplně zakryt byl potok v Zábřezí od č. p. 74 až po Havelkovi č. p. 96 a opatřen
rourami asi 1m v průměru. Po jedné straně v Zábřezí zřízen chodník, který
z jara 1935 prodloužen až k Havelkovým. Dřív se táhly podél silnice v Zábřezí i na Volné straně velké příkopy, v nichž po stranách byly nasázeny
švestky, aby se břehy neulamovaly.

3/2017

ZMĚNY V DRŽEBNOSTECH
Antonín Habán prodal hostinec č. p. 10 Antonínu Vávrovi za 17 000 Kč bez
polí a tento je převzal 15. dubna.
5. května koupil obytné stavení č. p. 125 Josef Fila, želez. zřízenec za
20 000 Kč od tchána Antonína Zahradníčka.
Dobrovolný Jan a Josefa prodali obytný domek č. p. 144 Cyrilu a Marii Němcovým, kteří se sem přistěhovali z Náměště a přísluší do Otradic. Zaměstnáním je kolář. Jan Dobrovolný si postavil nový domek č. p. 170.
28. srpna 1934 se oženil František Řezanina č. p. 47 s Julií Pejpkovou z č. p. 36.
24. listopadu přiženil se na č. p. 8 Franěk z Kralic oženil se s Marií Staňkovou.
26. listopadu oženil se s Marií Obornou Josef Staněk z č. p. 8 a převzali
usedlost č. p. 29 po matce vdově Marii Oborné.
17. května směnila Tělocvičná jednota Sokol pozemek p. č. 640/4 ve
výměře 88,86 arů u Kuroslep za pozemek p. č. 1853 v Sadu ve výměře
62,22 arů s Janem a Boženou Kudláčovými z č.p. 2 a hodlá na tomto pozemku postaviti sokolovnu a zříditi hřiště.
František a Marie Švédovi z č. p. 12 dali do nájmu asi 60 měřic pole, ježto
obhospodařují ještě Velkopolský mlýn. Cena nájmu asi 200 Kč za měřici.
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STAVBY
V dubnu 1934 zbořili staré stavení a postavili si nové Rudolf a Julie Kačírkovi č. p. 94.
Z jara si zřídil před domem zahrádku mlynář Alexandr Jarolím č. p. 132.
Chadim František č. p. 97 postavil nové chlévy.
Řezanina Emil zrušil chlévy v levém křídle domu a postavil si výměnku.
Kazda Jan č. p. 38 postavil kůlnu.
Habán Antonín č. p. 65 přistavěl chlév, kolnu a sklep.
Řezanina Emil si postavil v č. p. 108 při obchodě svého otce Josefa Řezaniny
novou pekárnu, v níž začal 18. listopadu péci.
Jsou teď v naši obci 3 pekaři: František Havelka č. p. 96, Křikava Augustin
č. p. 161 a Řezanina Emil č. p. 108.

V listopadu a prosinci postavili nezaměstnaní silnici od transformátoru
k Chadimovým č. p. 56.
ROZŠÍŘENÍ ROZHLASU
V roce 1934 mělo asi 26 občanů rozhlasové přijímače. Stroje už značně polevily. Dvoulampovka je za 500 Kč, pětilampovka asi za 2000 Kč. Nejvíc bylo
dvoulampovek a třílampovek.
DRAHOTNÍ POMĚRY
Na počátku roku stála pšenice 140 - 145 Kč a nyní stoupla na 169 - 172 Kč,
žito z 98 - 100 Kč stouplo na 125 Kč, pšeničná mouka z 240 - 250 Kč na
264 – 274 Kč, žitná mouka ze 150 - 155 Kč na 185 - 190 Kč. Nouze byla
o oves, který po slabé úrodě stoupl až na 150 Kč. Obilí stouplo náhle v červnu a příčina byla v zavedení obilního monopolu vládou, aby tak byly upraveny ceny rentabilně. Brambory stály 25 Kč, mléko 1 - 1,20 Kč, 4 vajíčka za
1 Kč, v dubnu bylo 12 kilové sele za 50 Kč.
Nezaměstnaných bylo v Březníku asi 30. Státním zaměstnancům sníženy
platy o další 4%.
NAROZENÍ
V roce 1934 narodilo se 23 osob, zemřelo 7 a sňatků bylo 11.
Z kroniky přepsala kronikářka obce Březník sl. Jana Řezaninová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc říjen:
Paní Sedláková Božena, 94 let
Paní Staňková Jiřina, 90 let
Paní Řezaninová Miluše, 83 let
Paní Podušková Marie, 81 let
Paní Svícencová Ludmila, 70 let
Pan Fröhlich Alois, 65 let
Paní Chadimová Ilona, 60 let
Pan Vlk Peter, 60 let
Za měsíc listopad:
Paní Fraňková Marie, 90 let
Pan Menšík Josef, 82 let
Paní Kryšková Libuše, 82 let
Pan Pokorný Oldřich, 81 let
Pan Čumplík Jan, 65 let
Pan Oborný Jiří, 60 let
Pan Nevrkla Bohumír, 55 let
Pan Krčma Marek, 50 let
Pan Babčan Vladimír, 50 let
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Za měsíc prosinec:
Paní Flesarová Eva, 80 let
Paní Všianská Helena, 65 let
Pan Požár, 60 let
Pan Trojan Petr, 50 let

Narodili se:
Červenec:
Trojanová Elena – rodiče Veronika Fleková a Petr Trojan ml.
Srpen:
Hadraba Tobiáš – rodiče Lucie Rybníčková a Radek Hadraba
Rosendorf Josef – rodiče Ivana a Lukáš Rosendorfovi

Sňatky:
Červen:
Jana (rozená Klapalová) a Jan Malach
Září:
Veronika (rozená Janošková) a Libor Klimeš
Marie (rozená Nevrklová) a Karel Pivoňka
Martina (rozená Tomková) a Lukáš Sedláček

Zlatá svatba:
Říjen:
Manželé Božena
a Jiří Křoustkovi

Přistěhovali se:
Srpen:
Paní Lašová Táňa
Září:
Paní Kubíčková Renata se synem Slavomírem
Paní Klimešová Veronika
Pan Radek Hadraba

Zesnulí
(připojujeme tichou
t
vzomínku):
Září:
Paní Kratochvílov
Kratochvílová Věra
Březnický čtvrtletník

FOTOGALERIE

7. 7. 2017 – 80. výročí narození, pana Karla Řezaniny

30. 6. 2017 – OÚ Březník, loučení s deváťáky

ý narození ppaní Boženyy Malachové 11. 8. 2017 – následkyy bouřkyy s větrnou smrští
2.7.2017 - 85. výročí

3/2017
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20. 8. 2017 – 780. výročí první zmínky o obci Březník

12

Březnický čtvrtletník

3/2017

13

14

Březnický čtvrtletník

26. 8. 2017 – VVC Březník – Dětskýý brannýý den

30. 8. 2017,, 80. výročí
ý narození ppaní Miladyy Jarolímové

2. 9. 2017 – O pohár starostyy obce

3/2017
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9. 9. 2017 – 85. výročí narození paní Marie Kopuleté

16

Březnický čtvrtletník

22. 9. 2017 – 85. výročí
ý narození ppana Ferdinanda Malého

30. 9. 2017 – vítání občánků: Natálka Břoušková

23. 9. 2017 - 80. výročí
ý narození ppana Jaroslava Fraňka

Září 2017, oprava
p Havelkovo, č.p.
p 96 Březník

3/2017
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7. 10. 2017 – vítání občánků: Petřík Kamenický

7. 10. 2017 – vítání občánků: Pepíček Rosendorf

18

Březnický čtvrtletník

7. 10. 2017 – vítání občánků: Elenka Trojanová

Pozvánky na akce pořádané Obcí Březník:

3/2017

19

64. 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 MKČRE23032. Místo vydání obec Březník. Březnický čtvrtletník je vydáván čtvrtletně obcí Březník,
IČO 00289132, se sídlem Březník č.p. 247.
20
Březnický
Neoznačené fotografie pochází z archivu obce Březník. Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní
úřad do 10. 12.čtvrtletník
2017. Děkujeme.

