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Okénko starosty

Z obecního zastupitelstva

Od 1.1. 2002 vstoupí v platnost nový a velmi
důležitý zákon o odpadech, který uvádí do
života zcela nové pojmy a nové pohledy do
odpadového hospodářství obcí. Zastupitelstvo
obce se v současné době seznamuje s novým
návrhem obecní vyhlášky, která plně reaguje
na změny, které jsou obsaženy v novém
zákoně. Změny, které jsou nejvýznamnější, se
týkají hlavně výše poplatku na občana bez
rozdílu věku, na chalupáře a samozřejmě i na
chataře, kteří měli doposud možnost volby.
Novým rokem 2002 se vše bude měnit a
zastupitelstvo
obce
bude
pečlivě
vyhodnocovat výši poplatku na občana v
závislosti
na
skutečných
nákladech
potřebných k likvidaci všech odpadů v obci v
roce 2001. Dle získaných informací z
okolních obcí měl náš občan v roce 2001
nejnižší poplatek na osobu za likvidaci
domovního i nebezpečného odpadu. Dle
nového zákona a určitého zvýšení ceny za
uložení odpadu na okresní skládce pro rok
2002 lze očekávat bohužel dílčí zvýšení
poplatku za likvidaci odpadu na osobu.
Konečnou výši poplatku ovšem stanoví
zastupitelstvo obce na základě nákladové
analýzy roku 2001 nejpozději do konce února
roku 2002.
Odpadové hospodářství obcí patří do
neziskových činností a spíše tuto službu
občanovi dotuje z obecního rozpočtu.

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. srpna a 22. října
roku 2001:
- zastupitelstvo obce projednalo základní body organizace průběhu
„Březnických
oslav“ konaných 30. září letošního roku a jeho
materiálového zabezpečení
- zastupitelé se seznámili s postupem vyřizování majetkoprávních
záležitostech při výkupu pozemků v lokalitě „Cibuláře“, kde se připravuje
výstavba rodinných domků
- povolilo plynofikaci obecní nemovitosti č.p. 96 Havelkovo, kterou obec
pronajímá panu Borovičkovi. Po zavedení plynu do této obecní nemovitosti
bude nově stanovena výše nájmu.
- prodiskutovalo další dílčí stavební úpravy na bývalém „Křížovo“ č.p. 67 s
cílem tuto obecní nemovitost vhodně začlenit do budovaného středu obce
- projednalo několik konkrétních investičních námětů od občanů a od Jednoty
pro rok 2002 vybudování obytného podkroví v č.p. 66, parkoviště u
prodejny Jednoty
- zabývalo se stavem obecních financí na Podílových listech u Komerční
banky a přijalo opatření jak dále postupovat při konkrétním vývoji jejich
kurzu
- 22.10. 2001: starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s projektem, který
nese název: „Strategický plán rozvoje regionu Náměšťsko“, kam patří i naše
obec. Každý zastupitel obdržel seznam projektů týkajících se naší obce,
který obsahoval názvy projektů, dobu realizace, výši přibližných nákladů a
možné zdroje jejich financování. Tento seznam je zcela obsažen ve „
Strategickém plánu rozvoje. Náměšťska.“.
- zástupce naší Základní školy a zastupitel obce paní Černá seznámila všechny
přítomné s „Výroční zprávou ZŠ za minulý školní rok“ a s průběhem školní
inspekce na naší škole.
- zastupitelstvo obce projednalo novelizaci Zákona o odpadech, která vejde v
platnost od 1.1.2002. Obdrželo pracovní verzi nové obecní vyhlášky o
odpadech, která doznává na základě novelizace zákona o odpadech
podstatných změn.
- byl oficiálně přečten děkovný dopis zaslaný panem farářem Kabátkem, kde
se vrací ke generální opravě našeho románského kostela a k oslavám, které
nedávno zdárně proběhly, ke spokojenosti celé naší obce.
- pan Mucha prostřednictvím starosty obce přednesl poděkování zastupitelstvu
obce od březnických farníků za vybudování sociálního zařízení v přímé
blízkosti kostela
- starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou z Valné hromady
Jihomoravských plynáren, kde vybral nejdůležitější informace, které se
týkají naší obce
- zastupitelstvo obce se dále zabývalo průběhem oslav 28. října v naší obci s
položením věnců k Pomníku padlých
- dále se seznámilo se zněním dopisu od paní Kadaňkové ve věci obecní
nabídky odkupu jejich pozemků v katastrálním území obce Březník
- starosta obce informoval zastupitelstvo obce o laureátovi na „Cenu města
Náměště nad Oslavou“, kterým je náš občan pan Ivan Rybníček. Toto
ocenění se mu dostalo za dlouholetou vynikající prezentaci města Náměště
nad Oslavou na poli automobilového sportu tzn. „Závody do vrchu“
- zastupitelstvo obce dále obdrželo seznam možných akcí pro rok 2002,
náměty do rozpočtu na příští rok
- na závěr veřejného zasedání poděkoval starosta obce všem zastupitelům za
jejich osobní přístup ke zdárnému a důstojnému průběhu Březnických oslav

Starosta obce

Upozornění občanům
Mnoha občanům naší obce končí sleva na dani z
nemovitosti v souvislosti se zavedením plynového
nebo i jiného ekologického vytápění domácností v
minulých letech.
Seznam občanů a jejich domácností, kterých se
toto ukončení slevy na dani z nemovitosti týká, je
připraven k nahlédnutí na Obecním úřadě pro
všechny
občany,
kteří
projeví
zájem.
Nejdůležitější následný krok je třeba učinit
nejpozději do 31. 1. 2002, kdy je nutné navštívit
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou odbor „ Daň
z nemovitosti „ paní Valová, která je připravena
společně s Vámi vyplnit nezbytné formuláře.
Vaši návštěvu FÚ nenechávejte až na příští rok,
ale doporučujeme Vám všem, aby jste návštěvu
FÚ uskutečnili již v tomto roce. Budete mít o
jednu starost v roce 2002 méně. Peníze nebudete
potřebovat!

Ze zápisů připravil Starosta obce

Významná událost
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Den 30.9.2001 bude jistě zapsán do obecních kronik jako jeden
z nejvýznamnějších historických dnů naší obce, kdy byly
oficiálně dokončeny všechny práce na generální opravě
Březnického románského kostela z 12. století, celebrována
děkovná mše svatá generálním vikářem Msgr. Jiřím
Mikuláškem a vysvěcen znak a prapor obce.V tento se otevřely
dveře Základní školy , kde kromě její prohlídky bylo možno
zhlédnout i výstavku fotografií žáků a učitelů z celé historie
naší školy. Mnoho žáků a učitelů se našlo na historických
fotografiích i když u některých z nás čas velmi pokročil.
Současně probíhala výstava fotografií v místní sokolovně pod
názvem„ Historie obce Březník „. Na tuto výstavu, ale i na
samotné „Březnické oslavy“ jsme pozvali všechny známé a
dostupné rodáky, kteří se rádi na chvíli vrátily na místa svého
mládí a mezi kamarády, které čas zavál do různých koutů
Evropy. Bylo krásné pozorovat, jak si mnozí rodáci společně
vybavují vzpomínky na doby, kdy prožívaly školní léta, své
první lásky a klíčová rozhodnutí pro další život, a nechyběly
ani slzy dojetí z příjemného setkání po mnoha letech.
Důstojnou tečkou našich oslav byl večerní ohňostroj, který v
mnohých z nás zanechal příjemný pocit mimořádného a
historického dne.
Občané naší obce se zhostili této významné události na
výbornou, kdy se všichni společně a aktivně zapojili jak do
náročných příprav tak do vlastních oslav v neděli 30.9.2001.
Zastupitelstvo obce všem našim občanům srdečně děkuje jak za
jejich iniciativu, tak za všechny dary, které věnovali na
přípravu našich „Březnických oslav“. Současně se omlouvá za
drobné nepřesnosti v interpretaci rodinných informací, které se
neprodleně napravily po jejich zjištění, děkujeme!
Starosta obce

Základní škola
Zahájení školního roku proběhlo 3. 9. 2001 za účasti starosty
obce p. Ing. Mojžíše. Ředitel školy spolu se starostou obce
přivítali především prvňáčky a popřáli jim úspěšný vstup na
ŽŠ. Jsou to: Monika Babčanová, Simona Hlavizňová, Lucie
Javůrková, Lenka Krčmová, Patrik Patočka, Eva Prokešová a
Kateřina Švarcová. Všichni jsou z Březníka.
V pedagogickém sboru působí:
pí uč Jana Štefániková - 1. ročník
Zina Jiránková - 2. a 4. ročník
Jaroslava Nevrklová - 3. a 5. ročník
Ludmila Černá - tř. uč. 6. ročníku
Milena Frohlichová - tř. uč. 7. ročníku
Lenka Jarolímová - tř. uč. 8. ročníku
Hana Staňková - tř. uč. 9. ročníku
Marie Fejfůšová - bez třídnictví
Zdeněk Cabejšek - ředitel školy
Josefa Houfková - vychovatelka ŠD
Do pedagogického sboru nastoupila paní učitelka Markéta
Foitová z Mrákotína s aprobací přírodopis a rodinná výchova.
Do pracovního poměru uklizeček byly přijaty dvě nové
pracovnice - paní Jarmila Chadimová a Lenka Hlavizňová.
Každá z nich na poloviční úvazek. V pracovním kolektivu
kuchařek nedošlo k žádným změnám. Funkci vedoucí kuchyně
zastává Marie Sochorová, vedoucí kuchařky Milada Staňková a
ostatních kuchařek Božena Hermanová a Marie Žáková. Funkci
školníka zastává František Kratochvíl a topiče Jaroslav
Bohuslav.
Ve škole se pracovalo po celé prázdniny. Pracovníci OÚ
prováděli zednické práce, byla upravena sborovna a
vymalovány sociální zařízení a kuchyň.
V letošním školním roce mají žáci opět zájem o tzv. školní
mléko. Jedná se o státem dotované mléko a mléčné výrobky.
V září se uskutečnil jako každoročně sběr šípků. Žáci celkem
nasbírali 350 kg, čímž finančně do pokladny SRPŠ přispěli 3
500 Kč. Nejlepšími sběrači se stali:
- Habánová Monika - 2. ročník - 30,4 kg
- Franěk Martin - 2. ročník - 21,5 kg
- Javůrková Lucie - 1. ročník - 14,5 kg
Javůrková Klára - 3. ročník - 14,5 kg
V soutěži tříd na prvním stupni vyhrál 2. ročník, v průměru
nasbíral 8,73 kg na žáka.
Na druhém stupni vyhrál 7. ročník, v průměru nasbíral 3,08 kg
na žáka. Nejlepší jednotlivci a kolektivy budou odměněni.
Dne 30. 9. 2001 proběhly v obci velkolepé oslavy svěcení
obecního praporu a znaku. Škola se do oslav rovněž zapojila.
Připravila pro veřejnost dny otevřených dveří. Návštěvníci
mohli projít celou budovu od půdních prostor až do kotelny.
Největší zájem byl o výstavku historických snímků školy a o
fotografie bývalých žáků od skutečných pamětníků až po
současnost. Zájem veřejnosti byl veliký. V programu obce žáci
vystoupili se scénkami, písničkami a básněmi.
Od 1. - 4. 10. 2001 proběhla na škole komplexní inspekce se
zaměřením na pedagogicko-výchovnou činnost, organizaci
plánování, kontrolní činnost a hospodaření se svěřenými
státními prostředky. Inspekce neshledala žádný závažnější
nedostatek.
Závěrem popřejme všem žákům, pedagogům a zaměstnancům
školy úspěšný rok.
Ludmila Černá

Zpráva o činnosti SDH - Březník
V červenci se březničtí hasiči zúčastnili hasičské soutěže v
Němčicích s jedním družstvem mužů, kteří se umístili na
2.místě z 15-ti účastněných družstev.
V rámci pravidelných technických kontrol bylo odborně
prohlédnuto a prověřeno naše hasičské auto IFA.
Do březnického sboru hasičů bylo přijato šest nových děvčat žen - hasiček.
Dne 1.září jsme uspořádali v obci na malém hřišti u sokolovny
2. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“. Naše
družstvo žen se umístilo na 1.místě v kategorii - ženy, dále pak
naše družstvo mužů – A se umístilo na 2.místě a družstvo mužů
– B na 1.místě v kategorii - muži. Letošní 2. ročník hasičské
soutěže skončil velkým úspěchem pro březnické hasiče.
Březnických oslav, konaných 30.září 2001 při příležitosti
konání děkovné mše svaté za generální opravu našeho
románského kostela a vysvěcení znaku a praporu obce, jsme se
účastnili v hojném počtu. Byli jsme pověřeni naší obcí
vykonáním čestné stráže u znaku a praporu obce po celou dobu
konání „Březnických oslav“, které se zhostili naši hasiči na
výbornou. Starosta obce nám byl poděkovat za vzornou
prezentaci celé naší vesnice.
Nyní nás čeká překontrolovat a připravit veškeré nářadí a
techniku pro příští sezónu. V listopadu plánujeme tématický
zájezd.
Starosta SDH
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Farnost Březník
Vracím se znovu k významné události, která se v naší obci
konala 30.září letošního roku. Byla sloužena mše svatá za
ukončení prací na zdejším chrámu Nanebevzetí panny Marie.
Při této příležitosti byly posvěceny znak a prapor obce.
Děkovnou mši svatou sloužil generální vikář monsignor Jiří
Mikulášek za asistence kněží z okolních farností.
Náš chrám nechal vystavět pan Záviš z Březníka v r.1237.
Tehdejší stavba vyla typem jednolodního šlechtického
tribunového kostela a proběhla ve dvou etapách. Ves byla
šlechtickým majetkem se sídlem v Březníku, kde měla dvorec,
který zanikl pravděpodobně v 16.století. V roce 1304 byl kostel
zničený vpádem kmenů Kumánů. K obnově a přestavbě došlo v
roce 1338 Janem Ježkem z Náchoda. Obnova byla provedena
ve slohu gotickém. Tehdy dostal kostel podobu kříže. Byla
vystavěna příční loď s presbytářem, pěknými klenbami, žebry a
svorníky.Při opravě kostela v roce 1931 za působení faráře p.
Čecha, byla odkryta venkovní omítka na částech románské
architektury. Můžeme obdivovat krásné zdivo, vázané z
drobných kvádříků pernského pískovce. Pod římsou nás zaujme
krásný obloučkový vlys se zubořezy. Tímto zásahem se kostel
zařadil k historickým perlám mezi moravskými kostely. Vzácná
památka je gotická monstrance z roku 1522. Na věži jsou
zavěšeny tři zvony z roku 1491, 1498 a 1559.
Nyní ke generální opravě. Nejdříve byly provedeny zemní
práce. Kolem celého kostela byla položena drenáž, aby se
zabránilo vlhnutí zdí. Při těchto pracích spadlo schodiště do
věže, protože nemělo základy. Tak bylo nutné schodiště
postavit znovu. Téhož roku byla osekaná vnější omítka kolem
celého kostela, i omítka vnitřní, dle pokynů památkářů a dalších
odborníků. V roce 1999 byla nanesena sanační omítka zvenku
kostela a zdi olíčeny konečnou barevnou úpravou. Vnitřek
kostela se omítal po částech – pro velkou vlhkost zdiva. Byla
vybudována nová elektroinstalace, kterou provedla soukromá
firma pana Zedníčka z Březníka. Celý kostel je elektronicky
zabezpečen a je instalováno elektrické zvonění na věži, které je
možno ovládat ze tří míst. Byly vyměněny okapní žlaby a
svody, použitý materiál – měď. Kolem celého kostela je nově
vybudována kanalizace. Vyměněná krytina na pilířích u brány a
na vstupu do kostela. U školy bylo vybudováno sociální
zařízení pro potřeby těch, kteří se účastní pobožností v kostele.
Též byly natřeny všechny vstupní dveře. Odkazem pro budoucí
generace je pamětní deska umístěna u vnitřního vchodu do
kostela.
Nyní k peněžním prostředkům. V roce 1999 byla provedena
veřejná sbírka, na které se vybralo:
v Březníku
84.940,- Kč
podnikatelé
23.600,- Kč
v Kuroslepech
25.300,- Kč
úroky
4.280,- Kč
(mezisoučet:
138.120,- Kč)
od Jaderné elektrárny Dukovany
30.000,- Kč
od OkÚ ref. kultury
380.000,- Kč
obec Březník
654.230,50 Kč

celkem

1.202.350,50 Kč

Všechny uvedené práce prováděla náměšťská firma Montstav,
jejímž majitelem je p. Hvězda.
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Poděkování patří zastupitelstvu obce, v jehož čele byl
starosta pan Josef Rybníček. To rozhodlo o generální
opravě našeho kostela a zahájilo její realizaci. Stejné
poděkování si zaslouží nynější zastupitelstvo se starostem
p.ing. Jaroslavem Mojžíšem. Za jeho vedení se všechny
práce dokončily a navíc byly provedeny úpravy hřbitova a
okolí kostela. Tak se stal kostel důstojnou dominantou
obce.
Na závěr všem farníkům i ostatním občanům, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáhali buď prací nebo finančně,
co nejsrdečněji děkuji. Zvláště bych chtěl poděkovat za
velkou pomoc a dobrou spolupráci starostovi p. ing.
Mojžíšovi. Abych pořád neděkoval, tak po křesťansku všem
Pan Bůh zaplať!
Poděkování zastupitelstvu obce!
Farníci dlouho marně usilovali o sociální zařízení pro
účastníky bohoslužeb a různých slavností konaných ve
zdejším kostele.
Teprve současné zastupitelstvo obce žádost realizovalo. Za
to mu patří zvláštní poděkování všech farníků.
Antonín Mucha

kostelní hospodář

Mateřská škola
Skončily prázdniny, začal nový školní rok i v mateřské
škole. Naše řady opustilo 7 dětí, které odešly úročit svoje
znalosti a dovednosti získané v MŠ do první třídy ZŠ. Na
jejich místa byly přijaty nové děti. Celkem jich máme
zapsaných na tento školní rok 25. Z toho je 18 chlapců a 7
děvčat. Letos opět máme v nabídce pro děti MŠ i ZŠ
dvakrát týdně hudební kroužek, tzv. „zpívání“ , do kterého
mohou přijít všechny děti, které mají chuť si zazpívat. S
výsledky práce hudebního kroužku se všichni, kteří máte
zájem, můžete každoročně seznámit především na našich
veřejných vystoupeních v sokolovně při tradičním
vánočním „zpívání u stromečku“. Letošní rok nebude
výjimkou. Tímto Vás předběžně všechny srdečně zveme.
Díky několikaleté práci s malými zpěváčky jsme měli
možnost sáhnout do našich „rezerv“ při zajištění
příspěvku k programu oslav svěcení znaku obce. (Pro ty,
kteří veřejně prezentovali svůj názor, že školka nebyla
schopna nic nacvičit a musela si půjčit ze školy děti
Švarcovy: školka opravdu není během prvních týdnů v
září schopna nacvičit nic, s čím by se dalo na úrovni
veřejně vystoupit. V této době mají naše děti dost starostí
samy se sebou. Ať už s vlastní sebeobsluhou, s
přivykáním si na režim dne v MŠ, a v neposlední řadě se
steskem po mamince, stresem z odloučení. Bylo by tudíž
vrcholně neprofesionální vystavovat je jinému, nikoliv
nezbytně nutnému stresu, kterým bezesporu nácvik
veřejného vystoupení je. Tolik na vysvětlenou pro ty, kteří
již zapomněli, že také byly dětmi ve školce.) Katuška a
Davídek byli ochotni sami reprezentovat náš kroužek a
svými dovednostmi i několikaletou práci MŠ. Poctivě
docházeli takřka celý měsíc do MŠ v době, kdy si jejich
kamarádi užívali odpoledních radovánek. Snažili se a
vskutku špičkově nacvičili čtyři veskrze náročné lidové

písně, náročnější tím spíš, že byly bez doprovodu. A těšili se!
O to větší bylo jejich (a nejen jejich ) zklamání, když nám při
poslední zkoušce byl doručen „povel shůry“: zkrátit vše na
polovic, 7 minut je moc. Těžko se vysvětluje i dospělému, že
práci „na zakázku“ kterou poctivě a s nadšením dělal, dělal
zbytečně. Zklamání v těch dětských očích, (ale i v očích
babičky, která se nedobrovolně stala tím „poslem špatných
zpráv“, a která lépe něž kdokoliv jiný věděla kolik úsilí děti –
a s nimi celá rodina – věnovaly přípravě plánovaného
vystoupení), když děti zjistily, že se snažily vlastně takřka
zbytečně, ani popsat nejde. Nabízí se otázka: byl takový
zážitek pro děti opravdu nutný? Kvůli třem minutám…..?
Člověk, a tím spíš dítě, přece není stroj nebo počítač ze
kterého se dá bez mrknutí oka nehodící se vymazat. Každý to
patrně můžeme chápat jinak, máme na to svaté právo. Já
myslím, že vůči dětem to přinejmenším nebylo fér. Co se
stalo, stalo se. Zpíváme dál. Ale Davídkovu prohlášení, že s
námi zpívat bude, ale sám už nic zpívat nebude, se vůbec
nedivím. Taky proto, že ve školce spolu s ostatními dětmi
stále poslouchal, že práce druhých se neničí a snaha se cení.
U nás se snaha opravdu cení a proto mi dovolte přejít na
veselejší téma. Musíme děkovat! Tisíceré díky všem naším
mini sponzorům – dodavatelům plastových PET - lahví. Díky
vám všem jsme již odevzdali téměř 30 naplněných žoků a za
těch prvních 25 žoků jsme pro školku získali 1.250,-Kč. Ty
použijeme na nákup nových dekorativních závěsů do třídy v
rámci zvelebení životního prostředí. Přejeme si je již více než
dva roky, ale stále byly potřebnější investice. Je dobré zjištění,
že vlastně odpad může plnit přání. Další velký dík patří všem,
kteří spojili svoje „finanční síly“ a umožnili nám zakoupit k
nové kuchyňce i nový koberec. Těmito „spojenci“ byli:
družstvo LUH 500,-Kč, p. Růžička 500,-Kč, p. Pilátová 300,Kč, p. Sázavský 300,-Kč a p. Pavlíček (Náměšť) 200,-Kč.
Osobní dík patří p. Jindře Sázavské, která společně s p. Hanou
Sklenářovou celou akci „Koberec“ zajišťovala. K novému
koberci byl potřeba nový nátěr pokojíčku. Díky panu
Sklenářovi! Panu Křivánkovi zase děkujeme za omalovánky,
pexesa a další výtvarný materiál.
Jak je vidět, naše mateřská škola není lhostejná nejen svému
zřizovateli, ale také spoustě našich spoluobčanů, a tak máme
ve školce zase o něco pěknější prostředí. Díky. Prostředí
klidu a pohody už si musíme vytvořit spolu s dětmi (ale i
rodiči) sami. A věřte, že se o to snažíme každý den. Snad se
nám to i daří. A nezapomeňte – máme Vás rádi, a už se
těšíme na prosincové předvánoční setkání.
říjen 200
za děti a zaměstnance MŠ
Olga Žáková - řed. školy

TJ Sokol
Ve třetí čtvrtině letošního roku naše jednota vedle běžné
sportovní činnosti organizovala nebo se spolupodílela na
zajištění několika významných společensko kulturních akcí
obce.
V srpnu to byla tradiční „Velká pouť“ pod májí s
Polužankou. Na předpouťové zábavě nám hrála hudební
skupina „ A JE TO“ z Třebíče.
Měsíc září byl ve znamení příprav významné obecní
události - oslavy k udělení a vysvěcení obecního znaku a
praporu, která proběhla 30. září 2001 a na jejíž přípravě a
průběhu se TJ Sokol, vedle dalších spolků a organizací,
aktivně spolupodílela. A když nás vedle hezkého kulturního
programu nezklamalo ani v té době značně nevyzpytatelné
počasí, mohli jsme být s celkovým výsledkem akce více než
spokojeni.
Podzim jsme zakončili uspořádáním krojovaných hodů, na
kterých hrála dechová hudba Polužanka a hudební skupina
Proměny. Tradičně velmi dobrou úroveň mělo i
předtančení, kterým členové tanečního souboru pod
vedením paní Hany Bábuňkové večerní hodovou zábavu
zahájili.
Ze sportovních aktivit jednoty bych zde chtěl
krátce zhodnotit především podzimní vystoupení našich
fotbalistů. V okresních soutěžích, které právě v těchto
dnech končí svoji podzimní část, se nám v žákovské a ani
dorostenecké kategorii příliš nepodařilo navázat na
relativně úspěšné výsledky uplynulého ročníku. Největší
měrou se na tomto stavu zřejmě podílela tradiční „výměna
generací“, kdy starší hráči odcházejí do vyšší věkové
kategorie a ti mladší nemají zatím tolik zkušeností a sil aby
je nahradili.
V mužstvu dospělých je však situace jiná. Tým je složený
ze zkušených hráčů a pod vedením trenéra Hejla se snaží
ovládnout čelo tabulky okresní soutěže. Ani jim se však
nedařilo vždy tak, jak by si představovali a několikrát,
zejména v domácím prostředí, své příznivce zklamali.
Věřím však, že jarní část soutěží proběhne tak, abychom na
konci sezóny 2001/2002 mohli být s výsledky našich
fotbalistů všech věkových kategorií spokojeni.
S příchodem podzimu se začne těžiště našeho
sportování přesouvat do sokolovny. Chtěl bych touto cestou
oslovit naše spoluobčany, kteří mají o sportování zájem,
aby přišli mezi nás. Především rodičům dětí a mládeže bych
chtěl říct, že sportování je pro jejich děti ideálním
prostředkem pro jejich tělesný a duševní rozvoj. Proto bych
si přál aby na své děti v tomto směru působili tak, aby při
rozhodování co s jejich volným časem, zbylo i místo pro
sport. Rozpis jednotlivých cvičebních hodin bude umístěn
na vývěsce TJ Sokol a současně i na našich webových
stránkách na adrese: www.sokol.breznik.cz , pomocí
kterých chceme naše příznivce informovat o dění v
březnickém Sokole.
Starosta TJ Sokol

4

