11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných
objektů a památek místního významu

Dominantou obce Březnice je kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým
jádrem je chráněnou kulturní památkou. Je jedním z nejstarších na Moravě a
první zmínky o něm jsou už v roce 1437. K roku 1437 se uvádí též farní
beneficium a patronátní právo - to znamená, že již tehdy zde stál kostel a fara.
Osudy kostela byly značně proměnlivé. Roku 1570 přešel do rukou českých
bratří, ale již roku 1619 byl kostelem luteránským. Znovu však přešel do
správy katolické církve. V 19. století byl přestavěn. Obojí prošlo v současnosti
rozsáhlou rekonstrukcí. U kostela stojí kamenný kříž. Z roku 1437 je
dochována zmínka o faře. První kostel byl mnohem menší, než dnes. Po celou
dobu (téměř 600 let) sloužil svému účelu. Nikdy nevyhořel, ani ho nepostihla
jiná katastrofa, jenom býval modernizován a rozšiřován. Patří k nestarším
kostelům na Moravě.
Od roku 1989 zde nebyl stálý duchovní správce. Po 19ti-letech, v roce 2008
zde byl přidělen p. Mgr. Jaroslav Špargl. Ten ve spolupráci s obcí Březnice
postupně kostel sv. Bartoloměje a faru rekonstruuje. Kostel je dominantou
obce, nachází se v jejím středu a obec Březnice jej má i ve svém znaku.
Nejenom proto se nemalou měrou podílí na zvelebování kostela i jeho okolí.

Provedené opravy, úpravy a rekonstrukce od roku 2007:
2007 – oprava cesty ke hřbitovu – nad kostelem (kompletně financovala
a zaštiťovala obec Březnice)
- vymalování interiéru kostela
2008 – rekonstrukce schodiště na kůr
- úprava prostor fary = zázemí pro setkávání klubu maminek,
společenství a návštěvy
2009 - oprava věže střechy a odvlhčení kostela - příspěvek obce
Březnice 100.000,- Kč
2010 - výměna krytiny celé střechy kostela a přístavba sociálních
zařízení k faře, které současně slouží i jako veřejné WC - obec
Březnice přispěla 300.000,- Kč
+ úprava okolí fary (výsadba zeleně)
2011 – nová fasáda kostela – příspěvek obce Březnice 150.000,- Kč
+ nová střecha fary
+ úprava půdních prostor fary na případné ubytování pro letní
měsíce
+ revitalizace zeleně kolem kostela a na hřbitově (investor obec
Březnice)
+ výměna veřejného osvětlení kolem kostela a na hřbitově
(investor obec Březnice)
2012 – renovace dveří kostela a dřevěného schodiště nad sakristií –
finanční dar obce Březnice 60.000,- Kč
+ zateplení fary
+ dětské hřiště na zahradě fary
2013 – restaurace kříže před kostelem – obec Březnice má na tuto akci
pro římskokatolickou farnost v rozpočtu částku 200.000,- Kč
+ naplánována rekonstrukce schodiště před kostelem – v rámci
projektu „Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“

