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Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

V dnešním prvním vydání Vás seznámíme trochu obšírně o činnosti obecního
zastupitelstva a problémech, které jsme řešili.

na základě rozhodnutí obecního
zastupitelstva se od dnešního dne budete
moci na těchto stránkách seznamovat
s děním v naší obci. V pravidelných
rubrikách zde najdete v okénku starosty
informaci tzv. „přímo od zdroje“ a na
první stránce budete seznamováni
s některými výsledky jednání a
problémy, které řeší obecní
zastupitelstvo, pro každé období bude
pojmenována významná akce z pohledu
dění v obci.
Na dalších stranách pak průběžně
najdete další pravidelné rubriky. Jejich
počet a obsah bude také záviset na
Vašem zájmu. Pro nejbližší období
předpokládáme pravidelnou rubriku „Z
historie naší obce“, „Společenská
rubrika“ , „Místní spolky“, „Inzerce“ a
„Podnikatelé“.
Další na str. 2. „Z redakční rady“
Starosta obce

Významná událost:
Dne 21. 5. 2000 si připomenou členové
TJ Sokol Březník a spolu s ostatním
občany a krajany obce Březník
80. výročí založení místní TJ Sokol.
Pro tuto příležitost připravili členové TJ
Sokol Březník bohatý sportovní a
společenský program. Pro přípravy
oslav byl ustanoven přípravný výbor a
do přípravy jednotlivých vystoupení se
zapojili pod vedením svých učitelů i
žáci školy a naši nejmenší školáčci.
Na den oslav je připraven celodenní
program v jehož hlavní části vystoupí
žáci školy, mateřské školy a členové
Sokola. Program doprovodí místní
kapela Polužanka. V sokolovně bude
připravena
výstava
z historie
a
současnosti Sokola.
Pro všechny příznivce kopané je
připraveno velice zajímavé fotbalové
utkání
s Internacionály
české
reprezentace.
Věříme, že všichni spoluobčané ocení
úsilí věnované přípravám jednotlivých
vystoupení a svojí účastí a potleskem
odmění účinkující.
Přípravný výbor pro oslavy TJ

Za zmínku stojí skutečnost že se nám na začátku naší práce v zastupitelstvu podařilo
zpracovat a na jednání 25. 1. 1999 schválit program rozvoje obce Březník. Na jeho
podkladě jsme mohli vypracovat a schválit urbanistickou studii obce. Tyto
dokumenty slouží nejen jako podklad pro naši práci, ale současně jsou potřebnými
dokumenty pro získávání dotací na jednotlivé akce. Hlavním cílem našich aktivit
uvedených v programu je:

Vytvořit trvale příjemné prostředí pro život občanů obce Březník.
Z jednotlivých kapitol tohoto programu uvádíme některé konkrétní akce realizované
a také financované na podkladě tohoto programu.
Díky získaným dotacím, vlastním zdrojům a v neposlední řadě za přispění obyvatel a
podnikatelských subjektů v obci a okolí obce se nám v roce 1999 podařilo
realizovat:
• dokončení vnější generální opravy kostela, omítky, nátěr fasády, výměna okapů,
hřbitovní kanalizace. Veřejná sbírka v obci Březník a Kuroslepy přinesla částku
124.000,- Kč
• rekonstrukce uhelny v Mateřské škole na obecní knihovnu
• zahájili jsme stavební úpravy místních komunikací, první část od čp. 38 po
křižovatku v délce 170 m.
• vybudování sociálního zařízení u Havelků včetně septiku
• po několika pokusech v minulých letech jsme odkoupili bývalou „Křížovu
hospodu“ do majetku obce s cílem odstranění nebezpečné stavby v obci
• další drobné investice základní škola, obecní byty, mateřská škola, Sbor
dobrovolných hasičů, veřejné osvětlení, vývěska, úprava veřejného prostranství,
úklid atd.
V přípravě dalších investičních akcích jsme:
• zahájili jsme veškeré přípravné práce na stavbu veřejného vodovodu v obci
(zahájení stavby v obci 2. pololetí roku 2000)
• s okolními vesnicemi jsme vytvořili „ Mikroregion – Chvojnice“ vzájemná
spolupráce a společné oslovení státních orgánů při získávání finančních dotací
Pro podporu podnikání jsme v rámci možností poskytovali půjčky podnikatelským
subjektům
Pro propagaci obce jsme:
• zahájili přípravu na vytvoření znaku a praporu obce
V roce 2000 pokračujeme na zahájených akcích roku 1999. Připravujeme se na
realizaci stavby vodovodního přivaděče do obce Březník.
Svoji pozornost jsme soustředili také na podporu občanské výstavby v obci
Březník, prvním naším krokem v této oblasti je založení Fondu rozvoje bydlení a
poskytování půjček na rekonstrukci stávající bytové výstavby. Předpokládaná dotace
do tohoto fondu je ve výši 600.000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo, sestavil Mojžíš a Malach

Hospodaření obce

Z redakční rady

Rozpočet obce na rok 2000:
(Výběr významných výdajů)

Projekční a inženýrské práce na
vodovodu v obci
Rekonstrukci středu obce, pokračování

250 tis.
500 tis.

Obecní vodovod I. Etapa - Horky,
napojení jednotlivých domácností
Dokončení oprav kostela ve vnitřní
části a výměna střechy nad vstupem
Nákup vodojemu Bumbálek včetně
rozvodových řádů do vlastnictví obce
Vybudování dětského hřiště u MŠ

l l00 tis.
ll0 tis.
1000 tis.
35 tis.

Výměna části osvětlení v obci
80 tis.
Dar na rozvoj mládežnického sportu
v obci pro TJ Sokol
Celkem:

l00 tis.
3075 tis.

Financování obce:
Financování obce upravuje mnoho vyhlášek a zákonů.
Pro získání přehledu s jakými příjmy můžeme obecně
počítat, nebo také jaké výdaje si můžeme dovolit,
uvádíme velice zkrácený výčet oblastí tvořících příjem
obce. Jsou to především:
• výnosy majetku obce
• příjmy z výsledků vlastního hospodaření obce
• příjmy z daní (právnických i fyzických osob,
z nemovitosti)
• úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci
• sdružené prostředky, dary, výnosy z cenných papírů,
sbírek
• dotace ze státního rozpočtu republiky
• dotace z rozpočtu okresního úřadu
• pokuty ukládané obcí
V roce 1999 tyto příjmy činily celkem:
7.588.887,- Kč
z toho příjmy z daní 1.819.879 Kč a dotace 739.000 Kč
Rozpočet na rok 2000 předpokládá příjmy ve výši
7.581.000,- Kč

Vážení spoluobčané,
starosta obce Vás v úvodu informoval o rozhodnutí zastupitelstva
vydávat obecní periodikum, dovolte tedy, abychom se představili jako
redakční rada tohoto, jak jsme jej nazvali, Březnického čtvrtletníku.
Budeme pracovat v obsazení:
ing. Jaroslav Mojžíš
Ludmila Černá
Jiří Javůrek
Hana Budínová
Miroslav Žák
Jaroslav Bohuslav
Marie Nováčková
Co chceme uveřejňovat? Chceme, aby jste v našem čtvrtletníku našli
svoje pravidelně sledované rubriky. Naším cílem je vzbudit Váš hlubší
zájem o dění v obci a k tomu Vám poskytnout dostatečný prostor
prezentovat i Vaše názory. Předpokládáme, že zde pravidelně
zveřejníme informace o práci obecního zastupitelstva, seznámíme Vás
s připravovanými akcemi, hospodařením obce. Prostor poskytneme také
pro místní spolky. Samozřejmě nezapomeneme na významnou část dění
v obci a to na činnost a mateřské a základní školy. Místní podnikatelé
mohou prostřednictvím tohoto tisku informovat o výsledcích své
činnosti, pochlubit se svými úspěchy a také využít této možnosti podělit
se o své starosti. Můžeme zprostředkovávat i pracovní nabídky.
Ve společenské rubrice se zase dozvíte o významných událostech o
narození dětí, osobních výročích a také vzpomeneme těch co se s námi
loučí naposledy.
Jak přispívat do našeho (Vašeho) čtvrtletníku? Vedle rubrik
obsahující oficiální informace ze zastupitelstva či Obecního úřadu,
budete moci prostřednictvím redakční rady přispívat i Vy. Příspěvky
psané čitelně rukou, psacím strojem či psané na počítači můžete
předávat na OÚ, po projednání na redakční radě budou potom otisknuty
v odpovídající rubrice v nejbližším možném termínu. Z tisku budou
samozřejmě vyřazeny příspěvky obsahující urážlivé a vulgární výrazy.
V případě, že chcete a najdete oblast, která by si zasloužila pravidelné
pozornosti oslovte redakční radu a svůj nápad můžete realizovat ve „své
rubrice“, např. cestování, vzdělávání, sport ap.
Přejeme Vám i sobě, aby se nám povedlo co si představujeme a co od
této spolupráce očekáváme. Život v obci bude takový, jaký si jej
uděláme a pokud Váš zájem o naše společné soužití nás donutí změnit
čtvrtletník na týdeník, bude to naše nejlepší odměna a také příspěvek ke
zlepšení komunikace a vzájemných vztahů mezi námi „Březničáky“.
(Dnešní vydání z příspěvků sestavil a upravil Ing. Ladislav Malach)
Redakční rada

Starosta obce

Mateřská škola
Ve školním roce 1999/2000 dochází do mateřské školy 31.dětí. Docházka dětí do školy je pravidelná, zdravotní stav dětí je dobrý.
Děti ve škole pod vedením ředitelky školy a učitelek získávají hygienické návyky, základní znalosti v českém jazyce, matematice,
hudební a tělesné výchově, estetické a výtvarné výchově. Nezapomínáme ani na seznamování dětí s přírodou.
Děti rády navštěvují dva zájmové kroužky, které na škole pracují, kroužek hudební výchovy a kroužek tělesné výchovy. Oba
kroužky vede ředitelka školy. Do kroužků v mateřské škole docházejí i někteří žáci nižších ročníků základní školy. V současné
době připravuje ředitelka školy děti na veřejné tělovýchovné vystoupení, které se uskuteční při oslavě 80. výročí založení Sokola v
naší obci.
Děti rády vystupují na veřejnosti a proto se s velkou láskou a pečlivostí připravovala i předvánoční besídka pro rodiče, prarodiče a
pro všechny naše občany, kteří mají o práci mateřské školy zájem. Nemalý obdiv sklidila i výstavka výtvarných prací našich dětí.
V měsíci lednu proběhl zápis předškolních dětí do základní školy. V září 2000 opustí naši mateřskou školu 10 prvňáčků.
Ředitelka školy, slečna Olga Žáková

HISTORIE OBCE BŘEZNÍK
Na těchto místech Vás chceme pravidelně informovat o zajímavostech z naší historie.
Vzhledem k informacím o opravách kostela
jsme uvedli tuto rubriku fotkou nejstarší
kulturní památky v naší obci, kostela z II. pol.
12. století.

Následující řádky ukazují výňatek ze státního
archívu v Brně obsahující první písemné
zmínky o naší obci:

Starosta

Základní škola

Společenská rubrika

S jarem vždy přichází řada okresních kol vědomostních soutěží, jichž se žáci
ZŠ pravidelně zúčastňují. Ve všech soutěžích dosahují žáci pěkného umístění v
1.polovině účastníků.
V únoru to byla olympiáda z dějepisu. Účastnili se jí Miroslav Opálka a Jakub
Krčál z Kralic. Připravovala je pí. učitelka Fejfušová.
V březnu se konala olympiáda v českém jazyce. Připravili se na ní žáci Jiří
Hauser z Kuroslep a Barbora Dymáčková z Kralic pod vedením pí učitelek
Fejfušové a Frolichové. Olympiády v anglickém jazyce se účastnila žákyně
Miroslava Černá z Březníka pod vedením pí. učitelky Staňkové. Paní učitelka
Kocourková připravila na olympiádu ze zeměpisu žáky: Jakuba Nekvapila z
Kuroslep, Lukáše Pejpka z Březníka a Jakuba Krčála z Kralic
Oblíbenými jsou také sportovní soutěže. Žáci ZŠ pravidelně obsazují atletický
čtyřboj., kolektivní hry malou kopanou a florbal. Florbal je mezi žáky natolik
populární, že se vždy na Vánoce pořádá turnaj mezi třídami, kdy chlapci a
děvčata poměří nejen svou sílu, ale získají ne jednu sladkou odměnu. Ke
sportovnímu vyžití na škole patří také lyžování. Letošní školní rok se konal
lyžařský výcvik žáků 7. ročníku a ozdravný pobyt na horách pro zájemce od
1. až po 9. třídu. Pobyt se uskutečnil ve dnech jarních prázdnin od 26. 2.do
3. 3. v Malé Morávce v Jeseníkách. Vždy velký počet účastníků svědčí o
oblíbenosti této akce.
V zimních měsících se pořádá rovněž několik akcí za účelem volby povolání
pro 9. ročník, např. DIDAKTA v Třebíči, kde se prezentuje řada škol a učilišť,
nebo návštěva na úřadu práce. Žáci 8. a 9.ročníků se zúčastňují různých
„protidrogových programů“.
Vánoční čas žáci přivítali výstavkou práce v prostorách školy a vánoční
besídkou, která se uskutečnila 19. 12. 1999 v sále sokolovny. Připravovali se v
tísni chřipkových onemocnění, avšak s největší zodpovědností, a proto sklidili
zasloužený úspěch.
29. ledna 2000 uspořádalo SRPŠ již 8. společenský ples. K tanci hrála kapela
Venkovanka. Ples skončil velkým úspěchem. Na přítomné zapůsobilo
vystoupení žáků ZŠ, kteří se představili hned ve třech skupinách. V latinskoamerických tancích, jež se žáky nacvičila taneční mistryně paní Leona
Novosádová, v disco tancích, které si žákyně připravily samy pod vedením
Jany Klusákové z 8.ročníku a Simony Nevrklové, rovněž z 8.ročníku. Tradiční
vystoupení absolventů ZŠ pod vedením paní Hany Bábuňkové se tentokrát
konalo v rytmu Straussova valčíku. Perličkou byl půlnoční rock and roll.
11.března 2000 patřila sokolovna nejmenším při příležitosti dětského
karnevalu. O soutěže se postarala paní Hana Budínová, ostatními organizátory
jsou již tradičně členové SRPŠ. Zpestřením programu byla určitě účast klokana
„Pulsíka„ z třebíčských listů Puls Třebíčska, který svou velikostí ohromil
nejednu malou masku a zanechal v ní hluboký dojem.
Starostí žáků a učitelů ZŠ byly ve 2. polovině dubna soustředěny na přijímací
zkoušky na střední školy.
Přejeme jim hodně úspěchů při výběrových řízeních

SVATBY
15. 4. 2000 - Jan Světlík a Milada Menšíková,
Náměštˇ nad Oslavou
JUBILEA od 1. 1. 2000 do 30. 4. 2000
V lednu (4.) oslavil 80. narozeniny Kafka
František, Březník 78
V únoru (18. 2. 1950) měli Zlatou svatbu
manželé Zahradníčkovi, Březník 133
a v dubnu (15. 4. 1950) manželé Jandovi,
Březník 170
NAVŽDY ODEŠLI
1. 2. Jarmila Boudná(*1941), Březník 185
1. 4. Josef Kos (*1917), Březník 143
4. 4. František Poduška (*1914), Březník 88
Obecní úřad

Výsledky referenda
V měsíci únoru 2000 se většina občanů naší
obce účastnila anonymního obecního referenda
ve kterém se mohli vyjádřit k návrhům znaků
obce. Tyto návrhy připravili převážně občané
sami na popud obecního zastupitelstva.
Z výsledků referenda a s přihlédnutím k názorů
odborníků byl vytvořen jeden návrh znaku a
praporu ke schválení parlamentem ČR.
V současné době je podaná žádost o schválení
těchto znaků příslušnému parlamentnímu
výboru.
Návrh vzhledu obecního znaku Vám
představujeme v hlavičce.první strany. Tvoří
jej černý lev na zlatém podkladě, kolem jsou
březové lístky. Přidáním žluté a černé barvy a
znaku byl vytvořen i návrh obecního praporu.

Zástupce ředitele, pí. učitelka Ludmila Černá
Obecní úřad

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
• v roce 1999 byly v hasičce vyměněny všechny okna a
vstupní dveře, byla doplněna hasičská vyzbroj a
opraveno čerpadlo
• v měsících březnu a dubnu letošního roku si hasiči
svépomocí renovovali zasedací místnost v hasičce,
položili dlažbu a obnovili el. instalaci
ve dnech 14. –15. Dubna 2000 byla vypuštěna a vyčištěna
požární nádrž za účelem letního koupání o prázdninách
SDH

POZVÁNKA NA:
21. 5. 2000 - TJ Sokol Březník 80. výročí založení jednoty
27. 5. 2000 - SDH pořádá zájezd na výstavu,,HOBY“ do
Českých Budějovic, přihlášky p. Řezanina J. nebo Pejpek J.
3. 6. 2000 - V bývalém pionýrském táboře ,,Papírny“
proběhne folkový koncert za účasti hudebních skupin:
KAMELOT, NEDVĚDI a jiné
17.-18.6. 2000 –Sbor dobrovolných hasičů pořádá
,,Tradiční Malou poutˇ„ v Březníku, hraje hudba
PANTER - sobota 17.6.,a v neděli hraje hudba
POLUŽANKA

