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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
ani jsme nestačili zaznamenat, že proběhlo zimní období a stojíme na
prahu jara. Takže Vás všechny zdravím a začneme další rok.
Něco málo ze stavby kanalizace. Vlastní stavba čistírny, toho domečku,
je prakticky hotová a zbývá učinit několik technologických zkoušek.
Kolem probíhají stavební úpravy a likvidace dočasné skládky zeminy.
Co se týká práce na vlastních stokách a přípojkách v obci, tak ty se
prakticky celou zimu nezastavily. Dá se říct, že teď zbývá část na Horky, nyní jsou již někde v půli kopce u Nevrklových. Jakmile prováděcí
firma dokončí hlavní řád - stoku, nastoupí na překopy silnice a budou
se zřizovat přípojky kanalizace k jednotlivým domům (na hranice pozemků). V té době nebude krajská silnice pro obvyklou dopravu zpřístupněna, omezeně sem budete moci jezdit, ale musíte se podřídit režimu stavby. Dokončení
celé kanalizace, včetně
úprav krajské silnice, se
předpokládá do srpna
tohoto roku.

Co se týká možnosti napojení
domácností na již hotových
trasách ve spodní části obce,
tak zatím předpokládáme,
že to proběhne podle plánu
v dubnu. Nedovolím si však
přesně říct termín, ale snaha
je to nezdržovat. Jakmile se
budete moci připojit, zavčas
se to dozvíte. Těžko to říct takhle rovnou. Do cesty se nám postavil
mj. ten nešťastný virus a může se stát, že zasáhne do harmonogramu
prací. Může nastat problém s dostupností pracovníků a zejména těch
zahraničních. Zatím takové zprávy nemám, ale co víme o zítřku.
Možná jste také zaznamenali, že v této trase na Horky se pokládá
současně nové potrubí vodovodu. V trase od Pokornových až na konec
obce bude položeno nové potrubí a při jedné uzavírce budou stávající
přípojky vody připojeny na toto nové potrubí. Lze tedy s jistotou předpokládat, že letošní jaro a léto prožijí „Horčáci“ v bojových podmínkách. Prosím Vás tedy o nějaký ten měsíc trpělivosti.
Zato ve spodní části obce už je položen nový asfaltový koberec na Rynku a v Močítkách. Další část komunikací se upraví někdy v srpnu.
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Za zmínku stojí také to, že se
nám podařilo absolvovat zasedání zastupitelstva obce, jehož
hlavním bodem bylo schválení
rozpočtu obce na rok 2020. Vedle obvyklých výdajů obsahuje
zejména výdaje spojené se stavbou kanalizace a ČOV a ostatní
investice do staveb, které se
minulý rok nezahájily. Za předchozí období jsme měli pro toto
„naspořeno“ asi 10 milionů Kč,
a tak se schválený rozpočet zdá být (zatím) reálný. Horší to může být
ve výhledu na příští rok, uvidíme, co udělá s naším hospodářstvím
a s obecními rozpočty
p y tato ppandemie.
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jmenovat všechny jednotlivce, abych někoho neopomněl. Děkuji
a Věřím, že se nám podaří udržet život v obci bez vážných komplikací.
Snažíme se Vám zprostředkovat všechny informace, které máme a dostáváme a trochu je upravit pro Březník. Až mám mnohdy strach, aby
nás vedle viru nestihlo nakažení přemírou informací. Zachovejme si
tedy i dobrou náladu a buďme k sobě ohleduplní.
S pozdravem koronaviru zmar!
Ing. Ladislav Malach, starosta obce

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
Milí spoluobčané,
chtěla jsem psát úplně o něčem jiném, ale v současné době si dovolím
sdílet článek, který mě velice zaujal. Není to moje, ale je to krásně napsané a pravdivé.
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby
nám pobyt v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato
nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou
nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše
školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů.

Je to jistě nepřehlédnutelný zásek do našich životů, resp. životů na
celé zeměkouli. Až nyní si můžeme uvědomit, jak jsme všichni v tomto
světě propojeni a jak jsou naše životy závislé na konání jiných. Šíření
infekčních chorob můžeme účinně zastavit jen svojí kázní a ohleduplností. Pokud budeme dodržovat, byť se někomu mohou zdát možná omezující, vydaná nařízení, tak jenom tehdy dáme šanci našim
zdravotníkům a celému systému zachránit ty infikované a zejména ty
komplikované případy. Poděkujme jim tedy za jejich úsilí.
Děkuji také všem, jak zastupitelům, tak i Vám, Všem občanům, kteří
jste přišli s pomocí pro druhé ušitím nedostatkových roušek. Nechci
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Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoliv, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to
není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech,
proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit
nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam
naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát
nám ponaučení a trochu pokory.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho
tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru, asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...
Já jsem pozitivní člověk a věřím, že tato doba nás nemá vystrašit, ale
probrat.

www.obecbreznik.cz
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Věřím, že u nás v obci se už uzdravujeme a k nám se ta nemoc vůbec
nedostane.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem švadlenkám (Marie Pemčáková, Michaela Fraňková, Boženka Kratochvílová, Alena Peňázová, Kamila
Soukupová, Marie Osobová, Lenka Tručková, Lenka Jarolímová, Radka
Vyskočilová, Jana Rybníčková, Jana Pokorná), a panu Martinu Loudovi,
který roušky nechal pro obec vyrobit. Dále lidem, kteří darují látky a gumičky (Zdeňka Hejlová, Marie Fejfušová, Jiří Křivánek, Jaroslava Nevrklová a ostatní).
Dále bych chtěla moc poděkovat všem za jakoukoliv pomoc ostatním lidem v naší obci, za rozvoz a roznos
roušek, nákupy apod. Jsem hrdá
na to, že jsem Březničačka a že žiju
v obci, kde je tolik dobrých lidí.
Přeji Vám pozitivní jaro!
Mgr. Simona Nabytá,
místostarostka obce

KULTURNÍ AKCE A OSTATNÍ
AKCE V BŘEZNÍKU
10. dubna - Velikonoční průvod řehtaček
12. dubna - Velikonoční výstava fotografií
2. května - Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
30. května - Dětský den
6. - 7. června - Oslavy 100 let TJ Sokol + Velká pouť
15. - 16. srpna - Hasičská „Malá“ pouť (letos výjimečně v jiném
termínu)
V přehledu vidíte termíny akcí podle prvního plánu na konci měsíce března. Termíny akcí se s v velkou pravděpodobností budou
měnit nebo úplně rušit v souvislosti s nařízením vlády kvůli pandemii virem Covid-19. Změny budou včas oznámeny místním rozhlasem, obecním facebookem i prostřednictvím plakátků.
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VÍTE, ŽE…
- Naši obec čeká od 1. 4. 2020
do 30. 6. 2020 úplná uzavírka
komunikace II/392 od sokolovny až po konec obce směrem
na Kralice z důvodu rekonstrukce a budování kanalizace.
Objízdné trasy jsou následující:
vozidla do 3,5t: II/392 – III/39212 – I/23 objížďka přes Loučky
a vozidla nad 3,5t: I/23 – II/399 – Třesov – Stropešín – Dalešice –
II/152 – Slavětice – II/392 – Mohelno – Březník.
Povolenky ke vjezdu na stavbu pro obyvatele uzavřené ulice na
Horkách a přilehlých ulic – nová ulice při vjezdu od Kralic, Cibuláře a ulice k Hejlovým - byly distribuovány po dvou do domácností,
kterých se to týká. Jiným občanům nebudou povolenky vydávány,
aby provoz zbytečně nebrzdil stavbu. Občany prosíme, aby plně
využívali objízdnou trasu na Náměšť přes Loučky.
Majitelé přilehlých nemovitostí budou v předstihu informováni
o tom, že nemohou zajet ke své nemovitosti, aby si mohli zaparkovat někde mimo na místních komunikacích. Průjezd hasičů
a záchranky bude možný. Všechny místní komunikace a také zbylá
část krajské komunikace po sokolovnu bude sjízdná bez omezení.
- Obecní úřad oznamuje, na základě usnesení vlády ze dne
15. března 2020, o přijetí krizového opatření, že úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středy od 13 do 15 hodin.
Žádáme občany, aby na obecní úřad přicházeli pouze v rouškách
a jen ve výjimečných případech. Po dobu krizového opatření se
zastavuje na obecním úřadě Březník příjem hotovostních
plateb poplatků za svoz TKO, za psy i stočné. Platby je možné
hradit pouze bezhotovostně na účet obce. Prosíme občany, aby
své požadavky, pokud to situace dovolí, řešili nejlépe telefonicky
či elektronickým dotazem.
- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je do
30. 6. 2020. Platit je můžete každý všední den, jakmile to nařízení vlády po skončení karantény dovolí, 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 600 Kč a děti do 16 let 300 Kč. Studenti (denní studium) pro
získání 50 % slevy předloží potvrzení o studiu (lze i naskenované
zaslat na adresu obec@obecbreznik.cz). Za jednoho psa (od 3 měsíců věku) platí občan 100 Kč, za každého dalšího 200 Kč. Pokud
si přesto nejste jisti výší svého poplatku, zavolejte na číslo 568
643 320 a účetní obce Vám sdělí podrobnosti. Prosíme ty mladší
z rodin, aby pomohli těm starším, pokud to potřebují, s platbou
poplatků v internetovém bankovnictví.
- Místní prodejna COOP hlásí změnu prodejní doby po dobu trvání omezení z důvodu pandemie, která se naší prodejny dotkne
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pouze v sobotu, kdy bude prodejna uzavřena. Ostatní dny bude
otevírací doba stejná – pondělí a středa od 6:30 do 12:00 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek od 6:30 do 16:00 hodin.
- Paní vedoucí pošty oznamuje, že z důvodu nařízení vlády
platí do odvolání omezení provozní doby. Pošta bude otevřena pouze od 8 do 11 hodin, odpoledne bude zavřeno.
- Po dobu uzavření knihovny z důvodu karantény nabízí knihovnice
naší obce Jana Řezaninová službu tzv. „Knihy za dveře“. Stačí jí
zavolat na její tel. číslo 775 174 214 a objednané knihy Vám doručí
v domluvený čas k Vašim dveřím.
- TJ Sokol Březník slaví v tomto roce 100 let od svého založení.
Oslavy výročí by se měly konat společně s Velkou poutí již první
červnový víkend 6. a 7. 6. 2020, tj. v termínu Malé poutě. (Z tohoto důvodu se bude Malá pouť pořádaná hasiči výjimečně konat
až v srpnu 15. - 16. 8. 2020. S velkou pravděpodobností se dá ale
očekávat změna, vzhledem k momentálnímu vývoji situace ve
společnosti, o které budete včas informováni.

je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony korun.
Chováme se tedy zodpovědně k sobě i k druhým a omezujeme své cesty
a pochůzky jen na ty nejnutnější i v rámci naší obce a okolí.
No a heslo„Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe!“ recitujeme
ze spaní a také používáme v konverzaci za každou třetí větou a v roušce
už vlastně i spíme.

KORONAVIRUS

O nákaze virem Covid-19 toho bylo řečeno již hodně, jistě jsme všichni
z různých zdrojů dobře informováni.
Snad jen lehké opáčko: Máme zde vládní nařízení, která se všichni snažíme dodržovat, jsme jimi k sobě ohleduplní. V době, kdy sestavujeme
tento čtvrtletník, platí zákaz vycházení bez zakrytí obličeje rouškou
nebo jinou podobnou ochranou. Obličej, pokud nemáme roušku nebo
respirátor, si chráníme třeba šálou nebo šátkem. Na veřejně dostupných
místech se můžeme pohybovat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti a účasti na pohřbu.
Víme, že platí omezení volného pohybu osob.
Nevztahuje se na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné
cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických
zařízení. Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných
úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích. Zakázána není účast na pohřbu. Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou
službu nebo veterinární péči.
Nepodceňujeme situaci a uvědomujeme si, že jde o osobní odpovědnost
každého za zdraví a životy svých blízkých. Také víme, že šíření koronaviru
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Jak je to v naší obci s pomocí?
Zastupitelé obce Březník stále nabízí pomoc seniorům nad 65 let, kteří
se nemají na koho obrátit s žádostí o donášku nákupu či léků nebo s jiným požadavkem.
S důvěrou se obracejte na paní zastupitelku Janu Řezaninovou na
tel.: 775 174 214 nebo paní místostarostku Simonu Nabytou na tel. č.
739 08 58 85, nákup či jinou pomoc zajistí. Vaše požadavky budou
s ochotou řešit i ostatní zastupitelé obce Březník.
Roušky jsou k dispozici pro všechny březničáky – na obecním stromě
„rouškovníku“ - vybrán pro tento účel byl vánoční smrk na návsi u pošty.
Roušky tam jsou věšeny průběžně. Zájem je velký. Naše milé dobrovolnice i ti, co pro naši obec roušky nakupují, nás stále zásobují dalšími kusy.
Paní místostarostka jim ve svém článku již poděkovala …
Stále je to ale málo – srdečně Vám, milé švadlenky (většinou dočasné),
za Vaši práci děkujeme!

Pokud by došlo k infikaci osob, musí se s rouškami nakládat jako s infekčním materiálem. To znamená, roušky dát do igelitového pytlíku a ten
odkládat do samostatných nádob se šroubovacím nebo jiným víkem.
Pokud by tato situace nastala, budeme nápomocni se svozem a likvidací
obsahu takovýchto nádob. Celou situaci sledujeme a operativně na ni
budeme reagovat. K likvidaci neexistuje jiná cesta, než je spálit ve spalovnách nebezpečných odpadů.
Z jiného zdroje:
Dovolujeme si doporučit Vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení
MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je
důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně
použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, speciální místo v naší
obci zatím nebylo zřízeno. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě
nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
- Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2
mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
- Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
- Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice
(na směsný komunální odpad).
- V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
- Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

I v naší obci jsme si ve středu dne 25. března 2020 písní „Není nutno…“
od autorů Jana Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou zahrál náš obecní
rozhlas, stejně tak jako na mnoha místech v celé naší republice, dodali
odvahu a zároveň poděkovali a vyjádřili podporu všem lidem v první linii
v boji s pandemií – lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům,
prodavačkám, sociálním pracovníkům, rovněž starostům a starostkám,
a mnoha dalším.
Speciální dík letí znovu ještě i dnes za těmi našimi březnickými v první
linii – kolektivu prodavaček v místním COOPu v čele s paní Jaroslavou
Kučerovou, dále paní Janě Kalouskové na poštu a paním pošťačkám,
které nám po obci rozvážejí poštu.
Zároveň děkujeme všem ženám, které šijí pro ostatní roušky, na ty znovu
nesmíme zapomenout.
Tak ještě jednou – ze srdce Vám všem děkujeme!
Jak nakládat s odpadem v době epidemie COVID-19, hlavně
s rouškami?
Kam s použitými rouškami?
Vyjádření firmy ESKO-T: Použité roušky lze podle doporučení dávat do
komunálního odpadu.
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Stanovisko najdete zde: http://szu.cz/…/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pr…
p

A co v případě, že v domácnosti je někdo s nemocí COVID-19?
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
Obec Březník zatím nestanovila způsob, popř. místo, kam odpad z nakažených domácností ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat
s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění bude vycházet z místních
možností bezpečného odstraňování odpadu.
Pokud by některá domácnost potřebovala ukládat infekční odpad, prosíme, aby se obrátila na obecní úřad, jeho odvoz bude zajištěn.

SLOVO HEJTMANA

Jedním z hlavních úkolů krajů je péče o dopravní infrastrukturu – tedy
především silnice – jejich údržba, opravy i výstavba nových úseků.
Jako každý rok máme i letos naplánováno realizovat řadu silničních
staveb. Některé jsou ve stádiu příprav, jiné se rozpracovávají, další se
už dokončují. Letošní zima je mírná a umožňuje tedy silničářům dobré
podmínky pro přípravu dalších úseků dopravních staveb i pro jejich
vlastní práci. Toho chceme náležitě využít.
Loni jsme do silniční sítě investovali cca 1,4 miliardy Kč, opravili jsme
přibližně 250 km silnic. Některé stavby byly dvouleté – tedy byly zahájeny loni a budou dokončeny letos. Z těch významnějších to byly
například obchvaty Velkého Beranova a Nového Veselí nebo napojení
Golčova Jeníkova na D1.

Každá stavba vyžaduje rozsáhlou přípravu a až následně vlastní výstavbu. Zahájen bude letos obchvat Salačovy Lhoty a příprava jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Dále připravujeme mimo jiné obchvat
Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic – zde probíhá vypracování dokumentace pro územní řízení. V Okříškách je ve stádiu
příprav dopracování dokumentace pro územní řízení rozsáhlé stavby
křižovatky se silnicí I/23. Na investice a opravy silnic v majetku kraje
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půjde dalších 150 milionů korun. Z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 bude část ve výši 150 milionů korun použita na
opravy
p y a investice do silnic II. a III. tříd.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Družstvo LUH,, družstvo

Těch staveb je pochopitelně daleko více – probíhá jejich projektová
a majetkoprávní příprava, kterou finančně zajišťuje kraj z vlastního
rozpočtu. Jejich realizace bude financována podle možných zdrojů –
budou to evropské fondy, rozpočet kraje, Státní fond dopravní infrastruktury, možná použijeme zdroje Evropské investiční banky. Některé
akce jsou zahrnuty v Národním investičním plánu.
Všechny tyto stavby se neobejdou bez objízdných tras a způsobí tedy
řadu problémů i našim řidičům. Ovšem je to v jejich zájmu, aby se jim
jezdilo pohodlněji a bezpečněji. Chtěl jsem je proto požádat o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

(foto v článku FB skupina Oslavka!!!)

8

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké zamyšlení nad právě probíhající
výstavbou čističky odpadních vod (ČOV). Velmi významná akce nejen
z pohledu životního prostředí. Pokud ovšem bude pokračovat zvyšující
se teplé počasí s výkyvy v množství srážek a s tím spojen pokles spodní vody, dočkáme se toho, že i vypouštění užitkové vody bude nebo je
přepych. V některých státech mají zaveden systém, že se užitková voda
recykluje a koluje zpátky k použití. Ale zpátky k naší akci ČOV. K této náročné akci se družstvo se svými možnostmi připojilo velice aktivně. Použilo k součinnosti se stavebními firmami nejen své pozemky, ale mnohdy i svoji techniku. Obzvlášť pronajmutí pozemků i v areálech družstva
bylo víc jak příkladné. Docházelo k naskladnění a vyskladnění různých
materiálů a tím k pohybu techniky i osob v areálech družstva.
Nutno dodat, že nebyla vyúčtována ani koruna. Nejde o žádnou samo-

chválu, potvrdí to vedení obce i zaměstnanci firmy Outulný i dalších
firem, které se na výstavbě podílejí, a přiložená fotodokumentace (pár
snímků). Nehledě na to, občané se mohou přesvědčit sami například
tím, že se projdou po cestě, která je vlastnictvím družstva, a to mezi
areály živočišné výroby a posklizňovou linkou. Dnes je její část totálně
zničena. Bylo však přislíbeno, že dojde k její opravě. V poslední řadě jde
o dočasně uloženou deponii (skládka přírodních materiálů, jako je např.
kamení, štěrk, hlína) na pozemcích družstva. Než bylo obci povoleno
trvalé uložení v místě „Křížova kulatina“, vyrostla obří hromada této
deponie pod areálem živočišné výroby. Myslím si, že jde o příkladnou
spolupráci a asi tak to má být.
František Pejpek
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Zdravím všechny spoluobčany a přátele, kteří čtou rádi březnický čtvrtletník!
V tomto jarním období vždycky píšu, že je to nejkrásnější (alespoň co se
týče mne) roční období. Ono jaro je tu zase, ale my je asi letos zatím méně
vnímáme. I když na zahradách můžeme pracovat, myslím asi všichni, co
jsme tam rádi. Letošní jaro máme trochu složitější. Všude okolo nás vládne
strach z nemoci, která ovládla svět. Ale já nechci psát o příkazech, a jak vše
probíhá, toho máme dost v médiích. Budu psát třeba o lásce.
Láska k bližnímu svému je asi nejdůležitější. Život bez lásky není nic, neslouží k ničemu. Je jako zahrada bez vody - bez stromů, zeleně, květin,
jako tělo bez duše. Láska je nesmrtelná. Mezi dvěma lidmi sice někdy
vyprchá, zanikne, ale láska vždycky žije. Láska je klíčem k otevření všeho. Dnešní kratičký poučný příběh nám ukáže, jak s láskou projdeme
malou zkouškou:
MRAVENEC V KBELÍKU
Za jedním moudrým mužem se přicházeli učit mladíci, ušlechtilí a plní
ideálů, kteří se chtěli naučit pravé moudrosti. Aby vyzkoušel jejich povahu, vymyslel si mudrc zajímavý pokus.
Před příbytek každého žáka postavil kbelík na dešťovou vodu a hodil do
něj mravence.
Přišli tři žáci.
První se podíval do kbelíku a viděl mravence. Řekl mu: „Co děláš v mém
kbelíku na dešťovou vodu?“
A zamáčkl ho. Sobectví.
Pak přišel druhý, podíval se do kbelíku, uviděl mravence a řekl:
„Je horko i na mravence. Klidně si v mém kbelíku zůstaň.“ Tolerance.
Přišel třetí a nepomyslel ani na hněv ani na toleranci. Viděl mravence
v kbelíku, vyndal ho a dal mu kousek cukru. To je láska.
Když na ulici nebo kdekoliv někdo potřebuje pomoc, většinou se zastavíme a snažíme se pomoct. Někdo moc spěchá, tak ho necháme projít.
Někdo pláče, tak se zeptáme, zda mu můžeme nějak pomoct. Ovšem
někdy se stane, že nám někdo řekne, abychom si hleděli svého. I to se
stává. Ale je hezké, že nejsme nevšímaví, že se snažíme pomoct. Neděláme to proto, že něco čekáme, ale děláme to z lásky. I když taky slyším, že
v dnešní době málokdo dělá něco zadarmo. Ale nyní jsme se přesvědčili,
že máme srdce na pravém místě a není to s námi tak špatné, pomáháme
si z lásky. Šijeme roušky, nabízíme pomoc starým a potřebným lidem.
Pomáháme a vůbec nic nečekáme. A všem, kteří pomáhají a nechtějí za
to žádné odměny, patří velké poděkování.
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Velké DÍKY také patří panu Petrovi Bábuňkovi. Asi jste si mnozí
všimli, že chodí po vesnici i po širokém okolí a uklízí. Uklízí nejen odpadky, ale objíždí frézkou vesnici, a kde byl nepořádek po kanalizaci (spodní
část obce), tak odvezl a upravil. Vysekal nepěkné keře a zkrátka, kde je
potřeba ochotně pomůže. Asi bychom si mohli všichni brát příklad. Ještě
jednou, Petře, moc děkuji!
V dnešním příspěvku vynechám tradiční psaní o dění za války z výpisků
pana Menšíka z Brodu, vynechám pranostiky a nemohu ani psát, jak duchovně prožijeme letošní velikonoční svátky.
Mše svaté jsou jako každé shromažďování zatím zakázané, a nevíme,
dokdy bude zákaz platit.
Ale dnes jsem si pro vás připravila malé desatero. Není to desatero Božích přikázání, to už jsem psala v jiných číslech a bylo by hezké, kdybychom je všichni dodržovali. Dnes je to desatero rad, abychom měli pěkné
dny a cítili se lépe.
1. USMÍVEJ SE, i když se ti nechce, vždy se nějaký důvod najde. Lepší je
být dobře naladěný a předávat úsměv a dobrou náladu druhým
2. POZDRAV, POPROS, PODĚKUJ - není to moc slov navíc, vyslovit je nedá
tolik práce a dokáží mnoho.
3. NEKRÁST, NELHÁT, NEPODVÁDĚT - po těchto nehezkých skutcích nemáme čisté svědomí, trápíme se, jsme ve stresu a to je základ nemocí.
4. UKLÍZEJ PO SOBĚ - budeš mít lepší přehled o věcech a uděláš tím druhým radost.
5. ODPOČÍVEJ - spánek posílí tělo i duši
6. KAŽDÝ DEN si něco přečti - budeme mít větší přehled a při pěkné knížce si dobře odpočneme
7. KAŽDÝ DEN trochu sportuj - nemusíme běhat, skákat jako mladá generace, stačí se protáhnout, jít se projít - zlepšíme trochu kondici a vyčistíme hlavu.
8. KAŽDÝ DEN si trochu hrej nebo lušti - hra přivede člověka na jiné myšlenky, můžeme si při hraní dobře oddychnout a s dětmi pobavit.
9. SNAŽ SE OVLÁDAT – ať svoji zlobu, vztek, nenávist nebo i lítost - často
to nikomu nepomůže.
10. ZPÍVEJ - nejlépe celá rodina - roztáhneme svoje plíce a budeme mít
dobrou náladu.
Závěrem přeji všem krásné jarní dny, požehnané velikonoční svátky
a hlavně to zdravíčko, ať je stále při nás.
Marie Sobotková
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OBECNÍ KNIHOVNA

ČINNOST KULTURNÍHO
VÝBORU OBCE
Milí spoluobčané,
ráda bych vám představila činnost Kulturního výboru naší obce za
první čtvrtletí.
V prvních třech měsících tohoto roku jsme s kyticí a dárečkem navštívili 6 březnických oslavenců, kteří se dožili jubilea 80, 85, 90 a více
let. Byli to: pan Ladislav Malach 93 let, paní Marie Malachová 91 let,
pan Zdeněk Rybníček 85 let, pan Alexander Babčan 80 let, paní Anežka Jandová 94 let a pan Vladimír Svoboda 91 let. Fotky z těchto milých oslav si můžete prohlédnout ve fotogalerii na konci čtvrtletníku
a oslavencům přejeme ještě jednou hodně zdravíčka.
Dále jsme v únoru v obřadní síni přivítali dva novorozené občánky
- Marečka Dragouna a Jonáška Malacha.

Milí čtenáři,
v návaznosti na mimořádná opatření vlády ze dne
12. 3. 2020 jsou až do odvolání všechny knihovny v naší
zemi UZAVŘENY, což se týká i naší malé obecní knihovny.
V období uzavření platí, že výpůjčky jsou všem prodlouženy.
Pokud však máte všechnu knižní zásobu přečtenou a chybí Vám pravidelná
dávka četby, neváhejte mi zavolat nebo napsat na moje tel. číslo 775 174
214, či na můj facebook a využít službu„KNIHY ZA DVEŘE“. Objednané knihy Vám přivezu v domluvený čas k Vám domů a nechám je u Vašich dveří.
(Tato služba bude k dispozici pouze po dobu uzavření knihovny - - tj. po
dobu celostátní karantény).
A jak se chodilo do březnické knihovny v roce 2019?
- Knihovnu v loňském roce navštěvovalo 60 čtenářů
- Přišli celkem 299 x
- Zapůjčili si 1 196 knih, z toho 1 038 knih pro dospělé a 158 dětských
knížek
Oproti roku 2018 byla knihovna navštěvovaná více a zvedl se i počet výpůjček.
Knihovnice obecní knihovny Jana Řezaninová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK

Největší akcí pro nás měl být v sobotu 21. března Dětský karneval,
který se z důvodu nařízení vlády nekonal. Mrzelo nás to, ale zdravíčko
všech dětí i dospěláků je samozřejmě nejdůležitější. Pro děti přichystáme v blízkých měsících náhradní zábavné odpoledne se soutěžemi
a bohatou tombolou. Snad to bude Dětský den, který máme v plánu
na sobotu 30. května, ale vše se samozřejmě uvidí dle aktuální situace v naší zemi.
Dále chystáme na velikonoční neděli 12. dubna každoroční výstavu
fotografií v místní sokolovně. Letos bychom chtěly prezentovat fotky
ze života naší obce v letech 2006 - 2010 a také historii místní Mateřské
školky, která v tomto roce slaví výročí 40 let od otevření v nové budově. Nicméně vzhledem k okolnostem Vám konání výstavy potvrdíme
až v dubnu.
Členky Kulturního výboru Vám všem přejí hlavně pevné zdravíčko, ať
pro Vás můžeme zase co nejdříve pořádat oblíbené kulturní akce.
Za Kulturní výbor Jana Řezaninová
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Milí dospělci,
zdravíme vás tentokrát nikoliv ze školičky, která se musela na nějakou dobu
kvůli zlému viru zavřít, ale ze svých domovů, kde s úsměvem na tváři vzpomínáme na společné chvilky se svými kamarády… Naštěstí jsme toho za tento
rok už stihli docela hodně, tak je na co vzpomínat.
V lednu jsme se spolu se všemi dětmi z březnické školy zúčastnili show pana
žongléra Ošmery a jeho kamarádů klaunů a artistů. Bylo to úchvatné a mnozí z nás si nedovedeme představit, jak dlouho se musí takové kousky trénovat,
aby dopadly s úspěchem.
O naše uznání a potlesk se však zasloužil také pan kouzelník Waldini, který
nás ve školce navštívil začátkem února. Jako každoročně nám předvedl své
vybrané kousky a my si zase lámali hlavy nad tím, co za kulišárnu v tom vězí.
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Březnický čtvrtletník

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

Na kulišárny my jsme experti, a to jsme si mohli dokázat na školkovém karnevalu, který se nesl v duchu našich třídních maskotů, tedy medvídků v první
třídě a kosích bratrů v druhé třídě. Masky i výzdobu tříd jsme vyráběli sami
a o to víc jsme měli radost v karnevalový den, kdy jsme mohli řádit společně
s velkou medvědicí, paní učitelkou Zdeničkou, žížalou Lenkou a kouzelníkem
Medranem, tedy paní učitelkou Olinkou. Tanečky, soutěže, mlsání dobrot
i tradiční vláček přes celou školku si můžete prohlédnout ve školkové fotogalerii na internetu.
V březnu jsme si začali povídat o jaru, o tom, co k němu patří a jak to chodí
v přírodě i ve světě lidí, a tak koho by napadlo, že nám v tomto krásném období shůry nařídí, abychom zůstali doma a nevytahovali nosy kvůli možnému
onemocnění nakažlivým virem. My v Březníku a okolí však máme veliké štěstí, že bydlíme na vesnici, řada z nás má zahrádku a když ne, můžeme přece
vyběhnout do polí, kde kromě zajíců, prozpěvujících ptáků a včeliček nemusíme potkat vůbec nikoho. Vždyť v přírodě je toho tolik co k vidění a učení,
že stačí jen mít oči na stopkách… A když už budeme venku, proč přírodě
nezazpívat, nebo nepovědět nějakou pěknou básničku? Dělejme radost sobě
i druhým a buďme zdrávi…
Trávo, trávo (František Hrubín)
Trávo, trávo, jak jsi sladká
pro kůzlátka, pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!
Kdo je mladý, ten si zpívá
a těm starším copak zbývá?
Přidat se k těm písním taky,
zahnat všelijaké mraky.
… vaši milí malí ze školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
v průběhu prvních měsíců nového roku bylo v naší škole několik akcí,
které obohatily výuku i naši mimoškolní činnost.
Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se březnická škola 8. – 9.ročník zúčastnila exkurze na SPŠT v Třebíči. Žáci navštívili nejprve dílny s tříletými učebními
obory a dále i čtyřleté obory s maturitou. Navštívili jsme uměleckou
kovárnu, chlapci se podívali do dílen automechaniků, autotroniků.
Dozvěděli se o možnostech studia oborů: opravář zemědělských strojů, dále elektrikáři, pasíři, zámečníci aj.. Tyto obory jsou v dílnách za
městem. Na škole jsme dále viděli obory: mechanik elektronických
zařízení, provozní elektrotechnik, obráběč kovů pro CNC stroje atd.
Žáci se seznámili podrobně s tématy oborů, zkusili si vytvořit různé
drobné výrobky. Všem žákům se exkurze líbila.
14. 1. se dvojice žáků ze čtvrtého ročníku probojovala do druhého kola
soutěže „Lego technik do škol“, které bylo v DDM Radost Náměšť nad
Oslavou. Ve stejný den se zúčastnili žáci devátého ročníku dějepisné
olympiády v Třebíči. Ti se také zúčastnili olympiády z ČJ 23.1.2020
Netradiční artistické vystoupení shlédly děti ve středu 29. 1. 2020.
Žonglér Milan Ošmera ukázal nejen, jak umí žonglovat s míčky a kuželkami, ale předvedl také drobná kouzla, tvoření zvířat a květin z balónků. Zlatým hřebem show byla dvojice Paola a Veronika s unikátním
akrobatickým vystoupením na kolečkových bruslích. Přímo v naší sokolovně jsme viděli umělce, kteří v hlavní sezóně vystupují v západní
Evropě.
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Dne 30. 1. 2020 se žáci 6. a 7. třídy ZŠ Březník zúčastnili divadelního
představení v Třebíči,
v divadle Pasáž. Muzikál „Malý princ“ z autorské dílny Michaely Novozámské je inspirován literárním dílem francouzského spisovatele
Antoina de Saint-Exupéryho. V tomto hudebně divadelním zpracování jsme nalezli všechny důležité obrazy nejznámějšího pohádkového
příběhu, obsahujícího mnoho metafor, přirovnání životních pravd, ale
i nadhledu, radosti a důvtipu. Autorský scénář pomohl srozumitelnou
formou přiblížit celý příběh pilota, který se po havárii svého letadla
ocitl v Saharské poušti. Každý návštěvník dostal dárek - dárkovou kartu, ve které jsou texty a obrázky z knihy „Malý princ“ a speciální kód,
s jehož pomocí si na internetu mohou poslechnout všechny písničky
z představení.
V únoru byla naše největší školní akce. 8. února se konal tradiční ples
SRPŠ. Děkujeme ještě jednou všem, kdo nám pomáhali ples uskutečnit. Také děkujeme všem přátelům a sponzorům, díky nim obdržely
děti výtěžek do pokladny SRPŠ. (Akce, které pořádáme, jsou z fondu
SRPŠ spolufinancovány, část si platí děti, zbytek je hrazen ze SRPŠ).
V lednu a únoru probíhalo po skupinách na I. i II. stupni v rámci
TV bruslení na zimním stadionu v Náměšti. Díky tomu si i naše školní
děti užily zimních sportů. Děti si hradily vstupné, doprava byla placena ze SRPŠ.
Výuku přírodopisu obohatila 27. 2. 2020 zajímavá přednáška „Pohled
do světa hmyzu a bezobratlých“. Žáci zde viděli několik desítek živých
„hmyzáků“ od jedlých larev (někteří ochutnali), cvrčků až po smrtelně
jedovatou „Černou vdovu“.
V týdnu před jarními prázdninami si nejvíc užili zimních radovánek
naši sedmáci, kteří absolvovali výuku sjezdového i běžeckého lyžování ve Skiareálu Říčky v Orlických horách. I když mezi sedmáky stála
většina dětí na lyžích poprvé, už druhý den všichni sjížděli bezpečně
modrou sjezdovku. Při výletu na běžkách jsme urazili, s pěší cestou do
Hotelu Konšel, kde jsme bydleli, necelých 16 km.
V průběhu prázdnin se školy v ČR uzavřely a děti místo do školy nastoupily na domácí výuku. Učitelé zadávají dětem úkoly, které si děti
plní. Příprava je náročná pro všechny – pro učitele, rodiče i děti. Učitelé i rodiny jsou nuceni předávat si úkoly pomocí mobilů, domácích
počítačů, e-mailů a dostupných prostředků k vzájemné komunikaci.
Rodiče zažívají roli učitele, kdy pomáhají dětem vysvětlit zadané
úkoly a děti je pak samostatně řeší. Tato řešení pak dostávají učitelé
ke kontrole a ověřují si, zda děti doma pracují, a za odvedenou práci
mohou být pak žáci hodnoceni.
Překvapilo nás, jak rychle většina dětí své úkoly plní, snažíme se najít
cestu, abychom mohli práci dětí také ohodnotit známkou, aby děti
mohly dostat na konci roku vysvědčení. Protože děti jsou pod větším
dohledem rodičů než při běžné výuce, určitě si většina dětí známku
zlepší, protože má na úkol více času a rodiče se snaží dětem více pomáhat.
V žádném případě by neměl rodič řešit úkol za dítě. Naší snahou je,
aby rodič dítě organizoval – kdy si má co dělat, aby většinu úkolů žák
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plnil samostatně a rodič jen dohlížel a zkontroloval úkol. Tímto se pak
některým rodičům, kteří se snaží dělat úkoly za děti, uleví, protože
dítě se naučí pracovat samostatně a rodič má více času na jiné věci.
Pokud vzniknou pracovní nebo technické problémy, mohou se rodiče
spojit s učiteli a společně hledat řešení.
Přejeme si, aby tato situace pomohla v boji proti šíření koronaviru
a abychom se zase s dětmi setkali při běžné výuce. V tuto dobu je naším výukovým cílem, aby se žáci naučili samostatně pracovat a zodpovědně si plnit zadané úkoly.
Buďte všichni zdrávi, těšíme se na další spolupráci.
Za kolektiv pracovníků Jan Nešpor

TJ Sokol Březník
SOKOLÍČCI
BUDKO, BUDKO!
BUDE V TOBĚ NĚKDO PŘEBÝVAT?
Ačkoliv v Březníku na podzim řádila nákaza neštovic a nevyhnula se ani Sokolíkům, neodletěli jsme
za teplem ani nepodlehli zimnímu spánku… Nejsme ježci ani medvědi :o)
Dál jsme si tužili tělíčka v sokolovně až do vánočních prázdnin, kdy jsme
se sešli na vánoční vycházku a krmení zvířátek. Již tradičně jsme nasypali
ptáčkům do přinesených plastových krmítek v rokli nad družstvem LUH,
zvířátkům dali řepu, kukuřici, mrkev i jablíčka či brambory a kaštany. Nakonec jsme se rozhodli ještě část zásob donést ke krmelečku na kopec.
Tradičně jsme si zapálili prskavky, zazpívali koledy, popřáli si príma prázdniny, splněného Ježíška a rozešli se k domovům. Nevím jak ostatní, ale my
chodili krmítka doplňovat každý týden po celou zimu. Týdně ptáčci zbaštili
3kg slunečnice.
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Nový rok jsme začali Novoročním výstupem na Babylon. Kdo přišel, určitě
nelitoval. Počasí jsme měli nádherné, lidí bylo mraky. Takže mě se neptejte, jak jsem si to užila u rozhledny,„páč já mám ráda komornější prostředí,
než hlavu na hlavě a od sousedovic špekáčku mastnou bundu“. Navíc když
chodíte mezi stovkami neznámých lidí, máte pocit ztracenosti. Zato Jarka
Nevrklová byla ve svém živlu. Myslím, že tam nebyl nikdo, koho by neznala, nebo o něm alespoň neslyšela. Mně se líbila hudba, uniformy a cesta
tam a zpět :o) .

1/2020

www.obecbreznik.cz

15

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

Se Sokolíky jsme se na podzim domluvili, že přes zimu vyrobíme pro ptáčky
budky. Plán byl takový, že se budeme scházet únorové soboty v klubovně
sokolovny a ve dvojicích si začneme vyrábět budky. Pokaždé bude mít čas
někdo jiný, tak se pěkně prostřídáme, během února je vyrobíme a v březnu
půjdeme nainstalovat.
Pan Petr (č.p. 210) nám na podzim poskytl kulatinu, já z ní, dle návodu
na youtube (tam se fakt najde všechno), udělala polotovar a mohli jsme
začít. První pracovní sobota byla vyhlášena 15.2.2020. Sešli jsme se v počtu 8+3+2= hodně :o) Neuvěřitelné, jak vám děti vaši představu během
chvilky dokáží totálně rozložit. V čem? No například v tom, že když řeknete:
„udělejte dvojce, budeme vyrábět budky ve dvojicích“.
Váš předpoklad je, že sourozenci budou chtít být spolu. No to jsem asi zapomněla, jak to bylo se mnou a s bráchou. Ale nebojte, děcka si to vyřešili
sami a bez strkanic.
Další mylná představa: že budky určitě, ale určitě (!), za jednu schůzku nestihneme udělat. Takže ta průběžnost do března bude dětmi pěkně vyplněna, se rovněž zhroutila jak domeček z karet. Sokolíci se do budek pustili
spíš jak datlíci, než děti, co nikdy nedržely v ruce dlátka a kladívka. Budky
stihli vydlabat, vyvrtat, zahladit, a nakonec připevnit dno i stříšku. Čučíte,
co? No to myy taky.y Máme 5 budek.
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Další sobotu - 22. 2. - jsme se sešli u nás a budky natírali. Přibyli nám další
sokolíčci na výrobu. Z 5 budek máme 6, heč! Brigádu nám zpestřil masopustní průvod. No průvod. Přišli silničáři v oranžových vestách a přilbách,
trošku jsem se lekla, zda nám to tu budou kopat, (šak mi už ČOVku máme),
na odečty je taky brzo! Nakonec jsme dostali hašlerky a vynadáno, co se tu
shlukujeme, když máme chodit v maskách po dědině. Ostatky jsou záležitostí společnou, SDH a TJ Sokol!
No?! Sokolíci na mě koukají s otázkou v očích?
Chtěli byste?
Ano!!
Tak jo, dáme si Ostatky letos do plánu. Nakonec nošení masky budeme mít
natrénováno„habakuk“.
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O týden později jsme měli jet do kina na film Volání divočiny. Napadlo by
vás, že když je to odpolední film o Bílém tesáku z pera Jacka Londona, bude
film s titulky?! Mě ne. Nejeli jsme, zjistili jsme to naštěstí včas, ale Sokolíci
už se těšili a bylo nepřijatelné film zrušit bez náhrady. Co teď? Když jsem
to se srnčíma očima řekla Monči, pokývala hlavou a odvětila, že můžeme
udělat promítání u nás. Že jsme blázni? Věřte, že tou dobou jsme si to ještě
nemyslely. O týden později už bylo všechno jinak:
Děti dostaly ke shlédnutí 5 ukázek z možných, dostupných, dabovaných
filmů nejen o Bílém Tesákovi a demokratickým hlasováním jsme o týden
později, na oddílovce, vybrali film, co se v sobotu 29.2. promítne. Na
způsob hlasování se mě prosím vás neptejte. Nechci upadnout v nemilost, kdyby, po sečtení všech zvednutých rukou, vyšlo najevo, že nemám
v oddíle dětí 12, ale +- 22. Kdo by pak platil členské známky za oddílové
bílé koně. Ale vysvětlující teorii mám: Byli prostě jedinci, kteří hlasovali
spravedlivě pro všechny filmy, aby to některému nebylo líto, navíc, když
na promítání nebudu moct vlastně ani přijít. To se dá pochopit, no ne? :o)
Po úporném boji zvítězila lvice Elza z filmu Volání divočiny, druhý byl Bílý
tesák – hraný - a na třetím místě se umístil se dvěma hlasy Rintintin. Ríšovi
to bylo strašně líto, tak jsem mu slíbila, že mu DVD půjčím domů, nebo na
něj koukneme jindy. Teď už to bylo vážné. Nedá se couvnout. Podařilo se
nám zajistit projektor, velké plátno, repráky, tělocvičnu taky – díky Tome,
„kompl“ mám doma. Popcorn mají v Jednotě, malinovku v Třebíči, kelímky
s víčky a brčka objednáváme přes net. Máme vše, nic nám nebrání. Projekce doma odzkoušena, děti se těší, Kačka o ničem jiném nemluví. Zváni
jsou i rodiče a sourozenci. Sraz 16:45 hod. v sokolovně. Zdůrazňuji všem,
že na nikoho nečekáme, začínáme promítat přesně v 17 hod., jako v kině.
(Hahaha :-) Ilono, ty jsi tak naivní!)
Se Sokolíky, kteří si přijdou dotvořit budku, se sejdeme v klubovně již ve
14 hod. Do 16:45 hod. by dle předchozí zkušenosti měly děvčata budky
stihnout vyrobit. No jo, jenže není datel jako datel a není dítě jako dítě.
A taky je rozdíl, když vyrábíte v partě 10 dětí, nebo když to máte vyrábět
sama s vedoucí, či jen se sourozencem – prostě, žádná sranda, „vopruz“,
holky si musí odskakovat odfrknout, hledat zábavu jinde, zkrátka 60 min
soustředění na jedinou věc bylo tentokrát moc. Budky jsou hotové, už je
jen podruhé natřít, ale to udělám já. Chci mít také nějaké zásluhy.
Tamtadadá… máme devět budek: 7 pro sýkorky, 1 pro hýla a 1 pro většího pipušáka.
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Je 16:15 hod., balíme a jdeme chystat promítání. Doma nám to voní popcornem, v autě nám to voní popcornem. Už abychom ho snědli, nebo se mi
o něm bude i zdát!
Když se necháte ukolébat pocitem, že všechno máte nachystané, odzkoušené, časově rozplánované, něco není v pořádku. A nebylo. Promítání jsme
si nachystali na jeviště. Natahali žíněnky, nainstalovali projektor, plátno,
notebook (NtB). Je 16:50 hod. zapínám film na odzkoušení. A ejhle, nefunguje. (Nefunguje. Nefunguje... řekněte mi narovinu, že mi ho neumíte
navázat!). Ale doma fungovalo. Já ťava… jsem DVD sice zkoušela, jenže
na DVD recordéru. Má svoje nahrávací codeky a na NtB je nemám! Valím
domů pro DVD recordér. Beru i šňůry. No jo, jenže jak děcka hupsají tu pro
obžerstvení, tu pro pití, tu za kámošem, nebo jen tak. Neposedy jedny!
Hupsá i DVD a zase nefunguje,„вот техника“!
Děcka! Nedá se nic dělat, mám jen tři originály, co fungují ve stabilním NtB,
a z nich jen jeden získal hlasy: RINTINTIN. Ríša je nadšený, ostatním už je to
jedno, hlavně ať už to jede. Máme skluz 20 min. Zatím hází popcorn jen do
sebe a zapíjí ho malinovkou. Jsem ráda, že neumí pískat.
Nakonec se ukázalo (díky Míšo), že se poškodila koncovka HDMI kabeláže.
Jela jsem domů (už asi po stopadesáté) pro náhradní kabel.
Jupííí, Rintintin začíná. Je 17:30 hod., tleskáme taťkovi Prokopovi, že objevil zakopaného pudla. Všichni se báječně bavíme. Děti i rodiče jsou nadšeni. Prima pohoda, už se nic nepokazilo - limča zbyla, popcorn snězen, nebo
rozsypán. Nikdo neblinkal, určitě to zopakujeme!

Úklid byl zábavný, rychlý, jak z grotesky. Jen si to představte: Nachystáte si
vysavač, jdete jej zapnout do zásuvky. Ta na jevišti – nefunguje, to už máte
odzkoušeno s projektorem. Vezmete tedy prodlužku, a jdete ji zapnout do
zásuvky na sloupu. Vrátíte se, pustíte vysavač a NIC. Ty jo tady nefunguje
ani vysavač. Chodíte kolem toho jak PAT a MAT. Vytáhnete druhý vysavač,
přepojíte, mezitím zjistíte, že vám někdo smotal prodlužku, tak ji zase
vezmete, rozmotáte a zapojíte do zásuvky na sloupu. Vrátíte se k vysavači,
pustíte a NIC! To je snad zlý sen. Vaše první myšlena: stopadesátáprvní cesta domů pro malý, čistý, opečovávaný vysavač, nebo raději z koberce ten
popcorn vybírat ručně?
Očima se snažíte někde opřít a koukáte na opětovně stočenou prodlužku
vedoucí od vysavače na konec jeviště.
„Já se picnu!!“ Zařvu!
(Ok, tak slušně to řečeno nebylo, ale napsat to sem nemůžu.)
Můj výkřik zachytí Dana Sobotková. S úsměvem a smíchem sobě vlastním,
bere prodlužku s omluvou: „Já myslela, že už to máš hotové!“, ji zapíná do
zásuvky. V podstatě mi vlastně chtěla říct, že už jsme to měli mít dávno hotové, co se s tím loudáme a zdržujeme! Vysavač začne ječet, Míla se ujímá
hubice, a já mám o dva šedivé vlasy víc. :o)
Tělocvična uklizena, věci pobaleny, Sokolíci rozdáni. Oddechnu si. Bylo to
fajn, ale doma určitě nikdy promítat nebudeme :o)
A pravděpodobně asi hned tak nebudeme ani v sokolovně. Bohužel současná situace našim aktivitám vůbec nepřeje. Naše plány na společnou
instalaci ptačích budek, čištění studánek s instalací laviček (pokud nám
nikdo neukradne dubový kmen na rozcestí za táborem), nácviku skladeb na
Sokolskou Akademii, výpravu Jarní Oslavkou a další, vezme za své. Jsem
zvědavá, co budu potit do zpravodaje za další 3 měsíce :o( .
Buďme zdrávi!
Na další snad brzké společné zážitky se těší
Sokolíci a Sokolíčci a cvičitelky Monča & Ilča

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Letošní činnost hasiči zahájili v sobotu 11. ledna pořádáním 21. Hasičského plesu. Na zahájení večera zatančily březnické školačky - tzv. Rebelky. S druhým předtančením se představil místní Taneční soubor před
půlnocí. Poté přítomné čekala bohatá tombola s lákavou 1. cenou - poukazem v hodnotě 12 000 Kč do OKAY elektro. K občerstvení se nabízelo, jak
bývá zvykem - guláš, řízky i chlebíčky. K tanci i poslechu hrála po celý večer
hudební skupina Credit. Nálada byla veselá a pořadatelé Vás již nyní zvou
na příští rok, kdy se bude ples konat 16. 1. 2021.
Tradiční Ostatky letos připadly na sobotu 22. února. Hasiči je letos pořádali společně s TJ Sokol, kteří poskytli sokolovnu pro konání večerní zábavy. Průvod maškar vyrazil v pravé poledne společně s dechovou kapelou
Polužankou a obešli celou naši obec. Počasí přálo, bylo slunečno a na únor
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nezvykle teplo. Od 20:00 se v sokolovně konala ostatková zábava s kapelou
K3. Samozřejmostí byla netradiční ostatková tombola.
Účast na obou akcích byla letos velmi vydařená. Fotky si můžete prohlédnout na konci čtvrtletníku.
Na duben mají hasiči v plánu provést revizi všech hydrantů v naší obci, na
2. května připravují Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici a první
červnový víkend plánují pomoc při oslavách TJ Sokol.
Hasičská „Malá pouť“ by se měla letos výjimečně konat až 15. - 16. srpna 2020 (z důvodu červnových oslav TJ Sokol – ti ale svoje termíny upřesní, podle momentální situace, která se bude odvíjet podle nařízení vlády).

Kříž, Josef Musil, Karel Nováček, Jan Chadim, Josef Roznbaum, Jan Franěk,
Petr Ostrovský, Jan Havelka, Jan Kovářik, Emil Doležal, František Bohuslav,
Jan Nedvěd a Jan Staněk.
Sbor má dvouproudní čtyřkolovou ruční stříkačku s 280 m hadic a vůz s lejtou v úhrnné ceně 1400 zl., týž zúčastnil se dvou požárů místních a jednoho přespolního (Mohelno).
Originální vydání kroniky zapůjčila k přepisu pro obecní archiv
paní Alena Hilská, č. p. 251. Děkujeme!

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY –
ROK 1944

O HISTORII HASIČSKÉHO BŘEZNICKÉHO
SBORU Z ORIGINÁLNÍ HASIČSKÉ
KRONIKY VYDANÉ ROKU 1898
HASIČSKÁ KRONIKA
Jubilejní spis.
Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského.
K 50 letému jubileu požehnané vlády Jeho Veličenstva císaře a Jeho milosti
krále Františka Josefa I. věnuje Česká ústřední jednota hasičská Markrabství moravského a Zemská slezská jednota hasičská roku 1898.
Sbor hasičský v Březníku v roce 1898:
Obec Březník čítá 105 domů s převládající krytbou křidlicovou. Obyvatelstvo provozuje rolnictví. Poloha obce a okolí jest pahorkatina, osada leží
v kotlině jihovýchodně otevřené. Dobrovolný hasičský sbor byl založen
roku 1894 a prvním zakladatelem byl Karel Malý, učitel na místní škole,
nar. ve Starči 1868, studoval c.k. vyšší gymnásium, c.k. vysokou školu
univ., konal jednoroční službu vojenskou, načež jest učitelem v Březníku
dosud. Téhož času byl starostou obce František Řezanina, rolník. V obecní
radě byli: Josef Janoušek, Jan Malý rolník. Tito byli všichni příznivi, neboť
pomáhali zřizovati sbor, všemožně jej podporují, stroj od představenstva
zakoupen i hadice, dbali vždy pokynů a přání výboru hasičského spolku.
Prvními funkcionáři, kteří až dodnes vytrvali, byli:
• předsedou Josef Janoušek, rolník, 45 let, člen výboru kontr. záložny,
obecní radní, předseda místní školní rady
• náčelníkem Karel Malý, učitel
• jednatelem Jan Pejpek, rolník a nyní starosta obce
Při založení byli členy: Josef Kříž, Jan Potůček, Stanislav Doležal, Jan Franěk, Petr Ostrovský, Jan Bok a Jindřich Nováček. Sbor trvá 4 roky.
Nyní jsou členy: Jan Moravec, Josef Horák, Josef Chadim, Jan Malý, František Janoušek, Emil Kudláč, Antonín Chadim, Josef Kopuletý, František Chadim, Josef Kašpar, J. Řezanina, E. Krejčí, Fr. Doležal, Josef Pavlík, František
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Jak se v Březníku žilo před 76 lety
… Válečná léta v naší obci …
• Celý leden teplo bez sněhu a mrazu.
• 3. února byla nešťastnou náhodou, nebo neopatrností, zabita paní
Františka Podušková z č. p. 88 při kácení stromu. Na stráni u Lamberka
byl zavěšen vyvrácený dub na suché borovici. Tuto sušinu paní Podušková a paní Štěpánka Menšíková z č. p. 76 měly v úmyslu podřezat.
Při dořezávání borovice smekl se na ni zavěšený dub a padl náhle na
klečící Poduškovou. Po vyproštění z pod stromu udělala ještě několik
kroků, padla a umírala. Zůstali po ní 4 syni.
• Od 4. února celý únor sněží. Od 21. února do konce měsíce mrazy až
-20°C.
• 3. března byl kuratoriem pořádán koncert v sokolovně. Návštěva asi
250 občanů.
• Celý březen sněží a mrzne.
• 24. března zaslala Okresní péče o mládež Správě školy v Březníku
400 korun z přídělu ministerstva vnitra a 100 korun z prostředků Sociální pomoci na ošacení chudých dětí. Dětem Křížové Anny přiděleno
140 korun, Janu Bokovi 90 korun, Nedvědové Miluši 90 korun, Jiřímu
Kolářovi 90 korun, Jaromíru Staňkovi 90 korun na zakoupení nejnutnějšího šatstva. Za války si nemohl každý koupit látek libovolného
množství. Každý občan měl poukaz s určitým počtem bodů, za které
mohl kupovat látky.
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• Sběr: Ministerstvem školství bylo stanoveno, aby každý žák sebral
a odevzdal měsíčně 2 kg odpadných hmot, kromě železa. Děti sbíraly
ponejvíce starý papír, hadry, kosti, bílé sklo a gumu. Za 5kg odevzdaných kostí dostal každý žák 1 mýdlo a 3 mycí prostředky. Žactvo bylo
při sběru pojištěno proti úrazu za 1 korunu.
• Učitelský sbor přispěl srážkou z platů na sociální pomoc: Alois Lysák
256 korun, Dobrovolný František 109,90 korun, Sobotková Marta
40,60 korun. Celkem 406,50 korun.
• Školou povinných dětí je 70 chlapců a 56 děvčat, v důsledku toho je
povoleno vyučovat ve zdejší škole ve školním roce 1943/44 ve 3 třídách.
• Učitelský sbor ve školním roce 1943/44: Alois Lysák ředitel, František
Dobrovolný č. p. 26 učitel, Marta Sobotková výpomocná učitelka, Marie Folcíková učitelka domácích nauk a ručních prací. Arnold Šneider
farář.
• 12. dubna započali rolníci se setím jařin.
• Od 17. dubna do 19. dubna 1944 pracovalo na zalesňovacích pracích
u správy revírů Březník v polesí Černá Hora 13 dětí šestého, sedmého
a osmého ročníku. Povoleno výnosem ministerstva školství.
• Celý duben chladno, bez dešťů.
• 21. května prudká bouře, nenadělala škod. Celý květen chladno.
• Celý červen teplo a deštivo.
• Žně začaly 24. července.
• 26. července prudká bouře, jinak v červenci krásné počasí.
• 25. srpna v 11 hodin přeletěla americká letadla nad Brnem a bombardovala Kuřim, Líšeň, továrnu na Cejlu, letiště a při tom bylo rozbořeno
několik rodinných domů v Židenicích. Nad Březníkem a Kuroslepami
o půl 12 byl sveden boj se stíhačkami, který skončil u Letohradu sestřelením německého letadla. Za Pejpkovou zahradou shodila americká letadla prázdný sud od benzínu asi na 600 litrů. Od Boží muky
se právě ubíral pohřební průvod z Kuroslep, lidé v domnění, že je to
obrovská bomba, se rozutekli na všechny strany. Až se přesvědčili,
že nehrozí nebezpečí, vraceli se k rakvi, kterou nechali stát na silnici.
Za Kuroslepami v lese shodili dvě 50kg bomby, mezi Kuroslepy a hájenku, raněn nebyl nikdo.
• 12. srpna prudká bouře.
• 10. září ukončené žně, úroda nadprůměrná.
• 14. září započato se sklizní bramborů, úroda dobrá.
• Celé září teplo a bez dešťů.
• 11. října v Brně nálet na lokomotivy. Poškozeno 14 strojů, raněno 10
strojvůdců a 2 četníci.
• Celý říjen teplo, ku konci deště, v důsledku čehož ještě v listopadu rostou hříbky.
• V listopadu deštivo a mlhavo.
• 18. prosince vykolejil v Horních Heršpicích rychlík. Zahynulo hodně
německých vojáků.
• Celý prosinec silné mrazy bez sněhu.
• V prosinci odešlo 6 občanů do Rakouska na zákopy.
Z březnické kroniky přepsala kronikářka naší obce Jana Řezaninová
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc duben:
Pan Hruška Jiří, 87 let
Pan Franěk Josef, 85 let
Pan Křivánek Ladislav, 75 let
Paní Rybníčková Marie, 75 let
Paní Dvořáčková Zdenka, 70 let
Pan Prokeš Josef, 65 let
Paní Janatová Věra, 55 let
Paní Pivoňková Marie, 55 let
Paní Rybníčková Blanka, 50 let
Za měsíc květen:
Pan Bok Rudolf, 88 let
Pan Mucha Antonín, 83 let
Pan Řezanina Karel, 83 let
Pan Javůrek Josef, 75 let
Paní Čumplíková Ludmila, 60 let
Paní Fröhlichová Jana, 60 let
Za měsíc červen:
Paní Fröhlichová Miluše, 89 let
Pan Bábuněk Petr, 65 let
Pan Batelka Jan, 60 let
Pan Klusák Zdeněk, 60 let
Paní Flesarová Hana, 50 let

Přistěhovali se:
Leden
Paní Žaloudková Jana

Narodili se:
Leden:
Šimon Štefka (rodiče Markéta Nevrklová a Roman Štefka)
Únor:
Ester Procházková (rodiče: Eva Svobodová a Boris Procházka)

www.obecbreznik.cz

Zesnulí sp
spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):
Únor
Smutná
Paní Věra Sm

Březnický čtvrtletník

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

FOTOGALERIE

27.12.2019 – vánoční koncert

y Polužanka
24.12.2019 – Vánoční koledy,
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4.1.2020 – tříkrálová sbírka

11.1.2020 – Hasičskýý pples

5.1.2020 – 93 let, pan Ladislav Malach
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1.2.2020 – vítání občánků – Jonášek Malach

2.2.2020 – 80 let,, pan
p Alexander Babčan

8.2.2020 – 85 let, pan Zdeněk Rybníček
g
1.2.2020 – vítání občánků – Mareček Dragoun
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8.2.2020 – Školskýý pples
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9.2.2020 – 94 let,, ppaní Anežka Jandová

16.2.2020 – 91 let,, ppan Vladimír Svoboda
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22.2.2020 – Ostatky
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74. 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 12. 6. 2020. Děkujeme.

28

www.obecbreznik.cz

Březnický čtvrtletník

