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• Do 10. 8. ranní mlhy a deště, i v další části srpna deštivo, což 

narušovalo žňové práce.

• Jelikož od 14. 5. byl zákaz tanečních zábav až do odvolání, neby-

lo ani poutí ani hody

• 14. 9. začali rolníci se sklizní bramborů, v září deštivé počasí

• Cena masa v září 1940: 1 kg vepřového 28 korun, máslo 36 korun 

za 1 kg, cena bramborů za 1 q 50 korun, vykrmená husa 285 

korun.

• V říjnu sehrálo kino krásné fi lmy: Umlčené rty, Zakázáno milo-

vat, Tulák Macoun, Krb bez ohně

• Celý říjen sucho, od 21. 10. mrazíky, od 26. 10. napadl sníh a dr-

žel celý týden

• 28. 10. přidražilo mléko na 2,20 korun

• Celý listopad krásně teplé počasí

• Od 1. 12. do 28. 12. mrazy - 7 až - 21 °C.

• Domácí porážka: poplatek za povolení 10 korun, dávka 7 korun. 

Zvěrolékař musel prohlédnut maso a vyzkoušet, zdali je zdravé. 

Dříve se nesmělo pokračovat, až po lékařské prohlídce. Dodávku 

sádla do 100 kg živé váhy vepře musel majitel dodat 3 kg čisté-

ho sádla do sběrny sádla v Náměšti a obdržel za 1 kg sádla 16 

korun.

• Od 26. 12. museli rolníci nosit denně mléko do sběrny mléka k 

Nováčkům.

• 20. 12. se oteplilo na + 1°C

• 30. a 31. 12. opět silné mrazy až - 20 °C.

• Lidé naší republiky žili ve stálém strachu z gestapa, které mělo 

nade vším dohled jak po stránce politické, tak i hospodářské. 

Prováděli domovní prohlídky hlavně na udání, tam kde nebyly 

ARCHEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM V OBCI 
BŘEZNÍK
Archeologové odkryli v obci Březník osídlení 

staré přes 6 000 let 

V měsíci únoru proběhl na katastru obce Březník záchranný ar-

cheologický výzkum, který byl vyvolaný stavbou ČOV a kanalizace 

v  obci. Na ploše skrývky pro uložení mezideponie zeminy byla 

zjištěna koncentrace propálené hlíny – tzv. mazanice a úštěpy 

kamenných nástrojů. Zjištěná lokalita se nachází na mírném již-

ním svahu v povodí potoka Luh, v jihovýchodní části obce Březník. 

V minulosti zde aktivně prováděl predikci terénu prostřednictvím 

tzv. sběrů archeolog Mgr. Milan Vokáč, který v povodí potoka Luh 

objevil kamenné úštěpy a keramiku datovanou do období neolitu 

a eneolitu. 

Záchranný archeologický výzkum provedený společností Pueblo, 

o.p.s. spočíval v plošném odkrytí plochy 15 m x 10 m. Svrchní část 

zeminy – ornice - obsahovala archeologické nálezy datované od 

středověku po současnost a odráží zde aktivity obce Březník od 

jejího počátku až po současnost. Spodní tmavší část zeminy (ně-

kolik cm nad podložím) obsahovala již zmíněnou mazanici – což 

dodávky splněny, nebo měli větší zásoby obilí, jak kázal před-

pis. Tak se stalo, že malorolník František Dobrovolný z č. p. 33 

byl pokutován 2 500 korunami, že u něj gestapo zjistilo 150 kg 

nadstav a na hospodářství mu dosadili nucenou správu. Po za-

placení pokuty 2 500 korun, na kterou se mu prý složili rolníci, 

byla nucená správa odvolána. Další oběť udavačů byl pan Albín 

Řezanina starší z č. p. 27, který byl uvržen do žaláře v Brně za 

to, že prodal za běžnou cenu hladovějícím lidem v Brně nějaké 

poživatiny. To ovšem prováděli všichni rolníci, že prodávali hla-

dovějícím měšťákům a my, co jsme byli v Brně zaměstnaní, jsme 

jim s tím pomáhali, hlavně s přepravou. Nebylo-li udavačů, ne-

bylo soudců. Ba i mezi gestapem se našli hladoví, kteří si nechali 

zalepit obě oči nějakým naplněným batohem jídla a prohlídka 

dopadla většinou dobře, za což mohou mnozí rolníci poděkovat 

tehdejšímu starostovi panu J. Kopuletému, který na prohlídky 

např. hmotně doplácel a musel tu německou chásku živit, když 

mu sousedé něčím přispěli. Přeci jen celá odpovědnost ležela 

na něm. Mnohého rolníka zachránil od záhuby, mnohdy i ta-

kového, který si to nezasluhoval. Sám za to sklízel velmi často 

nevděk a pomluvy. 

Doslovný přepis z březnické kroniky provedla

Jana Řezaninová
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je vypálený hliněný omaz, který pokrýval stěny dřevěných staveb. 

V případě požáru takových domů se nám dochovala vypálená hlí-

na často i s otisky dřevěných konstrukčních prvků. Spolu s maza-

nicí byla ve spodní vrstvě zastoupena oxidačně pálená, nezdobe-

ná keramika, kterou předběžně datujeme do období eneolitu. 

Po odkrytí plochy na úroveň sprašových hlín bylo zachyceno ně-

kolik negativů otisku dřevěných sloupů zaniklé nadzemní kon-

strukce.  Podařilo se tak jednoznačně lokalizovat osadu, která 

zde existovala před cca 6 000 lety. Pro období neolitu až doby 

bronzové jsou charakteristické stavby tzv. dlouhých domů, které 

v době neolitu dosahovaly délky až 50 m.  Nalezené tzv. sloupové 

jámy pravidelné orientace by mohly být pozůstatkem právě tako-

vé konstrukce dlouhého domu, zaniklého požárem, jak dokládá 

koncentrace již zmíněné mazanice.

Nález nové lokality na k.ú. Březník představuje zatím jedno z nejse-

verněji trvale osídlených míst v období eneolitu pro oblast Třebíč-

ska, potažmo Vysočiny. Severní část Třebíčska představuje hranici 

starého osídlení, které se kulturně váže na podunajské nížiny, a kde 

nalézáme krajinu intenzivně přetvářenou a osídlenou již 8 000 let.  

Severněji položená oblast Žďárska byla pro tehdejší zemědělské 

využití méně výhodná, intenzivní osídlení a využití krajiny tam při-

chází až kolonizací průběhu vrcholného středověku. 

Pavel Hušták,

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

Obr. č. 1, Záchranný archeologický výzkum na k.ú. Březník, tzv. ša-

chovnicová exkavace kulturní vrstvy, v popředí patrné slopové jámy v 

orientaci V – Z. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Obr. č. 2, Rekonstrukce dlouhého neolitického domu z archeoskan-

zenu ve Všestarech. Zdroj: 25.3.2019: http://archeoparkvsestary.cz/

fotogalerie/0009-2/

SPOLEČENSKÁ 
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc duben: 

Pan Hruška Jiří, 86 let

Pan Franěk Josef, 84 let

Pan Petr Jiří, 65 let

Paní Kalousková Jana, 50 let

Za měsíc květen 

Pan Bok Rudolf, 87 let

Pan Mucha Antonín, 82 let

Pan Řezanina Karel, 82 let

Pan Sochor František, 70 let

Pan Petr Ivan, 70 let

Pan Studený Jaroslav, 65 let 

Paní Horká Slavomila, 60 let

Pan Collins Stanislav, 55 let

Paní Požárová Marie, 55 let

Paní Boudná Ludmila, 50 let

Za měsíc červen 

Paní Fröhlichová Miluše, 88 let

Paní Menšíková Milada, 75 let

Pan Rybníček Ivan, 65 let

Paní Fraňková Jarmila, 65 let

Paní Šídlová Slavomila, 55 let

Pan Kožnar Miloš, 50 let

Narodili se: 
Leden:

Jobánková Ema – rodiče Miroslava Černá a Jakub Jobánek

Laš Tomáš – rodiče Táňa a Tomáš Lašovi

Přistěhovali se:
Březen: Malá slečna Hanička Bohuslavová

Zesnulí spoluobčané
(připojujeme tichou vzpomínku):

Leden: 

Pan Zahradníček Zdeněk

Zesnulí sp
(připojujeme

Leden: Březen: 

Paní Sedláková Božena


