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Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
Každý prožitý rok je pro každého z nás něčím
mimořádným ať už v soukromém životě nebo
ve veřejném dění kolem nás ve vazbě na
celosvětovou společnost a životní prostředí.
Současný rok 2001 vejde do historie celé naší
republiky jako rok boje s přemnoženými
slimáky, kteří páchají škody hlavně v
zemědělských a zelinářských oblastech a
samozřejmě i na naších zahrádkách.
Zastupitelstvo obce se touto otázkou vážně
zabývalo, informovalo se o příčinách vzniku
tohoto stavu a zajímalo se jak lze čelit těmto
slimákům, kteří jsou nejaktivnější za vlhkého
počasí ve dne i v noci. Zkušenosti a praktiky
posbírané od našich občanů ukazují na dva
účinné postupy, které nevyžadují použití jedů
a jsou finančně zanedbatelné, ovšem
potřebují Váš čas ! Jeden z těchto postupů
boje proti slimákům je jejich sběr nejlépe za
vlhkého počasí do kbelíku a následné
posypání obyčejnou kuchyňskou solí. Další
postup je tzv. posolit slimáka přímo na místě.
Nejvíce zkušeností a poznatků mají naši
občané z dolní části obce a pracovníci při
obecním úřadě. Určitá doporučení zazněla i z
médií, ale postup za použití soli se jeví
nejvýhodněji. Prosíme naše občany, aby této
situaci věnovali náležitou pozornost!
Těm občanům, kteří již delší čas pravidelně
provádí
sběr „DĚKUJEME!“Vyzýváme
občany, aby věnovaly pozornost svým
zahrádkám a zahradám! Současné úsilí se
nám vrátí při sklizni v příštím roce.

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce za druhé čtvrtletí roku 2001:
- zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 28.5.2001 velmi detailně
projednalo situaci kolem příprav stavebních pozemků v lokalitě „Cibuláře“, za
jakých podmínek se budou připravené stavební parcely nabízet, možnosti
zajištění finančních zdrojů na výstavbu inženýrských sítí, komunikace a přístupu
do této lokality, včetně časového plánu
- dále byla projednána žádost Obce Kuroslepy o finanční výpomoc ve výši
150 000,-Kč v souvislosti s přípravou projektové dokumentace vodovodu v obci
a získání stavebního povolení v roce 2001, což je základní podmínkou pro
získání státní dotace pro Obec Kuroslepy. Žádosti bylo vyhověno.
- byla předložena novelizace „Jednacího řádu“, se kterou bylo zastupitelstvo
seznámeno a starosta dostal úkol tyto změny zapracovat do jednacího řádu obce
zastupitelstvo obce dále projednalo nabídku na odprodej obecních akcií České
spořitelny za nabízenou cenu až 137,-Kč / ks ( obec vlastní 700 ks akcií );
zastupitelstvo rozhodlo, že si akcie zatím ponechá
- od 1.7.2001 byla pronajmuta obyvatelná část „Havelkovo“ panu Borovičkovi,
který doposud bydlel v p.č. 140 (Katolický)
- k 30.6. 2001 zaniká v obci možnost povolování drobných staveb Obcí Březník,
protože stavební komise při obecním úřadě nesplňuje zákonné podmínky pro tuto
činnost po novelizaci stavebního zákona, který vešel v platnost od 1.7.2001;
stavební komise však bude dále pokračovat ve své činnosti a bude mít poradní a
konzultační funkci v obci
- zastupitelstvo obce projednalo stížnost Pana Klusáka Březník č.p.121 na kvalitu
vody v jeho soukromé studni a nemožnost napojení jeho rodinného domku na
veřejný vodovod, přestože mu bylo písemně obcí přislíbeno, že se tak stane v
roce 2000. Zastupitelstvo obce v roce 2000 oficiálně požádalo o státní dotaci na
obecní vodovod s tím, že další vodovodní přípojky musí být v souladu se
schválenou projektovou dokumentací a na níž má obec stavební povolení; na
stížnost bude oficiálně písemně odpovězeno
- byla schválena žádost Pana Pochopa o směnu pozemků mezi obcí a jeho
rodinou, po dokončení jeho majetkoprávních záležitostí
- zastupitelstvo obce se na svém zasedání v terénu seznámilo se stavem úprav po
demolici „ Křížovo“ a v diskusi se zaměřilo na dalším postupu postupných úprav
- na zasedání byl přizván zástupce Březnického Mlýna - Ing. Matoušek, který
zastupitelstvo obce informoval o postupu vyrovnání závazku vůči obci; závazek
Březnického Mlýna byl beze zbytku vyrovnán 23.7.2001
- na závěr zasedání podal starosta informace o postupu příprav „ Březnických
oslav“, které se uskuteční 30.9.2001

Starosta obce

Významná událost:
PAMĚTNÍ DESKA
Generální oprava našeho kostela z 12.století se
pomalu chýlí ke konci. K dnešnímu dni zbývá
dokončit malou část vnitřních sanačních omítek a
provést vnitřní malbu všech stěn vápenným
mlékem včetně úklidu. Oficiální ukončení
generální opravy kostela bude datováno k
30.9.2001, kdy bude sloužena děkovná mše svatá
v rámci našich „Březnických oslav“. Význam a
historická důležitost oprav kostela si vyžaduje
zachování zprávy pro budoucí generace, tak jak to
činili i naši předkové. Připravil se text této zprávy,
který byl konzultován na referátu kultury OkÚ v
Třebíči a konečné znění vám nyní představujeme v
provedení pamětní desky, která bude umístěna v
kostele a slavnostně odhalena po děkovné mši
svaté a vysvěcení obecních symbolik - 30.9.2001.
Starosta obce

Ze zápisů připravil Starosta obce

Text na pamětní desku:
Obec Březník
L. P. 1998-2001 byly na tomto kostele z 12. století provedeny práce na
odvodnění obvodových zdí, výměna elektroinstalace, osazeno elektronické
zabezpečení, nanešeny sanační omítky s konečnou barevnou povrchovou úpravou
a vyměněna krytina na vstupu a na pilířích hlavní brány.
Poděkování a projev úcty patří:
Obci Březník, OkÚ Teřebíč – referát kultůry
Občanům a podnikatelům obcí Březník a Kuroslepy
Jaderné elektrárně Dukovany
Pozn:
grafická úpravy zahrnuje olemování a znak obce Březník v horních rozích.

INFORMACE PRO OBČANY:
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Sběr nebezpečných odpadů
Obec Březník opět zahájila postupný sběr nebezpečných
odpadů u Havelků č.p. 96, který se v loňském roce
2000 velmi osvědčil, a občané tak mohli průběžně
doma likvidovat různé staré již nepotřebné věci. Tato
naše získaná zkušenost se opět nabízí, a od 4.srpna
2001, každých 14 dnů v sobotu v době od 9 hod do 12
hod se na obecním dvoře u Havelků vybírá jak tuhý
komunální odpad tak nebezpečné odpady – pneu,
ledničky, TV a rádia, zářivkové trubice, staré barvy a
obaly od barev, starý olej a znečištěné obaly a hadry od
oleje, železný šrot, to vše pro občany naší obce zdarma.
Pro úplnost další termíny: 18.8., 1.9., 15.9., 29.9. a
13.10. 2001.
Všem občanům děkujeme, za příkladný přístup k
likvidaci odpadů!
Služby občanům
Obec Březník na základě proseb občanů, zřídit v
blízkosti hřbitova a kostela WC pro potřeby farníků,
občanů a smutečních hostů, zrekonstruovala malou
místnost v Základní škole, která v minulosti sloužila
jako sklad pro záložní energetický plynový zdroj. Tuto
pro nás důležitou službu spravují místní farníci, kteří
dbají na to, aby byla vždy k dispozici, pokud bude
cokoliv probíhat v kostele nebo na hřbitově. Po dohodě
s nimi i v jiný čas. Toto naše WC nemá statut veřejného
WC.
Starosta obce
Zahájení podzimního kola fotbalové soutěže
Upozorňujeme sportovní fanoušky na zahájení
podzimního kola fotbalové soutěže. Na nástěnce TJ
Sokol a na kabinách Vás bude průběžně informovat.
Přejeme Vám a sobě mnoho pěkných zápasů.

Základní škola
Závěr školního roku 2000/2001 probíhal nejen v duchu práce
výchovné a vzdělávací, ale ne jednu opravu si vyžádala i budova
školy. Nejrozsáhlejší akcí je stále probíhající úprava obvodového
zdiva z důvodů vlhkosti.
K posílení kázně žáků bylo uděleno celkem 13 pochval, včetně
malého dárku, a to za dosahování soustavných výborných studijních
výsledků, za reprezentaci školy v olympiádách a při kulturních
programech, ale také za pomoc několika jednotlivců spolužákovi.
Bohužel k posílení kázně bylo také uděleno několik pokárání. Ani
bez nich školní život neběží.
V závěrečném měsíci a týdnu se tradičně uskutečnily školní
výlety, několik žáků se zúčastnilo ve spolupráci se ZŠ Mohelno
zájezdu k moři, na obou hřištích proběhl jako každý rok sportovní
den (kopaná, přehazovaná) a také se uzavřel sběr léčivých bylin.
Peněžní výnos se ukládá do pokladny SRPŠ. Nejvíce léčivých bylin,
vyjádřeno penězi na 1 žáka, nasbírali ti nejmenší - žáci 1. ročníku.
V jednotlivcích pak vyhráli po ročnících:
1. Jan Tomek
6. Dana Křížová
2. Klára Javůrková
7. Jiří Kovařík (Lhotice)
3. Martina Tomková
8. Martin Maštalíř
4. Markéta Nováčková
9. Jana Klusáková (Kuroslepy)
5. Eva Tuzová
Ve školním roce 2000/2001 opustilo školu celkem 19 žáků
9. ročníku. Na studijní obory se dostalo 12 žáků, na učební obory
zbývajících 7 žáků. Slavnostní rozloučení s „deváťáky“ se
uskutečnilo 29. 6. 2001 v obřadní síni OÚ.
Se školou se také rozloučili tři zaměstnanci. Do Náměště nad
Oslavou odešel pan učitel Hodáň. Pracovní poměr také ukončili
uklízečky paní Matoušková a Pilátová. Kdo zaujme jejich místo,
bude zřejmé až na začátku nového školního roku.
Zatím popřejme žákům, pedagogům a všem zaměstnancům
školy spokojený zbytek prázdnin a zasloužené dovolené, aby dne
3. září s radostí nastoupili do nového školního roku.
Ludmila Černá

Starosta TJ Sokol Březník

Sbor dobrovolných hasičů Březník
Dne 5.května účast „A“ a „B“ družstva mužů na hasičské soutěži v Neslovicích. „B“ družstvo skončilo na 1. místě, „A“ družstvo
na 2. místě.
Dne 12. května byl uspořádána „Den otevřených dveří“ s tradičním opékáním selete a občerstvením.
Dne 2. června účast na hasičské soutěži ve Zbýšově „A“ a „B“ družstva mužů a poprvé z účastí družstva žen. Ženy se umístili na 1.
místě ve své kategorii, „A“ družstvo mužů na 3. místě.
Ve dnech 9. – 10. června byla uspořádaná předpouťová a pouťová zábava. Při nedělní pouti nám vůbec nepřálo počasí.
Dne 16. června jsme se zúčastnili „Dětského dne“ v obci se dvěma disciplínami do dětských soutěží, a kde jsme přispěli finanční
částkou 500,-Kč.
Dne 16.června jsme se také zúčastnili hasičské soutěže v Kralicích nad Oslavou, kde soutěžila všechny naše družstva. Za
nepříznivého počasí se ženy umístily na 1.místě, „B“ družstvo mužů na 1.místě, „A“ družstvo mužů na 2.místě.
Dne 1.července hasičská soutěž s jedním družstvem mužů v Němčicích, které se umístilo na 2. místě.
V červenci a srpnu se družstva připravují a trénují na místní hasičskou soutěž „O pohár starosty obce“. Soutěž se uskuteční v
sobotu 1. září odpoledne, kam zveme nejen své členy, ale i mládež a všechny občany naší obce. O občerstvení je řádně postaráno.
Starosta SDH
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Poděkování

Názor občanů

(Uveřejňujeme s omluvou, že se nepodařilo vměstnat do minulého čísla,
děkujeme)

Vážení občané,
Dostal se mi do rukou čtvrtletník č.5, který vydává Obecní úřad
Březník. Přispělo v něm také Honební společenstvo Březník –
Kuroslepy svým článkem, na který bych chtěl uvést svůj názor a
doplnit některé důležité údaje.
Příspěvek mě potěšil tím, že se zmíněné společenstvo nevydává za
ochránce přírody a na rozdíl od jiných pochvalných článků jiných
společenstev v tisku, píše o tom, co je jeho hlavním zájmem –
vykrmení a následné ulovení zvěře.
Zajímám se o přírodu jako celek a jsem proto celoročně v polích a
lesích skoro každý den, často také kolem obce Březník. Zdají se mi
proto nadnesené počty zajíců (100ks), protože zahlédnout dnes
zajíce je už téměř vzácností. Při četnosti mých vycházek se s ním
setkávám velmi málo. Naopak počty černé zvěře budou asi značně
podhodnoceny, protože za poslední půlrok jsem se za bílého dne
setkal s prasetem na vzdálenost asi 30 m třikrát a jednou na delší
vzdálenost s bachyní, která připravovala pelech pro vrh selat.
V ročním odlovu zvěře se uvádí 30 – 40 bažantů, v závorce je
dodáno, že jsou po nákupu vypouštění. Domnívám se, že by mělo
být snahou myslivců bažanty do naší přírody vrátit a ne je po
vypuštění odlovit. Děje se tak zřejmě z ekonomických důvodů
nebo možná jen kvůli potěšení z lovu. Všichni dobře víme, že
bažant z našeho okolí zcela vymizel. Už vůbec nechci polemizovat
o tom, jak velký podíl na tom myslivost měla.
Zřejmě dosti zkreslená je i část týkající se psů. Podle zákona O
myslivosti č. 23/1962 Sb je zakázáno vlastníkům psů a koček
nechat je volně pobíhat v honitbě. Neumím si sice představit jak
může majitel zajistit, aby se jeho kočka do honitby nedostala, ale
zákon je zákon. U psů je to jasné. V citovaném zákoně, v § 21
odst.1b se říká, že Myslivecká stráž je oprávněna, cituji:
„Usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého vedoucího a ve
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu
hledají nebo pronásledují zvěř anebo se k ní plíží“ (následují
výjimky na které se zmíněné ustanovení nevztahuje což je v tomto
případě méně podstatné). Toto oprávnění může uživatel honitby
přenést na další osoby, které mají platný lovecký lístek (odst.2 §
21). V odstavci 3 se také říká: „V případě jejích usmrcení může
vlastník požadovat náhradu škody jen tehdy, dokáže-li, že k
usmrcení nedošlo za výše uvedených okolností.
Na svých častých vycházkách jsem se zatím nesetkal se samotným,
volně pobíhajícím psem, častější jsou případy, kdy jde majitel se
psem a nechá ho volně pobíhat, ale pouze asi do 50 m ve volném
terénu a na menší vzdálenost v lese. Nechce se mi proto moc věřit
údaji o stržených kusech zvěře. Sám jsem dosud takovou nenašel.
Zaujala mě proto v této souvislosti věta: „Snažíme se majitelům
psů domlouvat a vysvětlovat, že zvěř má taky právo na trochu
klidu a ne být prakticky trvale štvaná a rušená“. Konec věty je
podle mého mínění dosti přehnaný. Opravdu nevím kým je zvěř
více trvale štvaná a rušená, jestli volně pobíhajícími psy anebo
samotnými myslivci. Jenom pro ilustraci – Ještě před několika
málo lety myslivci prostřelovali hnízda dravců i s mláďaty, kladli
otrávená vejce na škodnou nebo vykuřovali liščí nory s celou
rodinkou jedovatým plynem. A co je horší, mnozí své postoje
zatím nezměnili. Dodnes není liška, kromě jiných zvířat, celoročně
hájena a může být tedy zastřelena v době, kdy vychovává
potomstvo. Ve svém článku Honební společenstvo přiznává roční
odlov 15 – 20 lišek. Je možné, že některá z nich měla někde
mláďata, která se nikdy nedočkala návratu své starostlivé mámy.
Josef Klusák, Kralice nad Oslavou

V minulém čísle čtvrtletníku – prosinec 2000 – jsme Vás
informovali o tom, že i v Březníku je pobočka Sdružení
České charity. Začátkem ledna jsme se zapojili do akce
celostátní Tříkrálové sbírky. Byla sestaveny dvě skupinky
koledníků. Skupinku chlapců – M. Budín, L. Chadim, R.
Fröhlich měla na starosti M. Menšíková, skupinku děvčat –
J. Kalousková, I. Křížová a I. Plachá – měla na starosti H.
Budínová. Děkujeme koledníkům, kteří se této akce
dobrovolně zhostili a Vám březnickým a kuroslepským
občanům za finanční přispění. Pokladničky byly otevřeny na
OÚ v Březníku za přítomnosti starosty ing. J. Mojžíše, M.
Nováčkové, J. Kryšky a H. Budínové. I jim patří
poděkování. Vybrala se částka 16 735,-- Kč, která byla
odeslána na centrum do Prahy. Všem dárcům upřímně Pán
Bůh zaplať! Peníze budou rozdělovány na jednotlivé
pobočky poskytující služby. O rozdělení prostředků Vás
budeme informovat příště. Dnes Vám vysvětlíme význam
slova charita. Je to v širším smyslu láska k bližnímu, v užším
smyslu organizovaná péče o lidi staré, opuštěné, nemocné,
zraněné a vyhnané z vlasti. Charitas – je název církevní
instituce, která se touto službou zabývá. Je to láska dávající a
sloužící, která se nezakládá na shodě milujícího a
milovaného, ani na obdivu.
Za místní sdružení charity
Jaroslav Kryška
I když je vánoční doba za námi, sluší se , abychom
poděkovali všem občanům „kteří přispěli dětem Dětského
domova v Náměšti n/Oslavou. Částka 2 663,--Kč byla
předána řediteli dětského domova. Odtud nám přišlo
poděkování tohoto znění: Každý rok, kdy se blíží dny
vánočních svátků začíná období očekávání našich dětí, kdo
jim co donese a vzpomene si na ně nějakým dárečkem. I
letošní rok byl zajímavý a nechybělo pod stromkem plno
dárků od všech těch, kteří si uvědomují život dětí v našich
dětských domovech. Jedním z mnohých, kteří udělali radost
a potěšili dušičky našich dětí jste byli i Vy, kteří pro nás
připravili peněžní sbírku pro nákup potřebných věcí. Každá,
byť malá drobná částka nám udělá radost. Proto chceme
tímto poděkovat všem těm, kteří se na sbírce podíleli. Ještě
jednou děkujeme jménem dětí a kolektivu zaměstnanců
dětského domova a jsme rádi, že mezi námi žijí lidé, kteří
dovedou zpříjemnit dětem život bez rodiny.
Dále si dovolujeme touto cestou zveřejnit jména těch, kteří
přispěli na sbírku pro naše děti. Jsou to: Jarolímová M.,
Menšík Josef st., Kafková B., Požárová A., Fröhlichová J.,
Bohuslavová B., Menšíková M., Nováčková E., Mucha A.,
Sklenář S. st. , Tůmová M., Rybníčková B., Nováčková M.,
Franěk J., Budínová J., Prokešová B., Fröhlichová M., Budín
J., Kopuletá M., Bochníčková B., Lašová M., Chytka J.,
Valová O., Jandová A., Strašáková B., Kašparová B.,
Bartošková B., Trojanová J., Kryšková L., Pejpek J. st.,
Váňa Fr., Vondrová A., Fejfušová M. Také místní
organizace KDÚ – ČSL děkuje všem, kteří nenechali výzvu
bez povšimnutí a přispěli dětem, kterým chybí rodiče.
Za KDÚ – ČSL v Březníku
Jaroslav Kryška.
(přepsala Martina Klusáková)
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