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ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Bohuslav Reynek
Podzimní modlitba
Bože, kol tvých dávných zdí má duše chodí sirá,
patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá,
neotvírá oken, neotvírá dveří.
Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří,

Všichni jste srdečně zváni na pouť k Panně Marii Růžencové v Salaši, v neděli,
7.10.2018.
Benefiční fotbalové utkání
V neděli 14.10.2018 se v 10:00 hod. uskuteční na hřišti v Březnici benefiční přátelské
fotbalové utkání LAPP GROUP vs Reprezentace starostů obcí a měst ČR.
Výtěžek tohoto utkání bude věnován rodině nemocného chlapce z Březnice.

a v mé duši záření již chladne, pohasíná;
k svému Světlu pusť ji, smutní sina
a bojí se zimy. Viz, jak mouchy, brouci
v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí
tvá je sečteny má. - Přece méně není
duše má než oni!... Ale čím jich snění
jest mi... Nechci. Bože, otevři mi.
Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy.
Jdou všichni v Tebe; děti tvé, ne hosti.
Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí.
Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti...
Bože, otevři mi do Radosti.

Autobusový zájezd do brněnského obchodu IKEA
Obec Březnice připravuje na sobotu 13.10.2018 autobusový zájezd do brněnského
obchodu IKEA.
Odjezd z Březnice v 9:00 hod., cena 99,- Kč.
Ještě je pár posledních míst!!!
Závazný zájem pište zavčasu prosím na e-mail: starosta@breznice-zlin.cz
Obec Březnice a SK Březnice si Vás dovolují pozvat na tradiční soutěž ve vaření
guláše: BŘEZNICKÝ GULÁŠ 2018.
Akce se koná v sobotu 29.09.2018 ve Sportovním areálu Březnice.
Soutěžní týmy startují již v 10:00 hod.
Pro návštěvníky bude areál otevřen od 13:00, kdy startuje přátelské fotbalové utkání
"starších pánů" Březnice DOLNÍ konec vs Březnice HORNÍ konec.
Od 14 hod. živá hudba, v 15 hod. vyhlášení výsledků.

(Smutek země, 1924)
Prosba - nedělní klid
V poslední době se stále častěji setkáváme s nedodržováním nedělního klidu. Zkusme
si prosím vážit neděle, ctít ji jako nepracovní den a především NEOBTĚŽOVAT
sousedy a ostatní občany hlukem sekaček, motorových pil, cirkulárek a stavebních
prací.
Buďme k sobě prosím ohleduplní a važme si dobrých sousedských vztahů!!!!
Na zpravodaj Naše dědiny jste v Salaši darovali 570,- Kč, v Březnici 590,- Kč.
Děkujeme.
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 17.10.2018.
E DĚ

ZÁŘÍ 2018

ZÁŘÍ 2018

23

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

„Že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože...“
(Izaiáš 2,4)
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V pátek 21. září si celý svět připomněl Mezinárodní den míru. V rámci Evropského
roku kulturního dědictví proběhla akce „A zvony zvoní“, která si dala za cíl: v jeden
okamžik v celé Evropě rozeznít co největší počet zvonů jako symbolů míru. Do této
akce se připojila také naše farnost. Ve farním kostele jsme se v tento den od 18:00 do
18:15 hod. během čtvrthodinového zvonění modlili za mír ve světě.
Stojí za to připomenout, že den předcházející, tedy 20. září, je dnem svěcení
březnických zvonů, které v roce 1981 za P. Františka Petrů byly ulity ve zvonařské
dílně v Brodku u Přerova. Březnické zvony s názvy sv. Bartoloměj, Panna Maria,
sv. Josef posvětil onoho dne děkan z Malenovic P. Rudolf Adámek.
Úvodník tohoto zářijového čísla Našich dědin jsem nadepsal biblickým veršem
z proroka Izaiáše. Je to vize míru - zbraně budou přetaveny na zemědělské nářadí. Je
to velká touha lidí dobré vůle po celosvětovém míru. Zvony jsou hlasateli míru. Ony
denně svolávají k modlitbě, zvlášť k modlitbě Anděl Páně, v níž se připomíná, že Bůh
navštívil svůj lid, Slovo se stalo tělem a zvou ke slavení mše svaté, která je
zpřítomněním oběti Ježíše Krista, Božího Syna, na oltáři kříže. Ohlašují Krista, tedy
toho, který při zatčení řekl jednomu z apoštolů: „Zastrč svůj meč tam, kam patří.
Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne.“
Zvony jsou tedy poslové míru. Samy již zakusily, co to jsou válečné oběti, co to je
sloužit kultuře smrti, když ve válkách byly z věží odstraňovány, aby byly přetaveny
na zbraně a staly se posly smrti. A to pamatují i naše zvony z Březnice a Salaše, když
byly vládním nařízením v roce 1942 odstraněny pro válečné účely. Ale Bohu díky
jsou opět zpátky, aby nejen při Mezinárodním dni míru, ale každý den ohlašovaly mír,
lásku a odpuštění.
P. Václav Fojtík
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Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Ilustrace pan R. Bárta

V sobotu 13. října jste zváni do kostela svatého Bartoloměje v Březnici
ke společné duchovní obnově a modlitbě v úmyslech zjevení Panny Marie
ve Fatimě s tímto programem:
8:00-17:00 - pozvání k tiché adoraci
17:00 - modlitba růžence
18:00 - mše svatá
19:00 - obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie + svědectví.
Mši svatou bude slavit P. Petr Václavek.

JE V PŘÍRODĚ BOHATĚ PROSTŘENO.....

Pozvání na koncert duchovní hudby v neděli, 7.10.2018, v 18:00 hodin
Dramaturgie festivalu Harmonia Moraviae každoročně do programu zařazuje
produkce hudby chrámové a liturgické. Nejinak tomu bude i v rámci aktuálního
XVI. ročníku. V prostorách Kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních
svazích zazní cyklus deseti offertorií pod názvem Vocalis Decalogus in Sanctissime
Trinitate Matre, které roku 1720 zkomponoval Karel Josef Einwaldt (16791753).

E DĚ
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Místo konání: kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní Svahy
Pořadatel:
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
vstupné dobrovolné
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ZHODNOCENÍ PRÁCE ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUSLAVICE

28. září - Den české státnosti
Den české státnosti je státní svátek, který se slaví v den výročí zavraždění svatého
Václava, patrona české země. Sv. Václav je první světec českého původu, prohlášen
za svatého byl pravděpodobně roku 938. Za ochránce a vládce české země pak byl
sv. Václav prohlášen ve 12. století.
Tento sváteční den jste srdečně zváni do Březnice na Svatováclavský koncert, který
tradičně pořádá Obec Březnice.
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Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti,
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti,
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy,
ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti,
ať jsou zodpovědní vůči dalším
generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
Našeho Pána.
Amen.

Vážení spoluobčané,
uplynulo další volební období a my bychom se měli ohlédnout na to, co se za čtyři
poslední roky podařilo.
SOKOLOVNA
Koncem roku 2014 jsme udělali první, ale zásadní krok v rekonstrukci Sokolovny budova se odvodnila a vysušila, částečně přestavěla, vyměnily se okna a dveře,
udělala se nová střecha a fasáda. V pracích se pokračovalo i v letech následujících kromě úpravy prostranství kolem Sokolovny se upravoval i interiér - pořídily se nové
sociálky, jsou zde 2 nové klubovny, nově zařízené bufety a všechno bylo završeno
v r. 2017 novým osvětlením a topením, dlažbami a akustickým stropem. Odrazilo se
to i v daleko hojnějším využívání sálu - jen do poloviny letošního roku tu bylo
5 veřejných a 7 soukromých akcí. Každý občan, který potřebuje uspořádat oslavu, si
teď může vybrat - menší prostory na hasičárně nebo velký sál na Sokolovně. Navíc
máme jakousi rezervní „tělocvičnu“, alespoň pro klidnější sportovní aktivity, pokud
se bude rekonstruovat tělocvična u školy.
Teď by se ještě dalo pokračovat ve sklepních prostorách, vytvořit zde jakýsi „sklípek“
či vinárnu, který by se využil především při velkých akcích, jako je třeba myslivecký
ples, nebo i samostatně pro různé oslavy…ale to čeká až na další zastupitelstva,
pokud nebudou důležitější investice.
MŠ a ZŠ
Hlavní část přestavby budovy MŠ na společnou MŠ a ZŠ proběhla už v minulém
volebním období, ale v práci jsme pokračovali i nadále. Podařilo se (stejně jako
na Sokolovnu) získat dotaci na zateplení, takže hned v r. 2015 se škola oblékla
do nového kabátku. V roce 2016 se kompletně zrekonstruovala kuchyň s jídelnou
a přilehlé prostory a za zmínku stojí i nově upravená „Sluníčková zahrada“- hřiště pro
děti z mateřinky.
HASIČSKÁ ZBROJNICE
I naše hasičárna zaznamenala část stavebních úprav vevnitř i v exteriéru už
v minulých volebních obdobích, ale v loňském roce se nám podařilo samotnou
budovu dokončit novou, zateplenou fasádou. Přitom se také upravila část okolí
zbrojnice, hlavně u vstupu a pro hasiče se také, díky stavbě obecních garáží, vyklidilo
celé spodní podlaží budovy. V plánu je pustit se v nejbližší době také do areálu
za zbrojnicí, aby se dal lépe využívat při venkovních akcích.
GARÁŽE
Tato stavba možná zdánlivě neslouží všem, ale pro chod obce byla velmi důležitá podařilo se nám konečně shromáždit všechna původní i nová zařízení a vybavení,
stroje a přístroje, traktory, auta a vše důležité pro údržbu komunikací, chodníků,
veřejných prostranství i lesa na jednom místě, zabezpečené a v zimě navíc v teple,
takže nikdo nemusí mít strach, že traktor nenastartuje…. Taky jsme pořídili jeden
nový traktor, který se využívá především k údržbě obce.
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HŘIŠTĚ
Víceúčelové hřiště, které letos oslaví 10 let od svého vzniku, dostalo vloni nové
osvětlení. Dětské hřiště se rozšířilo o nové prvky a oplotilo. V příštím roce nás čeká
důkladné vyčištění povrchu hřiště, aby dětem i dospělým dobře sloužilo i nadále.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY
V roce 2015 se, díky dotaci z MMR, podařilo zrekonstruovat část místní komunikace
„Na Kopaniny“, která byla téměř zničená bleskovou povodní v r. 2014.
Další cestou, která potřebovala opravu nejvíc, byla MK „Na Stráně“. Tato
komunikace se opravila opravdu důkladně - protože jsme na sesuv okraje této cesty
získali dotaci z OPŽP, vybudovaly se opěrné zdi na pilotech. Při stavbě se ovšem
zjistilo, že kanalizační stoka je v havarijním stavu a částečně způsobuje podmáčení
této komunikace, bylo tedy nutno ji kompletně vyměnit. Poté se udělal nový asfaltový
povrch v celé délce této cesty.
V r. 2017 jsme se spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje pustili do asi
nejnáročnější stavby tohoto volebního období, a to do přestavby křižovatky
a vybudování chodníku směrem na Doubravy. I když se možná některým zdá, že by se
to dalo udělat jinak a lépe, myslím, že nám to jako obyvatelům obce skutečně
pomohlo - jednak to tu opravdu vypadá líp a taky se celkem dobře dá přejít naše šíleně
frekventovaná silnice a po novém chodníku dojít až k (také) nové zastávce. A chodník
na Doubravy ocenili asi především rodiče, kteří tudy vodí děti do školy.
V letošním roce 2018 jsme zrekonstruovali další místní komunikaci ve střední části
obce, cestu kolem potoka, takže teď už konečně můžeme upravit také plochy kolem
těchto cest a chodníků, vysázet alespoň menší alej stromů podél potoka a upravit také
park před kaplí a u pomníku. Na to se v současné době připravuje projekt, abychom
mohli požádat o dotaci z OPŽP.

V sobotu, 22.9.2018, proběhlo slavnostní otevření nového sběrného dvora v obci
Březnice.
Oproti původní předpovědi nám nakonec přálo i počasí a tak jsme mohli strávit
prima dopoledne.
Všichni přítomní, a nebylo jich málo, si mohli prohlédnout nový sběrný dvůr
a seznámit se s jeho chodem.
Současně byla představena veřejnosti i nová obecní komunální technika - traktor
NEW HOLLAND BOOMER, který bude především sloužit na úklid komunikací.
Děti se vyřádily na skákacím hradu, dospělí poseděli u bohatého občerstvení.
Současně se již potřetí vydávaly občanům domácí kompostéry. Kdo měl kompostér
objednaný a nedostavil se, může si jej vyzvednout kdykoli během otevíracích hodin
sběrného dvora.
Perfektní zpestření připravili chlapi z Marušek, kteří sehráli scénku s tématikou
třídění odpadů a byli tak prvními opravdovými uživateli sběrného dvora.
Na našem sběrném dvoře můžete odevzdat jakýkoli odpad - tento zde bude vytříděn
a dále zpracován, popř. odvezen na skládku.
Fotogalerii ze slavnostního otevření sběrného dvora si můžete prohlédnout na:
https://obec-breznice.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_sberneho_dvora__22.09.2018.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Josef Hutěčka
Otevírací doba Sběrného dvora Březnice:
a) v letním období (duben - listopad)
pondělí
9:00-12:00 a 15:00-17:00
čtvrtek
15:00-17:00
sobota
9:00-12:00
b) v zimním období (prosinec - březen)
pondělí
9:00-12:00 a 15:00-17:00
sobota
9:00-12:00
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MENŠÍ AKCE, OPRAVY A ÚDRŽBA
Každý rok pravidelně investujeme minimálně 150 tis. Kč do výměn úspornějších
svítidel veřejného osvětlení a o další sloupy postupně naše veřejné osvětlení
rozšiřujeme. Totéž se týká místního rozhlasu. Máme nové internetové stránky, které
neustále aktualizujeme.
Průběžně se opravují alespoň povrchově jak místní, tak účelové komunikace a cesty
do zahrádkářských osad. Neustále se opravují a zpevňují lesní cesty. Rozšířil
a udržuje se sběrný dvůr, který téměř všichni hojně využívají a zajistili jsme pro
všechny kompostéry. Na dvou vjezdech do obce jsme nainstalovali radary, které
řidiče upozorňují na rychlost jejich vozidla.

SBĚRNÝ DVŮR V BŘEZNICI
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Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi Zlín
Terénní asistenční služba (TAS) je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let
ve Zlíně a přilehlých obcích. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou
nepříznivou životní situaci (dlouhodobá finanční tíseň a předluženost,
nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující
rodinné prostředí apod.) a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.
Služba je dobrovolná a bezplatná.
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V případě potřeby kontaktujte Mgr. Jarmilu Studeníkovou v pracovních dnech
mezi 7-19 hod.
na tel.: 734 522 288 nebo na e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz.

PROJEKTY
V současné době se zpracovávají především projekty na chodníky, první na Dolní
konec po Kopaniny a dále až po zastávku autobusů, druhý na chodník na Horní
konec po Sokolovnu. Oba projekty by měly být hotové i se stavebním povolením
pravděpodobně v průběhu příštího roku, ale s realizací budeme moci počítat až po
domluvě s Ředitelstvím silnic pravděpodobně v roce 2020 nebo 2021. Bude asi také
nutné zajistit nějakou dotaci, protože z vlastních zdrojů bychom tyto náročné akce
neufinancovali. Výhledově - na chodník by u Sokolovny měla navazovat
cyklostezka, která by vedla od Sokolovny podél benzinky a tenisových kurtů až do
Březnice. Ta by se dala využít nejen pro usnadnění jízdy na kole na hřbitov
ve Březnici, ale hlavně by spojila obec s místní částí „Klobásné“. A myslím, že by se
tu, podél potoka ve stínu, dalo krásně procházet…
Dále se připravuje odkanalizování obce, které nás v budoucnu pravděpodobně také
čeká, zatím se udělalo zaměření stávajících stok, jsou nachystány podklady a začíná
se pracovat na projektu na územní rozhodnutí.
V přípravě je také projekt na přístavbu tělocvičny (spojovací krček mezi školou
a tělocvičnou), ve kterém by měly být šatny, sprchy a WC, které budou sloužit
provozu tělocvičny. V podkroví tohoto krčku vzniknou rezervní prostory pro
(možná) ještě jedno oddělení mateřské školky nebo jako klubovna pro některý
z našich spolků.
Připravený k realizaci byl také projekt na modernizaci samotné tělocvičny, jedná se
o kompletní rekonstrukci celého objektu zvenčí i zevnitř - výměnu střechy, oken,
zateplení, fasádu, opravu elektroinstalace a topení, výměnu osvětlení, úpravu
stropů, obložení stěn a další vybavení.
Měli jsme už v lednu t.r. zažádáno o dotaci z MMR, jenže jsme se se svým projektem
dostali pouze mezi náhradníky a vyjádření o možném poskytnutí dotace přišla až
koncem srpna, s podmínkou, že se velká část dotace proinvestuje do konce roku
2018. Protože by byla škoda tuto šanci promarnit, snažím se ještě zorganizovat
výběrové řízení a začít se stavbou, i když by logičtější bylo dělat přestavbu
tělocvičny v létě o prázdninách. Ale snad se nám podaří podmínky dotace splnit
a přitom provoz tělocvičny narušit na co nejkratší dobu.
Na dotaci jsme také čekali ohledně opravy MK Stará cesta, která by měla stát zhruba
3,5 mil. Kč - protože jsme také byli pouze v „náhradnících“, dostali jsme avízo
o registraci akce v polovině srpna. Akce to bude tedy také časově hodně náročná teď skončilo výběrové řízení na stavební firmu a se stavbou by se mělo začít v říjnu.
Dokončit by se měla v letošním roce 2018.
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Mám-li shrnout toto volební období - od konce r. 2014 dodneška jsme za investiční
i neinvestiční akce, rekonstrukce i opravy utratili zhruba 35 mil. Kč, z toho částku
kolem 14 mil. Kč tvořily dotace od ministerstev, fondů a Zlínského kraje (přesnější
čísla jsou na našich www. stránkách pod záložkou „Dotace“). Ještě v tomto roce by se
mohlo, pokud to vyjde, proinvestovat 3,5 mil. dotačních a cca 2,5 mil. „našich“ korun
za Starou cestu a část rekonstrukce tělocvičny.
Koncem letošního roku doplatíme šestimilionový úvěr, který jsme si brali na stavbu
vodovodu a část úvěru, který máme na křižovatku - zde zbývá doplatit ještě cca
1,5 mil. Kč. Pokud se nám, jak doufám, podaří zrealizovat opravu „Staré cesty“,
utratíme dalších 3,5 mil Kč (z toho by měl být 1 mil. Kč dotace) a nejméně 2,5 mil.
dotace za část rekonstrukce tělocvičny. Na účtech nám zřejmě mnoho nezbude, navíc
budeme muset pravděpodobně ještě na jaře dokončit opravu tělocvičny. Pokud
budeme chtít realizovat plánované stavby, především chodníky, musíme se na to
během příštího roku dobře, především finančně, připravit.
A co říci na závěr? Opět chci poděkovat svým spolupracovníkům a zastupitelům za
jejich obětavou práci a paní ředitelce, učitelkám a všem zaměstnancům školy za
vzornou péči o naše potomky. Hasičům za jejich práci a za pomoc při likvidaci škod
po živelných i jiných pohromách, myslivcům za péči o les, zvěř a životní prostředí
a za to, že se lásku k přírodě snaží vštěpovat i našim dětem. Všem spolkům za
spolupráci a pomoc při organizování kulturních, sportovních, dětských i jiných akcí
a všem občanům, kteří rádi přiloží ruku k dílu a snaží se o to, aby naše obec byla stále
pěknější.
A vám, milí občané a voliči, bych chtěla popřát, abyste měli při volbě příštích
zastupitelů šťastnou ruku. Abyste, třeba i bez ohledu na své příbuzenské vztahy nebo
osobní sympatie či antipatie, volili především ty, kteří jsou spolehliví, kteří chtějí
a snaží se pro obec dělat to nejlepší, co mohou a jsou ochotni tomu věnovat i svůj
volný čas.
Jana Puškáčová

Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Novému zastupitelstvu přenecháváme stav bankovního účtu v poměrně velkém plusu
- ke konci roku 2018 bude mít obec Březnice naspořeno cca 9.000.000,- Kč.
Obec Březnice využívá institutu veřejně prospěšných prací a zaměstnává z řad občanů
dlouhodobě nezaměstnané, kteří se podílejí na úklidu obce.
Povedla se ale i celá řada dalších, drobnějších akcí, kterých si můžete všimnout při
procházce naší „dědinou“.
Podařilo se zavést nové společenské akce např. obecní zabijačku, velikonoční pletení
pomlázky, Vánoční jarmark, divadelní představení pro děti, knižní bazary, výrobu
adventních věnců, výstavu Betlémů, různé přednášky nebo ve spolupráci s klubem
maminek (velmi povedené) Rozloučení s prázdninami.
Pro seniory pořádáme 2x ročně pravidelné hudební odpoledne, nově také autobusové
zájezdy s překvapením..
V loňském roce se podařila velká akce s názvem Připomenutí památky obětí
II. sv. války, spojená s ukázkou boje, letos na tuto akci navázalo prvorepublikové
odpoledne. Před rokem na podzim se také vydařilo divadelní odpoledne, věnované
historii ochotnických souborů v Březnici.
Mladé rodiny jsou finančně podporovány jak při vítání občánků, tak při nástupu
prvňáčků do naší ZŠ.
Finanční podpora jde i do zájmových organizací a spolků - a to jak na činnost tak i na
zhodnocení jejich majetku - obec podporuje TJ SOKOL Březnice, SK Březnice, ČČK,
myslivecké sdružení Křiby Bohuslavice - Březnice, včelaře, farnost, amatérské
divadelní spolky, klub maminek …
Do příštího volebního období je naplánována spousta zajímavých akcí - některé jsou
již ve fázi přípravy projektové dokumentace či stavebního povolení.
Jsou to především: stavba vodojemu 2x 60m2, výstavba sociálních bytů, mokřad pod
fotbalovým hřištěm, chodník v úseku Filip-točna, zateplení obecního sálu, stavební
úpravy bývalého OÚ - nad sálem - na multifunkční společenskou místnost. Přístavba
ZŠ, přístavba MŠ, přístavba hasičské zbrojnice…
Úkolů a práce pro příští zvolené zastupitelstvo je hodně. Některé budou připravené
včetně financování - aby se naše obec mohla i nadále rozvíjet a vzkvétat.
Na závěr mi dovolte ještě osobní poděkování všem aktivním zastupitelům obce, kteří
pomáhali nejenom na akcích pořádaných obcí Březnice.
Současně bych chtěl popřát všem členům budoucího zastupitelstva obce Březnice,
aby stejně jako zastupitelstvo současné, táhli za jeden provaz - protože na malých
obcích není práce obecních zastupitelů o politice a o házení klacků pod nohy, ale
o především dalším posunu a rozvoji obce.
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Josef Hutěčka, starosta
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Zhodnocení práce zastupitelstva obce Březnice ve volebním
období 2014 - 2018
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Dovolte mi, abych na závěr volebního období 2014/2018 poděkoval všem
zastupitelům za jejich činnost a současně krátce zrekapituloval, co se nám za poslední
4 roky v naší obci povedlo.
Největší zrealizovanou akcí je bezesporu Revitalizace centra obce Březnice. Díky
dotaci z EU ve výši 85% jsme v r. 2015 v centru obce zbudovali nové parkoviště nad
kostelem, sadové úpravy za kostelem (park pod hřbitovem), sadové úpravy před
sokolovnou (odpočinková plocha), chodník pod Vyhlídkou (sokolovna-Vyhlídka)
a chodník Vyhlídka-most. Výše dotace byla 3.168.000,- Kč. V letošním roce jsme na
tento projekt navázali a opět přispěli k větší bezpečnosti silničního provozu a to
stavbou dalších dvou chodníků tentokrát v úseku Prokšova vila - OÚ a Červené Filip. Opět byla celá akce hrazena z 85% dotace EU.
V současné době se již zpracovává projektová dokumentace (i žádost o dotaci) na
poslední úsek chodníku a to v úseku Filip - točna.
Dalšími významnými a nákladnými akcemi byly opravy místních komunikací Zeťův
žleb a Brodská. Zde bylo financování pokryto dotací 70% z Ministerstva pro místní
rozvoj. Stejné ministerstvo nám přispělo 2x 400.000,- Kč na dvě nová dětská hřiště.
U Mateřské školky bylo revitalizováno dětské hřiště v r. 2016 a letos pak i na
Vyhlídce. Obecní sál prošel taktéž modernizací - v r. 2015 jsme přistavěli nové
sociální zařízení (zde byla také dotace 400.000,- Kč z MMR). V r. 2017 jsme provedli
úpravy interiéru obecního sálu spočívající v kompletní výměně podlahových krytin,
opravě elektroinstalace a instalaci akustických podhledů v sále včetně výměny
svítidel. Náklady na tuto akci ve výši 722.000,- Kč se podařilo pokrýt z 50% dotace
Zlínského kraje.
Obec Březnice v r. 2016 provedla také Revitalizaci našeho hřbitova - na tuto akci se
podařilo z Ministerstva zemědělství sehnat spolufinancování ve výši 700.000,- Kč.
V loňském roce se zdařila stavba parkoviště v centru obce - před obecním úřadem.
Letos byl dokončen sběrný dvůr, který již od 24.9.2018 slouží veřejnosti. Dovoluji si
Vás požádat o jeho maximální využívání a třídění všech odpadů. Na odpadové
hospodářství se bude v následujících letech klást velký důraz - především na snížení
skládkování - toho lze docílit důsledným tříděním všech odpadů. Stavba sběrného
dvora byla v hodnotě 3.415.000,- Kč a byla pokryta dotací 85% ze SFŽP. Při
slavnostním otevření byl veřejnosti představen i nový traktor NEW HOLLAND
BOOMER, na jehož pořízení jsme z Ministerstva zemědělství dostali 200.000,- Kč.
Díky dotaci Zlínského kraje ve výši 659.000,- Kč máme od letoška u nás nové
autobusové zastávky.
Ani za toto volební období jsme obec nezatížili žádným úvěrem - naopak jsme
postupně spláceli bezúročnou půjčku (z roku 2005) na vodovod. Poslední splátku
obec uhradí na jaře příštího roku a bude tak bez jakýchkoli dlouhodobých závazků
vůči
institucím.
Ě
E Dfinančním
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„Slunce, vzduch a voda“, přírodní zdroje potřebné k životu.
Naše obec Březnice má od svého vzniku název, který je odvozen od vodního toku potoka, který má své koryto od Horního konce přes celou dědinu a dále do
Bohuslavic.
V srpnovém 6. čísle zpravodaje Naše dědiny je kresbou výstižně zobrazeno, jak by
potok i v naší obci v současnosti neměl vypadat!
Patřím k pamětníkům a tak bych několika subjektivními připomínkami chtěla
doplnit, jak by bylo dobré i našemu potoku vrátit a zachovat jeho účel a smysl.
Z období třicátých a čtyřicátých let minulého století, kdy jsem prožívala šťastné
dětství se svými vrstevníky hrami v přírodě a často kolem potoka, fotografie
potvrzuje, že jsme se v potoku i koupali. Voda byla čistá, běžně se používala
k napájení dobytka, máchání prádla apod. Lidé si vody vážili a potok neznečišťovali
a nezahlcovali odpadky. Ani v období velkého sucha v roce 1947, kdy potok téměř
vyschl.
Dnes, kdy na jedné straně vedení obce naše prostředí postupně zvelebuje, my potok
devastujeme.
Za vodní tok zodpovídá úředně Povodí Moravy. Nikdo však není povinen po nás
uklízet.
Planeta se mění, období sucha se zvyšuje a tak zatím co veřejné prostředky nabádají
k šetření vodou, obnovování zdrojů, my jediný potok omezujeme. První domy v obci
se stavěly kolem potoka. Mnohé z nich přes modernizaci dodnes nemají zajištěno,
aby odpadní vody netekly přímo do koryta potoka. K tomu se přidal za posledních
20 let další nešvar: na některých březích potoka se tráva poseče, nahází do vody ono to někde doplave, nebo zachytí na břehu či pod mostem. V místech, kde není
ze silnice moc vidět se sype k potoku spadané ovoce, tráva, mnohdy odpadky. Břehy
se rozšiřují a zúžily průtok v mnoha místech na minimum.
Zamysleme se každý nad sebou, neházejme k potoku, co tam nepatří a pokud máme
sílu, upravme a udržujme i okolí u našeho potoka tak, jako to děláme u svého domu.
Vraťme potoku původní cestu, i když je zrovna sucho. Snažme se obnovit a udržujme
náš jediný vodní tok, který je pro všechny občany v obci.
Irma Garlíková
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Misijní klubko Březnice
Svátek sv. Bartoloměje je dávno za námi i tradiční pouť, která se společně
s prázdninami s námi rozloučila. I přes nepřízeň počasí se o pouťové neděli podařilo
postavit u kostela prodejní stánek našeho Misijního klubka Březnice a nabídnout
Vám tak originální výrobky ruční práce.
Děkujeme tímto všem těm, kteří přiložili ruku k dílu ať už vlastní tvorbou (věnovali
k prodeji vlastní výrobky) nebo tím, že náš prodejní stánek navštívili a odnesli si
s sebou nějakou tu drobnost. A nabídka byla pestrá: sponečky do vlasů, šité hračky
a dekorace, nákupní tašky, pouťové perníčky, svíčky, květináčky, kapsáře, pletené
prostírání a podložky pod hrnce, háčkované dečky, zdobené kolíčky… a mnoho
dalšího.
Díky Vám všem jsme mohly na účet Papežských misijních děl zaslat výtěžek
z tohoto prodeje ve výši 4 241,- Kč. Velké PÁN BŮH ZAPLAŤ! Více informací
o Papežských misijních dílech = na jaké projekty jsou peníze použity, naleznete na
stránkách: www.missio.cz.
Světový den misií, který známe pod názvem Misijní neděle, budeme slavit
21.10.2018. Tak pokud máte zájem se zapojit, budeme se na Vás těšit.
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Děti se ke společné tvorbě a modlitbě schází cca jedenkrát za měsíc v Březnici na faře
- informace vždy v ohláškách, e-mailem nebo v aktualitách na internetových
stránkách Obce Březnice.
A dospělí??? Je to na individuální domluvě a ochotnosti. Jsme velmi rády, že vedle
dětských výrobků, můžeme obdivovat a nabídnout k prodeji zdobené perníčky,
výrobky pletené, háčkované i šité. (K pletení či háčkování jsme se s dětmi ještě
nedopracovaly ☺☺☺)
Přejeme Vám krásné podzimní dny.
Lenka, Magda a Věrka

10
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PODĚKOVÁNÍ

Chvála je, když …

Chtěla bych moc poděkovat klubu maminek za zorganizování akce pro děti
na ukončení prázdnin. Byl to pro nás velký šok, když se pak u nás objevila Verča
Kozmíková s Lenkou Slezákovou a Kájou Soukupovou a předaly nám tak obrovský
dar. To jsme absolutně nečekali!! Cítíme, že nejsme na tuto zákeřnou nemoc sami
a že máme kolem sebe úžasné lidi, kteří nám dodávají hodně sil a energie. Děkujeme
i našim fotbalistkám a Hance Drcmánkové a taky úžasným sousedům (Dáši
a Radkovi Malotovým), kteří se o nás starají od 1. dne naší nemoci. Říká se, že
v nouzi poznáš přítele a my jich máme tolik, že to i díky vám všem určitě zvládneme!
Vím, že jste s námi v myšlenkách i modlitbách a je to opravdu znát.
Chtěla bych taky pochválit a vyjádřit obdiv všem, kdo darují krev. Až při této nemoci
vidíme, jak moc je to důležité. Kolik malých dětí, už od miminek, dostává
denodenně transfúze. Kdo tedy můžete, darujte! Dětská onkologie v Brně je úplně
jiný svět.... Svět plný odběrů, chemoterapií, kontrol a hospitalizací.
Začátky jsou těžké a cesta k uzdravení je dlouhá. Na 2 roky se nám Brno stává našim
druhým domovem. Všichni rodiče tam ale držíme při sobě a vzájemně si pomáháme.
Spojuje nás totiž stejná nemoc a stejné problémy. Někdo má horší průběh,
komplikace a někdo je na tom o něco líp.
Při této nemoci je to pořád jako na houpačce, což je i hodně únavné
a vyčerpávající. Přesto, ale všichni pevně věříme ve šťastný konec a uzdravení
našich dětí.
Ještě jednou všem moc děkujeme za podporu, moc si toho vážíme!
Děkujeme..., bojujeme..., Vyhrajeme!!!
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Byla jsem tuhle na návštěvě. Něco tak skvělého jsem už dlouho neprožila. Můj
hostitel připravil báječné odpoledne. Hned, jak jsem vstoupila do dveří, mě hezky
přivítal, podal mi sklenku se šampaňským a nechal mě vydechnout. Pak mě provedl
krásně zařízeným domem a ve velkém obývacím pokoji mě seznámil s ostatními
hosty. Příjemně jsme si povídali a za chvíli nás zvali ke stolu. Konečně jsem
pozdravila hostitelku a pak už jsem mohla jen obdivovat její kuchařské umění.
Zeleninové saláty z čerstvých surovin s různými pikantními i jemnými zálivkami,
smíchané z překvapivých kombinací tvarově i barevně odlišných kousků zeleniny.
Vypadaly krásně barevně a chutnaly svěže. Grilovaná masíčka kuřecí a rybí, pěkně
propečená s křupavou kůrčičkou, podávaná se zajímavými omáčkami. Jestli dobře
počítám, bylo jich asi šest: česneková, křenová, dvě sýrové - ta z nivy, ta byla! Potom
nějaké bylinkové. Jako příloha se nabízely různé druhy pečiva. Kdo měl co rád, tmavé
celozrnné nebo jemné bílé pečivo, se semínky i bez nich. K tomu jsme popíjeli lehké
bílé víno, přesně vychlazené nebo ledovou vodu s citrónem. Na závěr hostitelka
servírovala tiramisu. Něžný piškot s hebkým tvarohovým krémem s příchutí kávy.
K tomu samozřejmě kafíčko. Ó, to bylo!
Navíc oba hostitelé byli vlídní, zábavní, vnímaví. Citlivě vybírali hudbu a ani jsem si
nevšimla, jak nenápadně řídili rozhovor. Hodně jsme se nasmáli, ale pamatuji si, že
když se řeč stočila na někoho, o kom bychom nemluvili dobře, najednou jsme
hovořili o něčem jiném. Všichni jsme si připadali náramně vtipní, zábavní a chytří.
Po jídle jsme ještě chvíli poseděli a každý z nás hostů ještě dostal nějaký dárek. Když
nám na rozloučenou hostitelé požehnali, odcházeli jsme domů zcela blažení.
Chtěli byste, aby vás taky pozvali? Vezmu vás s sebou, až tam příště půjdeme. Oni
zvou hosty často. Chtěli byste? Proč byste tam chtěli jít? Protože jsem o nich tak
hezky mluvila. Chválila jsem je. Každý chce prožít něco příjemného, být přijat,
obdarován, cítit se vzácným.
O mých hostitelích můžete po mém vyprávění mít ty nejlepší představy. Jak mohou
lidé získat představu o tom, jaký je Bůh?
Předpokládáme, že hlavně podle nás, kdo tvrdíme, že ho známe. Jednak záleží na tom,
jak o Bohu mluvíme, a nepochybně také, jak ho svým životem reprezentujeme.
Pokud brbláme a nadáváme - ať už na počasí, na ceny, na politiku, na nevyslyšené
modlitby nebo na cokoli jiného, co si tak mohou o Bohu myslet? Pokud ho chválíme
a mluvíme o něm s uznáním, i když zrovna jeho jednání úplně nechápeme, děláme mu
dobrou pověst. V podstatě mu dobrořečíme. Jistě, víme, že chvála nejsou nábožné
písničky, které zpíváme, kdy jsme my křesťani mezi sebou. Chvála je mnohem víc.
Například chválou může být reakce na nečekaný déšť nebo na krásný pohled z okna.
Chválou může být naše laskavost k někomu, kdo si ji ale vůbec nezaslouží. Chválou
může být velkorysý nadhled v situacích, kdy se všichni derou o dočasné výhody.
Vedlejším produktem chvále je, že ostatní chtějí poznat Boha, jako ho známe my.
Chtějí se s ním seznámit. Chtějí k němu jít na večeři. A to my vlastně chceme taky, že?
Z kmihy Brusinky, autorka Hana Pinknerová
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT O SEBE
A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA - AROMATERAPIÍ PROTI NEMOCI
Milí čtenáři,

E DĚ

NY
DI

N AŠ

září je sice nádherný měsíc, kdy se léto ještě snaží vládnout, ale
bohužel jen z posledních sil. Dříve, či později nastane období
podzimních plískanic, kolísavých teplot a s tím přijdou nachlazení
a virózy. Zahalte se proto do vůně esenciálních olejů jako do teplé deky. Je to velmi
příjemná a účinná terapie všech podzimních neduhů. Léčivé rostliny se používají už od
nepaměti. První oficiální zmínky o používání olejů z bylin a dřevin najdeme už
v letopisech ze starověkého Egypta, antického Řecka a ve všech starověkých civilizacích.
O jejich popularitu se však zasloužili zejména Římané, kteří rafinovaně prohloubili
způsoby jejich aplikace. V průběhu 19. století byla řada těchto takzvaných éterických
olejů analyzována na vědeckém základě a 60. léta 20. století znovu oživila zájem používat
je ku prospěchu duše i těla. Prohlubující se zkušenosti s účinky aktivních látek, jež tyto
oleje obsahují a návrat k přírodním způsobům terapie vystupňovaly v naší dekádě další
vlnu zájmu o tuto koncentrovanou a efektivní formu léčby. Co umí oleje? Čichové vjemy
mohou stimulovat produkci hormonů, ovlivnit chuť, tělesnou teplotu, metabolismus, ale
i imunitu. Zjednodušeně můžeme říci, že energie léčivých rostlin svázaná v éterickém
oleji prostřednictvím vůní znovu obnovuje v našem těle zdraví a tolik potřebnou harmonii
těla i duše. O skutečnost, že náš psychický stav široce a zásadně ovlivňuje stav fyzický, se
dnes opírají všechny seriózní terapeutické postupy. Duše a tělo jsou jako spojené nádoby,
což především v současné hektické době vede k nejrůznějším problémům psychické
a následně i fyzické povahy. Éterické oleje působí prostřednictvím čichu na náš nervový
systém, umožňují však udržet rovnováhu tělesných pochodů, jako jsou zažívání, relaxace,
klidný spánek a podobně. Pojďme se společně podívat, co je vlastně éterický olej?
Olejová esence je nejkoncentrovanějším reprezentantem léčivé síly rostliny, nositelem
její životní energie a typických vlastností. Je to nejjemnější a současně nejcennější část
rostliny. Olejové esence v rostlině najdeme jen v nepatrných kapičkách, které se nacházejí
v jejich kořenech, květech, listech, kůře, pryskyřici nebo plodech. Kvalitní éterické oleje
se z rostlin získávají destilací vodní párou, lisováním za studena
v případě citrusových plodů nebo extrakcí v alkoholu. Nekvalitní oleje bývají však
extrahovány za pomocí chemických rozpouštědel, jež poté nejsou z olejů plně
odstranitelná. Tato metoda je samozřejmě lacinější a mnohdy nesplní očekávání
spotřebitele. Dnešní průmysl dokonce dokáže vyrobit i levné chemické náhražky těchto
olejů, které laik od pravých nerozezná a jež jsou k terapeutickým účelům naprosto
nepoužitelné. Působení těchto syntetik na lidský organismus je naopak velmi škodlivé!
Trvanlivost éterických olejů ovlivňují vlivy vnějšího prostředí. Proto se uchovávají
v tmavých nádobkách z hnědého skla, které nepropouštějí světlo. Současně by tyto oleje
neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani vlhku. Proti vzduchu a vlhkosti se lze dobře
bránit včasným a pečlivým uzavřením lahvičky.
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Použití esenciálních olejíčků je velmi široké. Můžeme vyzkoušet aplikace, jako jsou:
masáže, koupele, obklady, inhalace, aromalampa.
Už víme, jak se éterické oleje získávají, jak se používají, ale řekněme si i účinek
konkrétních bylin. V nabídce přírodních produktů najdete spoustu krásných éterických
olejů, tak bychom měli vědět alespoň pár základních údajů.
Vůně lesa zmírňuje kašel. Onemocnění horních cest dýchacích léčí oleje z jehličí:
borovice, jedle nebo smrku. Podporují vykašlávání, uvolňují hleny. Jsou vhodné při
nachlazení, chřipce, virózách, kašli, rýmě. Mají silné antiseptické vlastnosti, díky čemuž
brání množení bakterií a virů, jak na sliznici, tak ve vzduchu. Tyto oleje jsou vhodné na
záněty průdušek, dutin, bronchitidy a chronický kašel, při bolestech v krku, chrapotu
(rovněž v případě choroby z povolání ),také k uvolnění astmatu, při oslabeném dechu
a suchém kašli. Slouží nám dobře k prevenci a posílení imunity.
Eukalyptus, nazývaný též blahovičník patří k největším a nejužitečnějším stromům naší
planety. Mezi jeho největší přednosti patří silné antiseptické působení, odnímání
horkosti a celková stimulace organismu. Jeho svěží a chladivá vůně, jež připomene kafr,
najde uplatnění při nejrůznějších bronchitidách, při problémech zažívacího traktu
i močových cest. Eukalyptový olej tiší bolest, poskytuje úlevu kloubům i vyčerpané
mysli a také příjemně provoní vzduch v místnosti.
Pomerančovník je starý bezmála jak psaná kultura, neboť první zmínky o něm nacházíme
už v čínských spisech z doby před 3500 lety. Pomerančový olej se získává lisováním kůry
čerstvých plodů a okamžitě si vás podmaní hřejivou, svěží a příjemně sladkou vůní, která
pohladí tělo i duši. Olej z pomerančovníku totiž celkově harmonizuje a posiluje imunitní
systém a nesmírně blahodárně působí na naše nervy.
Olej z čajovníku australského Tea Tree má příznivé účinky na dýchací soustavu, péči
o dutinu ústní a uši. Je vhodný na péči o pokožku, při potížích kloubního aparátu
a artritidě. Při ošetření křečových žil a hemoroidů. Na své si přijde také vylučovací
soustava a pohlavní ústrojí.
Už staří Římané si cenili levandule při očistě v lázni pro její nevšední hojivé účinky
i svěží vůni. Univerzální účinky této fialově kvetoucí byliny sahají od podpory imunity
organismu a horních cest dýchacích, přes desinfekci a harmonizaci vnitřních orgánů až
po výjimečně zklidňující účinek na unavené tělo i duši. A kromě toho odpuzuje moly
a hmyz.
Kdybych mohla psát o účincích bylin a mých oblíbených éterických olejů, tak věřte, že
by nám nestačilo celé číslo našeho měsíčníku. Téma aromaterapie je velmi krásné téma
a nevyčerpatelné. A potvrzení účinků můžeme vypozorovat ze samotné přírody. Např.
sibiřští tygři v případě nemoci instinktivně požírají čerstvě opadané jehličí jedle a to jim
pomáhá bojovat s nemocí. Medvědi se zase ukládají k zimnímu spánku na pelechu
z jedlového jehličí a vdechují tedy po celou dobu éterické hojivé látky, které působí jako
preventivní prostředek proti nemocem a pomáhají navodit dlouhý a hluboký zimní
spánek.
Milí čtenáři, než ulehnete do zimního spánku, přeji vám pevné zdraví a krásný příchod
podzimních voňavých dnů.
Pavla Žilinská
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