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Zpravodaj obce

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsem začal tím, že jsme vždy překvapení, jak ten rok rychle
uběhl. Představte si, že letos to vypadá úplně stejně.
V krátkém ohlédnutí zkusím kouknout na ten loňský rok. Během roku zasedalo zastupitelstvo obce celkem pětkrát, na zasedáních se řešily standardní problémy, doznívaly ještě některé rozdělané akce z předchozího roku,
zejména pak Kanalizace a ČOV a hladinu rozbouřila aktualizace Generelu
LAPV, jinak možná stavba vodní nádrže Čučice a možná další bytová výstavba v obci. Opět se nám podařilo absolvovat tzv. předaudit „bez zjištěných
vad a nedostatků“.
O všech těchto akcích se Vás pokouším průběžně informovat, a tak připojím
jen některé drobné upřesnění:
Obec prakticky předala investorství stavby kanalizace Svazku a projektant
teď finalizuje další stupeň projektové dokumentace potřebný pro podání
žádosti o dotaci (již v režii VAKu). Zde došlo trochu ke skluzu se slíbeným
zahájení prací na tzv. soukromých částech přípojek (viz minulý čtvrtletník)
a jako reálný termín se jeví konec ledna. Budeme Vás včas informovat.

Další informaci, kterou jste mohli zaznamenat i ve veřejných medií je ta, že
byla zpracována technickoekonomická studie lokality Čučice. S ní mělo Povodí Moravy seznámit starosty již v listopadu, ale tento termín byl odložen.
Tuto studií se můžete najít na stránkách Povodí (http://www.pmo.cz/cz/
media/aktuality/technickoekonomicka-studie-lokality-cucice/).
Závěrem této studie se konstatuje:„…, že stavba vykazuje vysokou užitkovost a vodohospodářskou bezpečnost za přijatelných investičních nákladů.
Je proto nezbytné, aby byla lokalita nadále územně hájena pro možnou výstavbu vodního díla. S ohledem na střety se zájmy ochrany životního prostředí a rekreačním využitím bude zcela jistě nutné odpovědně posoudit,
který veřejný zájem převažuje. Rezignace na hájení této lokality by nebyla
zcela jistě z dlouhodobého hlediska odpovědným rozhodnutím.“ Je vidět,
že je před „odpůrci“ této stavby ještě dlouhá cesta jak donutit odpovědné
orgány státu přistupovat k problematice akumulace povrchových vod i jinak, než je zaplavování dalších údolí v tomto státě.
Naposledy jsem zmínil i možný způsob jak pokračovat v další výstavbě
v obci Březník. Nyní projektant připravuje dokumentaci inženýrských sítí
a komunikací pro stavební řízení. Byl realizován prodej jedné parcely pro
RD10 a je připravena smlouva pro RD11 a RD12. Tímto jsou prakticky vyčerpány možnosti obce a musíme se upřít na přípravu další lokality, výsledek
by se měl odrazit v rozpočtu na rok 2017, zejména pak částkou potřebnou
na výkup pozemků potřebných pro výstavbu.
Když už jsem zmínil rozpočet na příští rok tak předpokládám, že prioritou
bude výstavba komunikace a sítí v lokalitě Za Branou (pro RD10-12) tak,
jak se obec zavázala v Plánovacích smlouvách se stavebníky. Zastupitelstvo obce na posledním zasedání přijalo tzv. Rozpočtové provizorium do
doby, než schválí rozpočet pro rok 2017. To dovoluje obci mj. zajistit „normální“ provoz a pokračovat v akcích zahájených v předchozím roce (2016).
Do rozpočtu obce se budeme snažit zařadit (vedle prioritních akcí) standardní podporu březnických spolků, výkup či směny pozemků pro další
výstavbu a pod silnicí Březník - Kuroslepy na což tlačí obec Kuroslepy.
Vzhledem k připravovaným změnám ve výuce školy se budeme muset také

zamýšlet o možnosti přístavby dílen (bude zavedena povinná výuka). Přitom všem se poohlédneme po možných dotacích a věřím, že se podaří najít
dostatečné množství zdrojů.
Tolik krátké ohlédnutí, ale ještě, než skončím, bych chtěl poděkovat všem
členům zastupitelstva za jejich práci, chtěl bych poděkovat členům kulturního výboru za jejich značnou aktivitu a obětavost při přípravě a organizaci
„obecních“ akcí a věřím, že i Vy si těchto akcí všímáte a dokážete je ocenit
a děkuji Vám za Vaši podporu a aktivní spoluúčast při jejich přípravě. Dále
bych chtěl poděkovat místostarostovi za jeho práci a obětavost a také
„obecním“ pracovníkům na VPP za jejich pracovní výkony. Neměli bychom
zapomenout i na členy a výbory březnických spolků a poděkovat jim také
za to, že oživují naši obec svojí aktivitou a společenskými akcemi, ale zde
Vás musím požádat o větší podporu jejich akcí, aby jejich snaha nevyšla
naprázdno.
Přeji Vám veselé prožití svátků vánočních a mnoho zdravíí
a úspěchů v novém roce.
Ladislav Malach, starosta obce

VÁNOČNÍ OKÉNKO
MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce, ten krásný a nejočekávanější čas celého roku. Všichni
se snažíme, abychom si tyto chvíle
radosti a oddychu co nejvíce užili.
Na tyto dny se těšíme všichni - malí
i velcí. Ti starší se těší na to, že rodina
bude opět spolu pohromadě a uvidí
rozzářené oči svých dětí nebo vnuků.
Malí se těší na dárečky a na Ježíška.
Jsou to dny klidu a rozjímání. Mnozí
z nás si zavzpomínají na své blízké, kteří jsou třeba někde daleko nebo
dokonce již nejsou mezi námi. Je to také čas na hodnocení a bilancování, co se nám v tomto roce podařilo, nebo také nepodařilo.
Zaměstnanci obce se svojí prací snaží zlepšovat život v naší obci. Ne
všechno se daří tak, jak si všichni přejeme. Věřte, že nás to mrzí. Při
této příležitosti Vám, vážení spoluobčané, chci poděkovat za podporu,
kterou nám vyjadřujete. Stejně tak musím poděkovat všem obecním
zaměstnancům za dobře odvedenou práci při úklidu a zvelebování
obce, údržbě obecních lesů a květinovou výzdobu, o kterou se starala
dobře a bezúplatně paní Marie Sobotková.
Určitě jste na svých procházkách po okolí Březníka (Lamberk, Štěpánkův lom a další) zaznamenali práci pana Jaroslava Bohuslava. Patří
mu poděkování za udržování povědomí občanů o životě a o událos-
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tech Březníka v minulosti. Jeho zájem o historii a minulost určitě ocení
i další generace. Můj dík za spolupráci si také zaslouží zaměstnanci
obecního úřadu a zastupitelé v čele se starostou obce.
Drazí spoluobčané, dovolte, abych Vám do nového roku popřál hodně
zdraví, štěstí a lásky, i hodně osobních a pracovních úspěchů.
Přeji Vám, aby pro Vás byl nový rok lepší než ten minulý.
Jaroslav Franěk, místostarosta obce

VÍTE, ŽE…
- Firma ESKO-T oznamuje, že s příchodem zimních měsíců
a poklesem množství bioodpadů mění svoz na 1x měsíčně. Nádoby na bioodpad budou vyvezeny v prosinci v týdnu
od 19.12. – 23.12. 2016 a v lednu v týdnu od 2.1. – 6.1. 2017.
O dalším svozu budou informovat.
- Místní prodejna COOP hlásí mezi svátky a ke konci roku tuto otevírací dobu:
17.12.2016 – 6.30 – 10.30
18.12.2016 – zavřeno
24.12.2016 – 6.30 – 10.30
25.12.2016 – zavřeno
26.12.2016 – zavřeno
27.12.2016 – 6.30 – 12.00, 13 – 16.00
28.12.2016 – 6.30 – 12.00, 13 – 16.00
29.12.2016 – 6.30 – 12.00, 13 – 16.00
30.12.2016 – 6.30 – 12.00, 13 – 16.00
31.12.2016 – 6.30 – 10.30
01.01.2017 – zavřeno
02.01.2017 – 6.30 – 12.00
V ostatní neuvedené dny zůstává prodejní doba nezměněna.
- Poplatky za svoz odpadu a za psy na rok 2017 lze hradit
od 3. 1. 2017 na pokladně obecního úřadu nebo převodem
na účet obce (více na www.obecbreznik.cz). Poplatky zůstávají
ve stejné výši jako v roce 2016
- Cvičení POWERJÓGY probíhá v březnické sokolovně každou středu od 19:00 hodin
- Každé pondělí se koná od 17:00 v místní sokolovně ODDÍL VŠESTRANNOSTI pro všechny zájemce ve věku 5 - 7 let (všestranná
sportovní průprava orientovaná na výcvik s využitím prvků
sportovní gymnastiky, lehké atletiky, míčových i kolektivních
sportů)
- Od 24. 10. 2016 se koná každé pondělí od 17:00 hodin v místní
sokolovně 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
- Sauna bude mít z důvodu vánočních svátků od 22.12.2016
do 3.1.2017 zavřeno.

Březnický čtvrtletník

NEJLBIŽŠÍ AKCE
V BŘEZNÍKU
•
•
•
•
•
•
•

24. 12. 2016 - Hraní koled na kostelních schodech
31. 12. 2016 - Ohňostroj + silvestrovský svařáček
08. 01. 2017 – Vánoční koncert v kostele
14. 01. 2017 - Hasičský ples
04. 02. 2017 - Školní ples
25. 02. 2017 - Ostatky
04. 03. 2017 - Dětský karneval

OBYVATELÉ BŘEZNÍKA DLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ KE DNI: 12. 12. 2016

našeho kraje v roce 2000 – i pod vedením prvního hejtmana Františka Dohnala a poté Miloše Vystrčila – byl Kraj Vysočina místem,
kde šlo o dělnou spolupráci napříč politickým spektrem bez žabomyších válek a sporů. Myslím, že to bylo znát na výsledku. Jsem
přesvědčen, že ve stejném duchu budeme pokračovat i nadále.
Ta druhá podoba konce roku je velmi radostná a těším se na ni.
Předvánoční čas adventu přináší rozumným lidem v našem světě křesťanských tradic jisté zklidnění a pokoru. Alespoň by měl.
A většinou tomu tak je. Přestože si na to mnozí stěžují, nervozita
z nákupů a shánění zbytných věcí není nutná. Je to také věcí volby. Klidné rozjímání a radost ze společného pobytí v kruhu blízkých příbuzných i přátel je velmi příjemná a můžeme si ji dopřát
všichni. Vánoční pohoda není podmíněna kupou dárků ani přeplněnou ledničkou. Důležitější je ta láskyplná atmosféra, kterou
si vytvoříme.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Dospělí - 559
Dospělí – muži - 271
Dospělí – ženy - 288
Děti (15 - 18 let) - 14
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 8
Děti (15 - 18 let) – dívky - 6
Děti (do 15 let) - 112
Děti (do 15 let) – chlapci - 58
Děti (do 15 let) – dívky - 54
Děti (6 - 7 let) - 16
Děti (do 3 let) - 38
Celkem obyvatel obce 685
Průměrný věk obyvatel 42.23

SLOVO HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Letošní konec roku bude mít pro mne dvě podoby. První bude
pracovní a aktuální – ustavující zasedání krajského zastupitelstva
po volbách schválilo nové složení rady a vedení Kraje Vysočina.
Nyní se musíme pustit do práce. Pro část zastupitelů to bude
práce nová, ale vesměs mají už zkušenosti z komunální politiky.
Jsem přesvědčen, že je zhodnotí a vnesou do krajské politiky nové
poznatky a vědomosti. Podstatné je, že všichni deklarovali dobrou vůli pracovat ve prospěch občanů Vysočiny. Ostatně od vzniku
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Čas Vánoc – čas rozjímání a radosti. A také shonu. Snad i proto mívám ve zvyku si před příchodem doby adventní zakoupit nějaké texty
(forma knih, brožur), které mi „cvrnknou o nos“. Některé použiji jako
dárky, zbylé si ponechám pro sebe, abych v čase Vánočních svátků
usedla a pročetla se do druhého dne. Mívám štěstí na texty, které míří
do hlavy i do srdce. Letos jsem si mimo jiné koupila brožurku Průvodce
adventem 2016. Jeden text mě zaujal natolik, že Vám ho chci nabídnout. Požádala jsem Jeho Excelenci brněnského biskupa Mons. ThLic.
Vojtěcha o svolení k publikaci v našem čtvrtletníku. Svolil a přiložil
zdravici s vlastnoručním podpisem.
Pro dobu vánoční
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem! Tit 2,11-14
O zvířatech a lidech
Stalo se to v době, kdy ještě nic nebylo v přímém přenosu, a o tom,
kdo je nejlepší nebo nejvhodnější, nerozhodovala esemesková demokracie, ale někdo to musel udělat osobně a nést za to odpovědnost.
Tehdy sám Hospodin pověřil jednoho z andělů, aby vyhlásil výběrové

3

řízení. Jeho cílem bylo najít nejvhodnější zvíře či
zvířata, která by mohla pomáhat Svaté rodině,
tedy Marii a Josefovi, v betlémské stáji, až se narodí malý Ježíš. Hudebně nadaní andělé pro tuto
příležitost složili slavnostní znělku, která byla tak
řízná, že ji nikdo nemohl přeslechnout. Betlémský casting se mezi zvířecí veřejností setkal s tak
velkým ohlasem, že se o to zajímala všechna zvířecí média. Přihlásila
se ta zvířata, která byla přesvědčena nejen o své vhodnosti, ale přímo
o nepostradatelnosti pro takový úkol.
Jako první přišel lev, který s jistotou, že na něj nikdo nemá, všechny
bezohledně předběhl. Směrem k ostatním ve frontě jen tak mezi zuby
procedil, ať se neztrapňují a jdou domů, protože skončí stejně maximálně jako betlémská zvířecí pěchota a budou jen pro smích. Postavil
se před anděla a suverénně zavrčel: „Jen král je hoden sloužit Králi
světa. – Postavím se ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi
přiblížit, roztrhám na kusy.“
Ale andělův verdikt zněl: „Jsi příliš hrubý!“ a odmítnutý lev se naštval
a podrážděně odešel.
V tu chvíli se andělovi k nohám začala lísat liška. Nasadila ten nejnevinnější pohled a vychytrale ho přesvědčovala: „Vždyť jsem to věděla – nejvhodnější jsem přece já. Jen já jsem schopná každé ráno pro
Božího syna ukrást nejlepší mléko a med. A pro Marii s Josefem mlaďoučkou slepici.“ Po těch slovech nasadila naprosto bezelstný úsměv.
„Kdepak ty. Jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zatřepal duhovým peřím a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní
v královský palác, který by mohl závidět i Šalomounův dvůr!“ Otočil
hlavu o sto osmdesát stupňů a přestal vnímat cokoliv jiného než sebe.
„Ty jsi zase moc pyšný,“ reagoval anděl.
A tak před anděla předstupovala zvířata – jedno po druhém – a vychvalovala své největší přednosti. Ale andělovi se nezamlouvalo ani
jedno z nich. Měl z toho těžkou hlavu, protože úkoly se mají plnit a čas
kvapil.
Vtom uviděl osla a vola. Ti přihlášeni nebyli. Pracovali na poli u vesničana, který dokonce bydlel nedaleko betlémské stáje. Anděl na ně
zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“
„Nic,“ odpověděl smutně osel a sklopil dlouhé uši. „V ničem nevynikám – snad jen v trpělivosti. My tady s volem musíme všechno vydržet.“ Vůl, aniž by vzhlédl od země, dodal: „Snad bych jen mohl čas
od času odhánět mouchy svým dlouhým ocasem…“
Anděl se konečně spokojeně usmál a řekl: „Právě vás bych potřeboval!“

Dokonce po nás nikdo ani nechce, abychom šli
do Betléma sloužit. Naopak – Betlém má sloužit
nám, aby ti, kdo jsou mezi námi lvi, ztratili něco
ze své suverénnosti a neomalenosti, aby ti, kdo
jsou lišky, překonali svou chamtivost a vychytralost, aby ti, kdo jsou pyšní jako pávi, zahlédli
jinou krásu než své peří. Svět i my jsme nemocní
mnoha chorobami. Betlém není jen nějaká stáj nebo chlév. Betlém je
setkání s Boží láskou, která uzdravuje.
Betlém je setkání s Ježíšem Kristem, kterým se Bůh dotýká osudu každého z nás, abychom se i my mohli svým životem dotýkat Boha, neboť
on v nás má zalíbení.
Boží láska úžasně obdarovává právě tím, co je v lidských očích nepatrné a bezmocné.
(Vojtěch Cikrle – Na cestě za hvězdou)
Krásné vánoce všem! Hana Budínová

Tolik vyprávění podle povídky Co se andělovi nelíbilo od Bruna Ferrera.
A co z toho pro nás vyplývá?
Kdo se chce přiblížit tajemství Betléma, nemusí být ani VIA, tedy Very
Important Animal mezi zvířaty, ani VIP, tedy velmi důležitá osoba
mezi lidmi.

4

Březnický čtvrtletník

Vážení spoluobčané,
stojíme před nejkrásnějšími svátky v roce – Vánocemi. Jistě budete Vy
všichni, důchodci, kteří jste byli pozvani na setkání seniorů od obecního úřadu Březník, souhlasit, že to bylo skutečně krásné zastavení
před těmito svátky pro nás všechny, kteří jsme měli zájem se vidět
s druhými spoluobčany v tento předvánoční adventní čas.
Milé přivítání hned při vstupu do sálu naší sokolovny a předání dárečků
bylo pro každého takovým milým a radostným pocitem, že jsme obklopeni těmi, kteří nás mají rádi. Výzdoba a krásně upravené stoly s pohoštěním a celovečerní obsluha členy obecního zastupitelstva, to nás všechny ovanulo zvláštním kouzlem blížících se Vánoc. Kéž by nám zůstalo
otevřené srdce pro lásku a radost ze všech okamžiků – překrásné hudby
Polužanky, školního vystoupení a dalších legrácek - i pro další dny v roce.
A za to vše chceme vyslovit veliký dík a přání, aby takových chvil v našem důchodcovském životě přibývalo. A k těm díkům ještě ze srdce
Vám všem požehnané Vánoce.
Za zúčastněné seniory Jarmila Horká

lé místo na 50 minut vykynout. Po vykynutí dáme na vál a vyválíme
placku, vypichujeme malé placičky a klademe je na plech. Potíráme
kečupem a potom masovou nebo houbovou směsí (směs si můžeme udělat jakoukoliv podle své chuti). Nakonec dáme strouhaný sýr
a posypeme oreganem nebo kořením na pizzu. Dáme péci do trouby
zahřáté na 180°C (150 horkovzduch°C) a pečeme do růžova.
Milena Peňázová - SVATEBNÍ KOLÁČE
Suroviny:
18 dkg cukru
6 žloutků
1 vanilkový cukr – utřít do pěny
¾ l mléka (zpočátku 0,5 l mléka a raději přilívat) trochu cukru na kvásek
2 kostky kvasnic
½ malé lžičky soli
citronová kůra
rum
4,5 dcl přepuštěného másla
50 dkg hladké mouky
40 dkg polohrubé mouky
Těsto necháme vykynout, na vymazání plechu použijeme přepuštěné
máslo a koláče pak zdobíme podle chuti.

ŠTRÚDLOVÁNÍ
– vítězné recepty
Vážení spoluobčané,
na říjnovém štrúdlování zazněl slib, že se vítězné recepty objeví v dalším čtvrtletníku.
Zde tedy některé, se svolením všech níže jmenovaných vítězů, jsou:
Radka Švihálková - MINIPIZZA
Suroviny na těsto:
525 g hladké mouky
1 kostka kvasnic
čajová lžička soli
225 ml vlažné vody
1-2 lžíce olivového oleje
4 stroužky česneku
Suché přísady na těsto promícháme, přidáme prolisovaný česnek,
vodu, olej a vymícháme hladké těstíčko. Přikryjeme a dáme na tep-
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Dana Nevrklová - NEKYNUTÉ KOLÁČE
Suroviny:
50 dkg polohrubé mouky
7 dkg droždí
25 dkg másla (přepustit)
1 lžíce cukru
½ lžičky soli
2 celá vejce
1 lžíce mléka
citronová kůra, vanilka
Mléko, máslo, cukr, droždí rozmícháme na kašičku, na vál dáme ostatní suroviny, uděláme těsto, ihned tvoříme koláčky, plníme tvarohovou,
ořechovou atd. náplní, ihned pečeme. Vychladlé namáčíme v másle s rumem a práškovém cukru. Z ½ kg mouky napečeme asi 90 kousků koláčů.
Přejeme dobrou chuť!

Váš obecní úřad
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POLUŽANKA

KULTURNÍ VÝBOR OBCE

Poděkování od Polužanky

Vážení spoluobčané,
také Vám ten letošní rok tak rychle utekl?
Ani jsme se nenadáli a je před námi další rok, rok 2017.
A co nám „pracovně“, už skoro, ten uplynulý rok 2016 přinesl? Co se
v něm, na poli kulturním, odehrálo, o tom bude má krátká rekapitulace:
V naší obřadní síni jsme uvítali nové březnické občánky - dohromady
jich bylo 12(!), jen tak pro zajímavost: bylo to 7 děvčátek a 5 chlapců.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem v Březníku za přízeň březnické dechovce.
Hlavně děkujeme za štědrost a pohostinnost při vyhrávkách po vsi.
Díky za účast na hodech, těší nás, že nejen nám záleží na zachování tradice hodů s dechovkou.
Budeme moc rádi, když vás budeme moci bavit i nadále.
Pěkné Vánoce přejí Jarka a Jirka Křivánkovi

S kyticí a dárkovým balíčkem jsme přáli jubilantům k jejich vzácným
výročím, ať už to byly kulatiny, zlatá svatba či požehnaný věk přes devadesát roků – to se uskutečnilo celkem 6krát.
S devátou třídou se přišlo rozloučit celkem 17 žáků.
K našim dalším, troufám si říci již oblíbeným, akcím patří adventní koncert, karneval a Dětský den pro děti, zájezd do divadla v Brně, výstava
v období Velikonoc, Štrúdlování společně s lampionovým průvodem,
úspěch u Vás zaznamenalo rozsvěcování Vánočního stromu na návsi,
po jednoroční odmlce setkání seniorů a konec roku završíme tradičně
ohňostrojem se svařákem.
Po tomto výčtu všech našich akcí patří velký dík všem, kteří je pro Vás
plánují a připravují: ať už je to starosta s místostarostou, členky kulturního výboru, ostatní zastupitelé, naše zpěvačky a páni muzikanti, děti
ze ZŠ a MŠ, v neposlední řadě též „naše“ paní Liduška, pan Marek Filka.
Ještě jednou vřelé díky!
Děkujeme i našim příznivcům a dalším spolkům, kteří přispívají na některé akce svými sponzorskými dary i vlastní účastí, a zachovejte nám
přízeň i nadále.
Na příští rok se opět chystáme v podobném duchu a v téže sestavě.
O všech pořádaných akcích budete včas informováni a už teď se na Vás
těšíme.
V závěru mého krátkého ohlédnutí za rokem 2016 Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních se svými blízkými a v roce 2017 pevné zdraví, pověstnou kapku štěstí a moře lásky!
Zdeňka Hejlová, předsedkyně Kulturního výboru
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
máme před sebou posledních pár dní v tomto roce a nejkrásnější svátky
vánoční. Každý prožívá tuto dobu jinak. Někdo ve shonu, úklidu, pečení,
výzdobou domu. My starší už to tak nepřeháníme. Už tolik neřešíme, zda
máme umytá okna anebo dvacet druhů cukroví. Někdo ještě přemýšlí,
čím má obdarovat své nejbližší. Někdo si zakládá na drahých, honosných
darech, jiný dovede být skromný a má radost z každé maličkosti. A já
bych opět řekla: „Darujte
svým dětem, rodičům, blízkým, starým a opuštěným
lidem více času a lásky.“
Tak jako je to v dnešním
příběhu.
Balíček ve zlatém papíře
Malá Helenka hrozně ráda chodila s babičkou na nákupy. Úplně nejvíc se
těšila na nákup, když se blížily Vánoce. Hlavně proto, že se babička nikdy
nedala dlouho prosit a Helenka se vracela domů tu s novou knížkou, jindy s omalovánkami nebo s čokoládovým vajíčkem.
Helenka by si ráda hrála s dětmi, zatímco babička nakupovala v pekárně, ale všechny děti kolem se tvářily unuděně a nikomu se nechtělo si
s ní hrát. Dokonce i babička se snažila mít pochůzky co nejdřív za sebou,
protože v obchodech neměl nikdo dobrou náladu a nechtěl se zdržovat
jediným milým slovem.
Cestou zpátky babička i holčička mlčely. Držely se za ruku a kolem nich
se začal polehoučku snášet sníh.
Doma se babička posadila do svého oblíbeného křesla. Říkala mu „myslírna“. Chvíli nad něčím dumala a pak rozhodně vstala a zamířila do
komory. Za chvilku vyšla s nádherným balíčkem ve zlatém papíře, převázaným červenou stuhou.
Helenka by se ráda podívala dovnitř, ale babička jí vysvětlila, že nemůže,
protože je to tajemství. Druhého dne ráno vyšly ven s balíčkem. První,
koho potkaly, byl policista, pan Pavouk. Nepříjemný člověk s knírem jako
řídítka. S nikým se nebavil a žil sám. Babička mu balíček podala.
„Co s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan Pavouk.
„To je pro vás,“ špitla Helenka.
Policista se na ni užasle podíval.
„Co v něm je?“ vyzvídal.
„Přátelství a štěstí,“ prohlásila babička.
„Babi, viděla jsi, jakou měl radost?“ zeptala se Helenka.
„Uděláme ještě nějaké balíčky?“
Babička zavrtěla hlavou: „Kdepak, Helenko, jeden stačí.“
„Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomyslel si pan Pavouk.
Hned se mu šlo do práce veseleji a cítil, že ho cosi hřeje u srdce. Cestou
potkal pana Starého, který zametal ulice. Byl to nesmělý člověk a děti se
mu často posmívaly. Když uviděl blížící se uniformu, přikrčil se za vozík
s odpadky. Ale pan Pavouk k němu natáhl ruku s balíčkem:
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„To je pro vás!“
„Děkuju,“ zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý. A tak se spolu spřátelili.
Ale ani pan Starý balíček neotevřel.
„Udělám jím radost Dášence,“ říkal si.
Dášenka byla drobná holčička s blonďatými copánky. Jediná ze všech
dětí vždycky pozdravila. Právě měla chřipku. Když pan Starý předal dárek Dášenčině mamince, pozvala ho na kávu. Jakmile Dášenka uviděla
tak krásný balíček, hned se jí udělalo lépe.
Pohladila zlatý obal a červenou mašli a pomyslila si:
„V něm bude určitě moc krásný dárek. Pošlu ho Zuzce na usmířenou.“
Když Zuzka uviděla balíček, rozběhla se za Dášenkou a všechno, kvůli
čemu se pohádaly, si navzájem odpustily. Napadlo je, že by takový dárek udělal
velkou radost paní učitelce, která jim už
delší dobu připadala nějaká smutná.
Když paní učitelka našla na svém stole
nádherný lesklý balíček, moc se zaradovala a celý den jí vyučování připadalo
veselejší. Když se vrátila domů, odnesla balíček paní Ambrožové, které
už děti vyrostly, žily hodně daleko a jí se po nich často stýskalo. Ani paní
Ambrožová si ho však nenechala pro sebe. Darovala ho panu Louskáčkovi. Byl to řezník, a protože ho každý znal jen s velkým nožem nebo se
sekyrou v ruce, všichni si o něm mysleli, že nemá srdce.
Pan Louskáček si dárek také nenechal… A tak koloval dál a dál a lidé,
jejichž rukama prošel, se pak na sebe usmívali a rádi si spolu povídali.
Když se Helenka s babičkou za několik dní zase vydaly na nákupy, lidé
v obchodech na sebe byli milí a děti měly chuť si hrát. Kdosi pozdravil babičku a vyprávěl jí, co se mu přihodilo a jak jsou lidé z ničeho nic
šťastnější, protože dostali nějaký tajemný balíček. Když babička přede
dveřmi hledala klíč v kabelce, otevřela jí paní Antošová, která bydlela
o patro níž a nikdy s babičkou neprohodila ani slovo.
„Chtěla jsem vám popřát veselé Vánoce,“ řekla a podala babičce krásný
zlatý balíček s červenou stužkou.
„Děkuji vám,“ usmála se babička.
„Nechcete se u nás někdy zastavit a popovídat si?“
„Hurá!“ vykřikla Helenka, když se za nimi zavřely dveře a byly samy.
„Balíček se k nám vrátil. Tak už mi povíš, co je uvnitř?“
„Nic zvláštního,“ odpověděla babička, „jenom špetka lásky…“
Je krásné číst, jak balíček ve zlatém papíře změnil lidem život, jakou měli
radost. Trocha lásky je zahřála u srdce a lidé byli na sebe milí a hodnější.
Nedávno jsem četla příběhy z knížky Vše má svůj pravý čas. A v životě
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je to jako v této knize: čas mlčet, čas hledat, čas bořit, čas plakat, čas
umírání.
V jednom příběhu autor píše, čeho si v životě nejvíce váží:
„Čím jsem starší, tím víc si vážím třech věcí. Jednou z nich jsou pohodlné
boty. Další staří přátelé. A tou třetí ticho.“
Samozřejmě si musíme vážit mnoha jiných věcí, ale toto jsou důležité
články kvalitního života. V dobrých botách a kvalitních ponožkách se
cítíme dobře a to je moc důležité. Po pohodlných botách zařadil autor
staré přátele. Staří přátelé nemusí být lidé, které známe odjakživa. „Starého přítele“ můžeme najít i v padesáti letech. A čím jsme starší, tím více
si vážíme ticha. Bez televize, bez rádia, bez mobilů, bez hluku, bez sirén
a túrování motorů. Ne, že bychom potřebovali stále ticho, ale klid posiluje a je to klid, který tak uklidňuje. Avšak není nad takové to přírodní
ticho se zpěvem ptáčků a bzučení včeliček. Ale v životě je vždycky něco
za něco. Buď můžeme mít klid a ticho, nebo můžeme mít děti a rušno. Já
volila to druhé. A ty nejkrásnější zvuky si užíváme, až máme vnoučátka,
je to opravdu nádhera, když uslyšíte„babí“. Přála bych všem, abychom si
tohoto hluku s dětmi, s vnuky a pravnuky užívali ve zdraví a lásce, nejen
nyní o vánočních svátcích, ale i ve všedních dnech života.
A když někdy budeme sedět v tom opravdovém tichu, tak se můžeme
zamyslet nad citátem sv. Otce Františka:
„Neplačte nad tím, co jste ztratili, ale bojujte za to, co máte.
Neplačte nad tím, co je mrtvé, ale bojujte za to, co se ve Vás narodilo.
Neplačte pro toho, který Vás nechal, ale bojujte pro toho, kdo je s Vámi.
Neplačte pro ty, kteří Vás nesnáší, bojujte pro ty, kdo Vás chtějí.
Neplačte pro Vaši minulost, bojujte za Vaše nynější starosti.
Neplačte nad Vaším utrpením, bojujte za Vaši radost.“
Máme tu konec roku a já bych ráda všem lidem poděkovala za pomoc při
místních akcích, které se u nás uskutečnily. Všem ochotným kuchařkám,
které se zúčastnily Štrúdlování. Mé díky patří také aktivním seniorům,
kteří nás pobavili v sobotu na setkání důchodců. Ráda bych poděkovala
také všem lidem, kteří umí být příjemní a milí a dovedou rozdávat lásku
a radost.

Ještě bych
b h trošičku
i k napsala
l o Betlémském
l k světle.
l
V roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu v Linci přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě.
Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban ll. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře,
aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém - rodiště a hrob Ježíše Krista.
Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat
„křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden
z nich při odjezdu přísahal, že když výprava přežije a vrátí se, donese do
rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské
basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených
postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova. Všichni ale přísahali,
že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili
ho v každém počasí, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo
první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár
let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Rozvoz Betlémského světla probíhá vlaky a ochotní skauti ho vždy těsně
před Vánocemi dopraví i k nám do kostela a odtud si ho můžeme donést
do svých domovů.
V měsíci září v kostele proběhlo pravidelné ladění a seřízení varhan.
Přijďte si poslechnout tuto nádheru, zazpívat koledy a připomenout si,
že v chudé stáji v Betlémě se narodil a na tuto zem přišel Spasitel.
O Vánocích máme mnoho příležitostí.
Mše svaté budou takto:
24. 12. 2016 - Štědrý den, mše začíná ve 20.00 hodin
25. 12. 2016 - Boží hod vánoční, mše začíná v 9.30 hodin
26. 12. 2016 - svátek sv. Štěpána, mše začíná v 9.30 hodin
31. 12. 2016 - sv. Silvestr, mše svatá začíná ve 14.00 hodin
1. 1. 2017 - Nový rok, mše svatá začíná v 9.30 hodin
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Na Štědrý den je již tradice, že na kostelních schodech nám ochotní muzikanti zahrají v 16.00 hodin vánoční koledy. A my jim za jejich obětavost velice děkujeme.
A poslední pozvání je na vánoční koncert v neděli 8. ledna 2017 v 15.00
hodin do našeho krásného kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jsem velice ráda, že naše pozvání opět přijal Chrámový sbor od sv. Martina z Kralic. Všechny Vás moc zveme, přijďte si poslechnout a zazpívat nádherné
koledy.
Přeji všem pokojné a požehnané Vánoce. Nechť Bůh zrozený v tiché noci
otevře naše srdce, abychom mohli společně přinášet lásku, mír, pokoj.
S láskou Marie Sobotková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Bílý vánoční čas,
na saních jede k nám zas…
a než k nám dojede, tak Vám napíšeme, co se u nás
ve školce událo od našeho posledního psaní:
• o drakiádě už víte – lítalo nám na ní skoro 30
draků – lítalo, lítalo a pak, jakoby se domluvili,
všichni šli v jednu chvíli naráz k zemi. Nám to
ale vůbec nevadilo, paní učitelka Lenička měla pro nás nachystané
tvoření z malých dýní, opíkaly jsme buřty a vůbec se nám nechtělo
domů!
• ve školce jsme měly povídání o naší planetě Zemi – je to vlastně
naše maminka a my človíčkové jsme jako její děti. Dozvěděly jsme
se, jak by se k ní měli všichni chovat, jak se chovat k přírodě a tak…
• začátkem listopadu jsme jely na divadelní pořad do Třebíče, který
se jmenoval Na kouzelném paloučku. A víte, kdo tam byl?! Byli tam
naši dobří známí ze studia Kamarád! A na konec se tam objevili i Jů
a Hele!
• pořádaly jsme adventní dílnu s paní Klímovou…
• potkali jsme se u Vánočního stromu na návsi, pak ještě i v sokolovně…
• byly jsme na zpívané pohádce O šípkové Růžence ve velké škole, kterou nám předvedli
deváťáci a zjistily jsme, že ji známe taky, ale
trochu jinak…
• chystáme se na zdobení stromečku ve školce, na besídku, na první nadílku…
Taky chceme mooooc poděkovat všem za Vaše penízkové dary, za to, že
na nás pamatujete s dobrotami nejen na Mikuláše a Vánoce a tak vůbec,
že jste s námi kamarádi.
Přejeme Vám krásné Vánoce a v tom novém roce, který bude končit
sedmičkou (jak paní učitelka říkala, že je sedmička šťastné číslo) hodně
zdraví a štěstí.
Na shledání v příštím čtvrtletníku se těší Vaše děti ze školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
S příchodem Vánoc a nového roku, tentokrát již 2017, všichni hodnotíme, co se nám povedlo a co bychom ještě udělat mohli. Tak i my
ve škole!
Sport
Podzimní měsíce vyplňuje řada sportovních soutěží a aktivit. Koncem září se starší chlapci zúčastnili atletického čtyřboje v Třebíči.
Školu reprezentovali David Oršoš, Martin Fojtík, Martin Chadim,
Marek Fojtík a Filip Trubač. Na medaile nedosáhli, ale někteří z nich
si vytvořili osobní rekord. Začátkem října rovněž starší chlapci odehráli v Náměšti nad Oslavou fotbalové utkání Coca Cola Cupu. Ukázalo se, že v plné jedenáctce by potřebovali větší sehranost, proto
dále nepostoupili. DDM Náměšť připravil florbalový turnaj, tentokrát pro mladší žáky. Vzorně reprezentovali Vít a Václav Křikavovi,
Ondřej Koubek, Jiří Kryštof, Adam Krčma, David Oršoš, Jakub Tesař.
Přivezli z turnaje nádherné 2. místo! Florbalový turnaj odehráli
i starší chlapci na okresní úrovni pod hlavičkou AŠSK. V silnější konkurenci už tak úspěšní nebyli. V listopadu se uskutečnilo bruslení
na zimním stadionu v Náměšti.
Kultura
V průběhu podzimu se řada žáků vystřídala na různých nejenom divadelních představeních v Janáčkově divadle, v Redutě nebo v třebíčské
Pasáži. Měli různou nabídku:
- koncert pěveckého sboru z Vídně se skladbami L. Janáčka,
A. Schönberga a A. Dvořáka
- muzikál Limonádový Joe
- balet Louskáček
- dramatizace na Povídky malostranské
Krásnou předvánoční akcí určitě bude již tradiční Vánoční dílna pod
vedením výtvarnice paní Matouškové a paní učitelky Coufalové.
Různé
I jiné programy nesly známky zajímavosti:
- Didakta, veletrh SŠ a SOU pro žáky 9. roč.
- Svět ve 3D, procházka světem virtuální reality
- program Zdravá pětka pro 1. stupeň a žáky 6. a 7. roč.
- a opět již tradiční škola v přírodě v Chaloupkách u Kněžic. Jen
skutečně málo žáků 1. – 5. roč. si nechalo tuto třídenní akci ujít.
Dopravu žákům z větší části sponzorovalo Družstvo LUH.
- děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří se zúčastnili sběru
starého papíru, neboť se shromáždilo úctyhodných cca 8 tun s výtěžkem 12 tisíc korun. Věříme, že jarní kolo bude stejně úspěšné.
- ani sběr šípků by se neobešel bez pomoci Vás dospělých. Ze zajímavých šípky ozdobených dortů se tentokrát radoval za první
stupeň 1. ročník, za 2. stupeň 8. ročník.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
závěrem roku bych Vás velice rád pozval na společenské akce, které
budeme pořádat v příštím roce:
• 14. ledna 2017 pořádáme v místní sokolovně tradiční HASIČSKÝ
PLES. Na programu bude předtančení i bohatá tombola s atraktivní
hlavní cenou. Předprodej místenek proběhne v sobotu 7. ledna 2017
od 14:00 v hasičce
• OSTATKY připadnou na 25. února 2017. Maškary jsou do průvodu
obcí velice vítány.
• MALÁ POUŤ se bude konat o víkendu 10. - 11. června 2017
• Hasičská soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE se uskuteční v sobotu
2. září 2017

Investice
- dokončilo se odizolování dvou učeben
- byla provedena výměna zářivek ve 3 třídách
- doplnily se tradiční i interaktivní tabule, takže každá třída již disponuje tímto vybavením
- ve třídách se uskutečňuje postupná výměna starého nábytku.
Tyto akce by nebylo možno provést bez podpory našeho zřizovatele –
Obce Březník. Za stále hezčí školu upřímně děkujeme!
Vážení spoluobčané! Za všechny žáky a pracovníky školy Vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2017 hodně zdraví,
osobní pohody a pracovních úspěchů.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

Na všechny akce Vás tímto srdečně zvu a těšíme se na Vaši návštěvu.
V tomto roce jsme neměli žádný ostrý výjezd k požáru ani k žádné
přírodní katastrofě. Po pracovní stránce jsme však měli několik brigád
v Hasičce, na jaře jsme v obci provedli kontrolu a zakreslení hydrantů,
přes léto jsme drželi pohotovost z důvodu velkého sucha a v říjnu jsme
se zapojili do čištění rybníku „Za Malovýma“.
Celoroční práci sboru jsme zhodnotili na Valné hromadě v sobotu
10. prosince 2016 v hostinci Na Růžku.
Závěrem přeji Vám i Vašim rodinám šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohodu.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

TANEČNÍ SOUBOR
Podzimní akce Tanečního souboru
Na sobotu 24. září jsme jako každoročně dostali pozvání na Svatováclavské hody do Ostašova. Svoje pásmo zatančily březnické ženy
i mladé páry.
10

Březnický čtvrtletník

12. listopadu jsme zatančili twist na setkání seniorů v Zastávce u Brna
a v sobotu 3. prosince jsme se stejným předtančením vystoupili i na
předvánočním setkání seniorů u nás v Březníku.
Od srpna současně trénujeme na nadcházející plesovou sezónu, připravujeme dvě předtančení, tak doufáme, že navštívíte březnické
plesy!
Jana Řezaninová

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Pozvánka do KNIHOVNY
Obecní knihovna bude i v novém roce otevřena každé ÚTERÝ od 18:00
do 19:00 hodin. K dispozici je široký výběr literatury pro děti i dospělé.
Půjčování knih je v naší knihovně zcela zdarma a všichni jsou vítáni.
A jak se chodilo do březnické knihovny v roce 2016?
- Knihovnu po celý rok navštěvovalo 43 čtenářů
- Počet návštěvníku byl 270
- Celkem jste si půjčili 670 knih, z toho 494 knih pro dospělé a 176 dětských knížek
I v novém roce se na Vás těší knihovnice
Jana Řezaninová
V Březníku se tradiční krojované hody - letos „babské“ - konaly v sobotu 15. října za krásného slunečného počasí. Březnické ženy obešly
obec za doprovodu dechové kapely Polužanka, která hrála i na večerní hodové zábavě. Mladé páry zatančily krojované pásmo Řemesla
a společně se ženami pak i Spadl lístek z javora.

Z BŘEZNICKÉ KRONIKY
- rok 1931
… aneb jak se žilo v Březníku před 85 lety…
Počasí
V počasí nebylo v tomto roce abnormalit. Z jara mrzlo do 19. března. Jarní setí začalo 29. března a 31. března mrzlo -10 stupňů. Květen
a červen byl suchý. Asi 2 přeháňky zachránily úrodu od vyprahnutí.

3/2016
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/2016
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Žně začaly 11. července 1931. Srpen a září byl deštivý a úroda se stěží
dostávala domů. Zato první 3 týdny v říjnu byly slunné a teplé. Úroda
byla normální díky tomu, že zdejší těžká půda dobře snáší a snesla
květnové a červnové sucho. Jetelů a slámy bylo málo. První podzimní
mráz přišel 1. října a první sníh 26. října. Koncem listopadu a začátkem prosince už hodně mrzlo, až -10 st. O Vánocích nastala obleva
a trvala do 8. ledna.
Ovoce
Úroda ovoce byla velmi slabá. Hrušek bylo hojně, avšak švestky nebyly téměř žádné. Starší švestkové stromy dále schly po mrazech 1929
napadané puklicí a musely být káceny, takže se dlouho nedočkáme
takové úrody švestek, jaká bývala do roku 1928. Každoročně se z nich
vařilo povidlí a pálila se slivovice. Zvláště před válkou bylo zde hojně
rozšířeno pálení slivovice, ježto nebylo zatíženo daněmi a dávkami.
Po převratu stoupla daň z pálení slivovice na 600 Kč za 24 hodin pálení.
Prodej polí
V červnu 1931 prodal Josef Růžička č.p. 23 „Půllány k Sudicím“ následovně:
- Kat. č. 1917 - 33,20 ha Josefu Řezaninovi č.p. 39
- Kat. č. 1918 - 83,05 ha polovinu Emilu Veškrnovi č.p. 115 a polovinu Ludvíku Křikavovi č.p. 140
- Kat. č. 1919 a 1920 – 2 ha a 14,68 a Juliusovi Janouškovi č.p. 22 v průměrné ceně 5000 Kč za míru.

Oprava kostela
Po 38 letech přistoupeno letos k opravě kostela. Měl býti obílen a místy poškozená omítka opravena. Dne 13. července 1931 bylo započato
s pracemi. Práce se musí díti pod dohledem Památkového úřadu. Zástupci památkového úřadu vrchní rada architekt Sochor a komisař Dufek
však našli pod omítkou kvádříkové zdivo románské, které bylo očištěno
a vyspraveno. Na stěnách našli obloukový vlys pod římskou a původní
zazděná okna románská z druhé poloviny 12. století. Tak padl původní
dohad, že gotická část kostela je nejstarší. O kostele bylo vydáno vědecké pojednání Vl. Dufka a Václava Richtra Společností přátel starožitností
v Praze. Opravy prováděl stavitel Račický z Náměště nad Oslavou.
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Volby do obce
Po skončeném 4-letém funkčním období byly vypsány volby do obcí
na 27. září 1931. Podáno 9 kandidátek.
1. Strana nepolitická obdržela 33 hlasů, 1 mandát, zvolen Josef Krotký,
trafikant č.p. 73
2. Republikánská strana zemědělského lidu obdržela 77 hlasů a 2 mandáty, zvoleni Jan Pejpek č.p. 36 a Jan Kudláč č.p.2
3. Čsl. strana národně-socialistická obdržela 24 hlasů a žádný mandát
4. Domovina domkařů a malorolníků obdržela 55 hlasů a 2 mandáty,
zvoleni Emil Horák č.p. 71 a František Dobrovolný č.p.33
5. Skupina svazu domkářů a malorolníků obdržela 25 hlasů a 1 mandát,
zvolen Augustin Staněk č.p. 131
6. Čsl. sociálně-demokratická strana dělnická obdržela 115 hlasů
a 4 mandáty, zvoleni František Chadim č.p. 97, Ludvík Vondra č.p. 119,
Cyril Suchánek č.p. 78.
7. Domkáři a malorolníci obdrželi 32 hlasů a 1 mandát, zvolen František
Pavlík č.p. 55
8. Sdružené strany občanské obdrželi 94 hlasů a 3 mandáty, zvolen František Řezanina č.p. 47, František Malý č.p. 24 a František Staněk č.p. 9
9. Strana pro úpravu požitků válečných poškozenců obdržela 45 hlasů
a 1 mandát, zvolen byl Alois Kříž - hostinský č.p. 67.
Odevzdáno bylo celkem 508 hlasů, z nichž 7 neplatných. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 552 voličů (244 mužů a 308 žen).
Volba starosty provedena 21. listopadu 1931 v 6 hodin večer. Starostou
zvolen Jan Pejpek - rolník č.p. 36, 14 hlasy. Náměstkem starosty zvolen
Augustin Staněk - stolař č.p. 131.
Do obecní rady: František Chadim - cestář č.p. 97, Ludvík Vondra - dělník
č.p. 119, František Řezanina - rol. syn č.p. 47.
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Ve schůzi obecního zastupitelstva zvolen pak pokladníkem Jan Kudláč
č.p. 2. V minulém období byl pokladníkem Josef Kopuletý - rolník č.p. 16.
Finanční komise zvolena takto: předsedou František Bok č.p.25, Jan Dobrovolný č.p. 144, Karel Hejl č.p. 146, František Krejčí č.p. 114, Josef Menšík
č.p. 5, František Ostrovský č.p. 103.
Odstupující zastupitelstvo úřadovalo od roku 1928 o 10 členech. Pro neshody vystoupilo ze strany 5 zástupců strany sociálně-demokratické i náhradníci a tím přestali býti členy obecního zastupitelstva. Šestého rezignovavšího člena Fr. Pavlíka však okresní úřad neschválil a proto nemusely
být vypsány předčasně volby. Zastupitelstvo o 9 členech by totiž nebylo
schopno usnášení.
Záměna polí
Josef Chadim č.p. 56 vyměnil záhumenici 43 arů za 5 mír pole od Pozemkového úřadu. Rolníci na Rynku č.p. 13 - 21 rozšířili zahrady v záhumenici
a nechali asi 5m na cestu za humny, aby měli lepší příjezd do stodol.
Novostavby
Aleš Jarolím č.p. 132 postavil u elektrického mlýna kůlnu a pilu na řezání
klad.
Anežka Kosová č.p. 62 postavila si nové obytné stavení a staré zbourala.
Augustin Musil přistavěl při obytném stavení č.p. 48 stáje a výměnku.
Na Horkách postavil si rodinný domek Ludvík Musil č.p. 169.
Na stavení Jana Vyskočila č.p. 45 přiženil se Adolf Krčma, šofér z Kralic.
Hospodářská krize
Hospodářská krize se v tomto roce stupňovala. U nás bylo 43 nezaměstnaných. Potravin a všeho zboží byl nadbytek, ale lidé měli málo peněz, málo
výdělku a tedy nemohli kupovat.
Párek prasat stál na podzim 100 Kč, vepřový dobytek 6 Kč za 1 kg živé váhy
a 8 Kč za mrtvou váhu. Hovězí 3 - 4 Kč. U řezníka stojí 1 kg vepřového masa
10 - 14 Kč,, hovězího 10 - 12 Kč.

Dávky
V roce 1931 paušalována byla dávka z lihovin okresním úřadem. Na této
dávce usneslo se obecní zastupitelstvo v roce 1930 částkou 10 Kč za 1 hl
piva, které měly plynouti do obecní pokladny. Za psa se platilo 10 Kč dávky
do obce, za 2 psy 15 Kč.
Obec dostala ze zemského vyrovnávacího fondu na úhradu schodku obecního hospodaření 10 000 Kč.
7. února 1931 zemřel v Náměšti bývalý zdejší lesní správce Jan Krejčí ve věku
84 roků. Působil ve zdejší myslivně 32 roků (od 1. 7. 1882 do 30. 6. 1913).
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Narození
V roce 1931 narodilo se u nás 16 lidí, zemřelo 7 lidí. Sňatků bylo 9.
Z březnické kroniky přepsala Jana Řezaninová

Z HISTORIE OBCE
Stavba železnice
Mimořádný význam pro obec měla výstavba spojovací dráhy
ze Zastávky do Okříšek. Údajně se plánovalo, že dráha povede kolem
obce ve směru na Ketkovice po selských pullánech. Nakonec byla
stavěna z Náměště přes Kralice a Rapotice. Proč není stanice v Březníku, o tom mezi občany dodnes kolují dvě verze.
První je, že březničtí sedláci nechtěli prodat kvalitní pozemky, druhá
říká, že o konečném směru rozhodovala cena za pozemky. U Březníka byly dražší, protože šlo o I. a II. bonitní třídu. Ve směru na Kralice
byla půda horší, ale bylo nutné postavit most u Spáleného kopce.
Po náležitých přípravách byla stavba 52 km dlouhé železniční trati
zahájena na jaře roku 1885. S ohledem na tehdejší technické možnosti je až neuvěřitelné, že v tomto členitém úseku, kde bylo nutné
vybudovat čtyři velké mosty (Kralice, Náměšť, Vladislav, Třebíč) byly
práce ukončeny za jediný rok. Velký podíl na tom jistě mělo asi 1000
italských dělníků, kteří měli se stavbou mostů velké zkušenosti. Ital
Kamilo Tomasi se přiženil do obce a jeho potomci zde žijí dodnes.
Provoz byl slavnostně zahájen 3.června 1886. Železnice usnadnila
spojení naší obce s Třebíčí i Brnem. V prvních letech se to odrazilo
především ve zvýšeném počtu studentů z obce na středních školách. Zřízení nové železniční stanice v Kralicích uspíšilo v roce 1898
dokončení stavby silnice z naší obce.

Železnice občanům naší obce přinesla i výhodné zaměstnání. Jen
v letech 1920-2000 z obce na dráze pracovalo na 70 občanů, z toho
někteří celý život. Jen namátkou deset občanů se uplatnilo jako
strojvůdci na parních, dieselových i elektrických lokomotivách,
26 pracovníků bylo v různých profesích zaměstnáno v dílnách ČSD
v Heršpicích, 18 zajišťovalo různé služby ve stanicích apod.
(zdroj: www.obecbreznik.cz)
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc prosinec
Pan Žák Miroslav, 65 let
Paní Pejpková Eva, 55 let
Za měsíc leden:
Pan Malach Ladislav, 90 let
Pan Vala Slavomil, 89 let
Paní Malachová Marie, 88 let
Paní Klusáková Božena, 83 let
Pan Rybníček Zdeněk, 82 let
Paní Smutná Milada, 80 let
Paní Kopuletá Jarmila, 70 let
Pan Pokorný Rostislav, 70 let
Paní Žáková Marie, 65 let
Paní Studená Ludmila, 60 let

Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc únor:
Pa Soukupová Věra, 93 let
Paní
Pa Jandová Anežka, 91 let
Paní
pa Chylíková Marie, 90 let
paní
Pa Svoboda Vladimír, 88 let
Pan
Pan Bochníček Václav, 84 let
Pan Řezanina Josef, 75 let
Paní Budínová Jaroslava, 75 let
Paní Nováčková Eliška, 75 let
Paní Maštalířová Olga, 70 let
Paní Bohuslavová Jiřina 65 let
Paní Blažková Jana 60 let
Paní Sochorová Marie, 60 let
Za měsíc březen:
Paní Strašáková Božena, 90 let
Paní Fraňková Božena, 75 let
Paní Rybníčková Marie, 60 let
Pan Menšík Josef, 55 let
Paní Mojžíšová Dana, 55 let

Krásné a šťastné Vánoce,

Za měsíc zaří:
Prokop Lukášek (rodiče Eva a Michal Prokopovi)

Nově přistěhovaní:
Za měsíc říjen:
Pan Dragoun Rostislav
Manželé Božena a František Křapovi

Rozloučili jsme se a připojujeme
tichou vzpomínku:
Za měsíc září:
Paní Marie Zahradníčková
vá
Za měsíc říjen:
Paní Vlková Jaroslava
Za měsíc listopad:
Pan Jarolím Jaroslav

FOTOGALERIE
20.10.2016 – ppaní Marie Podušková – 80-tinyy

do Nového roku hodně pohody,
šťastné náhody,
legrační příhody,
žádné nehody,
důležité dohody
21.10.2016 – ppaní Božena Sedláková – 93 let

a další výhody
Vám přeje Obecní úřad Březník
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28.10.2016 – Štrúdlování a lampionový průvod
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19.11.2016 – pan Oldřich Pokorný - 80-tiny

26.11.2016 – vítání - Denis Kořinek

26.11.2016 – vítání - Anežka Doležalová

26.11.2016 – vítání - Jan Malach

3/2016

17

26.11.2016 – vítání - Lukáš Prokop

27.11.2016 - rozsvěcování vánočního stromku
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03.12.2016 - setkání důchodců
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V
BěEZNÍKU

VÁNOýNÍ KONCERT
NEDċLE 08.01.2017
V 15:00 HOD.
CHRÁMOVÝ SBOR OD SV. MARTINA
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61. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na obecní úřad do 15. 1. 2017. Děkujeme.
Březnický čtvrtletník
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

