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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
i když tomu někdy průběh počasí neodpovídá, máme
zde již astronomické jaro, které začalo 21.března.
Období jara máme vždy spojeno s úklidem
a gruntováním celého našeho domku včetně zahrádky
a přilehlých zatravněných ploch. Výstupem tohoto
generálního úklidu jsou vzniklé nepotřebné odpady
různého druhu – stará tráva, dřevní hmota
z prořezaných ovocných i okrasných stromů a keřů,
starý papír, umělá hmota v různé podobě, sklo, staré
železo a další harampádí, kterého se potřebujeme lehce
a zdarma zbavit. My občané, kteří máme svůj život
spojen s přírodou jakoukoliv formou, si v danou chvíli
pokládáme „Nerudovskou otázku“ – KAM S NÍM ???
Na tuto otázku Vám dá odpověď Vaše obec, která
zodpovídá za nakládání s komunálním odpadem na
svém katastrálním území a je připravena Vám vždy
pomoci při likvidaci Vašeho komunálního odpadu.
Nastavený systém nakládání a likvidace komunálního
odpadu v obci Vám nabízí různé varianty s důrazem na
třídění odpadu. V dané oblasti třídění komunálního
odpadu se obec snaží budovat třídící místa, kterých má
obec na svém zastavěném území v současné době
celkem 7. Zde lze třídit starý papír, umělé hmoty,
barevné a bílé sklo. Vedle těchto třídících kontejnerů
jsou po obci rozmístěny BIO kompostery (celkem
25 ks) a 4 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO
odpad. Na nevytříditelný komunální odpad je připraven
velkoobjemový kontejner u „Havelků“, který je přístupný po dohodě se starostou obce nebo s pracovníky obce
– pány Chadimem V. a Zahradníčkem Z.
Železný šrot každoročně sbírají po obci fotbalisté TJ
Sokol Březník v měsíci dubnu nebo květnu po
vyhlášení místním rozhlasem.
Ve statistikách třídění komunálního odpadu jsme
dosáhli těchto výsledků:
Komunální odpad za rok 2007 celkem za naši obec:
229,9 tun
z toho: BIO odpad
- 75,0 tun
SKLO ( bílé + barevné) - 5,8 tun
PET a umělá hmota
- 6,8 tun
Starý papír (včetně ZŠ) - 18,3 tun
Nebezpečné odpady
- 1,0 tun
Pneumatiky
- 1,5 tun
Komunální odpad (popelnice) - 121,5 tun
TJ Sokol Březník – železný šrot 2007 – 6,5 tun

D a t u m v y d á n í : 1 1 . 04 . 2 0 0 8
Výše uvedená čísla nám ukazují, že Váš přístup
k třídění komunálního odpadu ve vašich domácnostech
má správný trend a je na nás všech, abychom společně
v třídění komunálního odpadu v naší obci dosáhli téměř
dokonalosti. Nechybí nám mnoho! Provedený průzkum
v obci a rozbor našeho komunálního odpadu na skládce
ukázal, že stále ještě určitá část komunálního odpadu
z našich
popelnic
je
předurčena
k vytřídění.
Připomínáme, že za uložený odpad na skládku platíme
(cena se stále rychle zvyšuje), a za vytříděný odpad
finance dostáváme, což se promítá do výše poplatku za
likvidaci Vašeho kom. odpadu a do zkvalitnění
celkového odpadového hospodářství v naší obci,
nehledě na možnost získání nějaké té odměny ve
vyhlášených soutěžích, kde jsme jako obec zařazeni
a také velmi úspěšní díky Vám občanům!
Tento Váš příkladný přístup k našemu životnímu
prostředí, nás jako obec řadí mezi nejlepší obce v rámci
kraje a v kategorii dle velikosti obce (501-1000
obyvatel). Odměnou nám všem bude finanční bonus od
společnosti EKO-KOM ve výši cca 70 tis. Kč do
rozpočtu obce. V další soutěži sběru tříděného odpadu
za rok 2007, kterou organizovala a vyhodnocovala
společnost ESKO-T Třebíč se naše obec umístila na
1. místě a odměnou ji byla poukázka ve výši 5 tis. Kč.

V loňském roce 2007 jste Vy občané vytřídili celkem
75 tun BIO odpadů. V regionální soutěži Náměšťska
jsme se také umístili na 1. místě za což jsme dostali
odměnu 7 tun kvalitního kompostu zdarma, který byl
k dispozici na přelomu měsíce února a března na malém
hřišti u sokolovny.
Všechny obdržené finanční
prostředky budou investovány opět do oblasti
odpadového hospodářství v naší obci.
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- Víte, že v Českém rozhlase Region (90,1 FM) bude
vysílán pořad o Březníku, který rádio připravuje ve
spolupráci s obecním úřadem na den 17. dubna od
14:20 hodin?
- Připomínáme, že se vybírají poplatky za svoz
komunálního odpadu na rok 2008 ve výši 420 korun na
osobu, děti do 15 let mají automaticky slevu 50 %,
studenti starší 15 let dostanou po předložení potvrzení
o studiu slevu také 50 %, stejně tak majitelé průkazů
ZTP/ P. Dále je také třeba uhradit poplatky ze psů
- jeden pes vás vyjde stále na 100 Kč, každý další pak
na 150 korun. Obecní úřad prosí občany, aby poplatky
uhradili do konce května.

Přílohou tohoto vydání Březnického čtvrtletníku je
malý magnetický pomocník, který si můžete doma
umístit na viditelném místě v blízkosti vašich nádob
určených k přímému třídění vašeho domácího
komunálního odpadu a který nám napovídá jak třídit
a co kam patří nebo i nepatří.
Starosta obce děkuje všem občanům, kteří aktivně třídí
svůj domácí komunální odpad!
Co připravujeme?!
Vzhledem ke klesajícímu množství kom. odpadu
v popelnicích chceme zkušebně v měsících květen,
červen a červenec prodloužit cyklus svozu popelnic ze
14 dnů na svoz 1x za měsíc.
Získané poznatky následně vyhodnotíme a budeme Vás
informovat. Očekáváme úsporu nákladů na likvidaci
kom .odpadu ve výši cca 20 tis. Kč
Přesné termíny svozu popelnic v měsíci květen, červen
a červenec opakovaně vyhlásíme veřejným rozhlasem.
Děkujeme za součinnost, pochopení a spolupráci!

Ing. Jaroslav Mojžíš, starosta obce

Víte že, … a místní události …
- Určitě jste si všimli, velké změny, která „postihla“
sokolovnu - v budově byla vyměněna některá okna,
balkonové a boční vchodové dveře za plastové. Nejenže
budova opravdu prokoukla, ale výměna přinese hlavně
tolik potřebnou úsporu energií.

- Hurikán Ema zanechal stopy i u nás v Březníku.
Bohužel na našem kostele. Porušena byla krytina na
střeše kostela, nemilou skutečností jsou také shozené
hřebenáče specifického tvaru. Oprava byla objednána
u firmy pana Hlavizňi z Náměště nad Oslavou. Oprava
proběhne i na osvětlení kostela, které je nefunkční, to
zajistí firma Sedláček z Horních Lhotic.

- Obec Březník se umístila na prvním místě v třídění
komunálního odpadu, kterou vyhlásila svozová firma
ESKO – T, Třebíč a jsme první i v třídění bioodpadů
v rámci regionu Náměšťsko.
- Víte, že letos bude malá pouť už 17. a 18. května?
- Víte, že bylo otevřeno v naší obci nové kadeřnictví?
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Množí se nám dotazy na fungování sběrného dvora. Do
srpna letošního roku fungování zajišťují pracovníci
obecních veřejně prospěšných prací (panové Chadim,
Zahradníček a Vyskočil), na které se s důvěrou
obracejte, dvůr vám po domluvě zpřístupní.

CYKLOTRASA
„MLYNÁŘSKÉ STEZKY“
KOLEM BŘEZNÍKA
V minulém vydání Březnického čtvrtletníku jsme se
dověděli něco o mlýně ve Skřipině, dnes pokračujeme
mlýny na jizerských a u Velkého pole:

Větší odpad v podobě lednic, televizí apod. lze umístit
před bránu sběrného dvora i bez nahlášení, bude
následně pracovníky uklizen. Sběrný dvůr Havelkovo
bude mít pravidelnou provozní dobu až od srpna (jak
jsme již ostatně zvyklí), obecní úřad o ní bude včas
informovat.

Mlýny Na jizerských a u Velkého pole
Na levém břehu Oslavy, asi 3 km od Náměště nad
Oslavou, se v minulosti nacházely dva mlýny, které již
neexistují a které nejsou zachyceny v turistických
mapách. Březnický mlýn na Jizerských patřil v regionu
mezi nejstarší. Byl v místech kudy vede cesta
z Březníka do Sedlece. Později zde stávala hájenka
„U Vlasáků“ a dnes je zde rekreační zařízení pro děti.
Dostupnost je ze silnice Náměšť n. o. – Březník.
U železničního přejezdu se ze silnice odbočuje na lesní
cestu.
Mlýn byl postaven asi ve druhé polovině 14. století
souběžně s hradem Lamberk. Poprvé se písemné
připomíná roku 1416, majitelé jsou známí až od roku
1568. Poté není o mlýně žádných zpráv. Až v roce 1784
je v pozemkové knize obce Kralice pod č. 47 uvedena
Vlasákova chalupa. Kdy mlýn vznikl, nebylo zatím
zjištěno. V roce 1820 byl majitelem mlýna Karel
Stejskal a ten jej za 3 800 zlatých prodal náměšťskému
velkostatku.
Asi kilometr proti proudu na levém břehu Oslavy se
nachází bývalý Velkopolský mlýn. Dostupnost tohoto
místa je ze silnice Náměšť nad Osl. – Březník, kde se
asi 300 metrů před Velkopolským dvorem odbočuje
vpravo na zpevněnou vozovku. Poprvé je mlýn
připomínán v roce 1572. Ještě v roce 1657 byl mlýn
vedený mezi vrchnostenskými. Velkopolský mlýn byl
velmi rozsáhlý. Vedle mlynáře zde žily ještě další dvě
rodiny. Vedle mlýnice zde bývala lisovna olejů
a zemědělské hospodářství o výměře 13 hektarů
zemědělské půdy.
Mlýn byl roku 1914 prodán s vyhořelou mlýnicí
náměšťskému velkostatku. Od něho v roce1926 koupil
realitu A. Sedláček a po pěti letech Marie Švédová
z Březníka č.p. 12. Když koncem roku 1972 majitelka
zemřela, zdědila bývalý mlýn dcera Růžena Švédová.
Ta spolu s dětmi objekt v 80. letech dvacátého století
prodala národnímu podniku Plyn Praha. Poté ZV ROH
podniku mlýn přestavěl na rekreační zařízení. Vedle
moderního ubytování zde vybudoval i koupaliště.

Flying Rhino 2008
Důležitou je pro nás i zpráva, že na základně letectva
v Náměšti nad Oslavou bude ve dnech 14. dubna až
2. května 2008 probíhat cvičení Flying Rhino 2008
(známý také pod českým názvem Létající nosorožec).
Letos to bude společné cvičení Armády ČR,
ozbrojených sil Velké Británie s cvičícími jednotkami
Slovenska a Dánska. Jsme již zvyklí, že s tímto
cvičením bude spojeno i určité zvýšení hladiny hluku.
První přílety letounů se očekávají již 11. dubna.
Letové akce jsou plánovány na pracovní dny v těchto
časech:
Denní lety: 9:00 – 17:00 hodin
Noční lety: 20:00 – 23:00 hodin
Na 1. května armáda plánuje pro širokou veřejnost Den
otevřených dveří v době od 9 do 14 hodin. Součástí
tohoto dne budou statické ukázky letecké a pozemní
techniky, účastnící se cvičení Flying Rhino 2008
a letové ukázky leteckých modelů.

Něco málo ze statistiky obyvatel Březníka
k 31. 12. 2007
V naší obci bylo evidováno s trvalým pobytem 649
obyvatel, z toho 321 mužů a 328 žen. Svobodných 254,
ženatých nebo vdaných 310, rozvedených 24, vdovců
nebo vdov 61.
K české
národnosti
se
hlásilo
588,
jiná
u 3 osob, u zbylých 43 nebyla národnost určena.
Školáků do 15 let bylo evidováno celkem 74, z toho
dívek 31 a chlapců 43.
Přistěhovalo se 23 občanů.

Příště nás čeká poslední část: o starém a novém
Březnickém mlýnu.
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č. p. 47 (místostarosta), učitel Jan Bouček (vzdělavatel),
Ludvík Bok č. p. 87 (náčelník), Jan Kudláč č. p. 2
(jednatel) a Božena Lysáková (pokladní). Členy výboru
se stali Julius Janoušek č. p. 22, Aleš Jarolím č. p. 132,
František Kříž č. p. 15, Josef Menšík č. p. 5, Josef
Kopuletý č. p. 16 a František Matoušek č. p. 141.
Náhradníky byli zvoleni Josef Kříž č. p. 15, Augustin
Musil, Čeněk Man č. p. 171, a Josef Potůček č. p. 21.
Výborová chůze v březnu 1936 je věnována zadání
stolařských a zámečnických prací. Plánovaný rozsah
prací byl zaslán pěti řemeslníkům k posouzení
a vypracování rozpočtu, za který by byli ochotni práce
zajistit. Tiskopisy byly zaslány K. Staňkovi z Kuroslep,
R. Zedníčkovi z Vícenic, Richardu Nováčkovi č. p. 4,
Františku Chadimovi č. p. 90 a Janu Doležalovi č. p. 79
z Březníka. Navrhovaný rozpočet se u všech
datazovaných pohyboval v rozmezí 17 800 Kč a 20 600
Kč. Na výboru byl učiněn závěr, že řemeslníci se mezi
sebou domluvili na přibližně stejné nabídce. Výběrové
řízení bylo proto rozšířeno o Františka Kubáska z Brna,
Václava Račického, Františka Macka a bratry
Hadrabovi z Náměště nad Oslavou. Nové rozpočty se
opět pohybovaly kolem 20 000 Kč. Hledají se změny
v projekci, které by řemeslnické práce zlevnily. O den
později, při novém jednání výboru, řemeslníci
přicházejí se snížením nákladů v průměru na 14 500 Kč
Při tajném hlasování získává z osmi hlasů polovinu
stolař Jan Doležal z Březníka. Řemeslnické práce se
zavazuje zajistit za 14 938 Kč s 15 % slevou při zadání
celé stavby.

Z kronik obce
I v tomto čísle březnického čtvrtletníku nepřijdete
o další část seriálu o výstavbě březnické sokolovny,
kterou přepisujeme z materiálů připravených panem
Miroslavem Menšíkem v roce 1987:
V plném proudy jsou přípravy ke slavnostnímu
položení základního kamene, které bylo stanoveno na
8. září 1935. Slavnosti předchází průvod obcí, k dobré
náladě vyhrává hudba Jana Nedvěda. Organizací
„poklepů“ jsou pověření pan Albín Bok, Alois Bok
a František Staněk, kteří do pokladny odevzdali částku
3 315 Kč. Účastníkům jsou také nabízeny upomínkové
vstupenky v ceně 2 Kč. Pokladní Božena Lysáková po
odečtení všech nákladů vykázala ze slavnosti čistý
příjem ve výši 3 973 Kč.
Práce na stavbě sokolovny se úspěšně rozběhly.
Členové Sokola pomáhají potahy i osobně. Potřebný
stavební materiál – vápno, písek, cement, voda, železo –
je pohotově dovážen koňskými potahy, cihly vozí
autem pan Volf z Říčan. Koncem října musí být práce
přerušeny, neboť se čeká na železné nosníky. Do stavby
prší. Členská schůze 30. října 1935 je poznamenána
nervozitou.
Na 9. prosince 1935 byla svolána mimořádná členská
schůze. Už je zřejmé, že poskytnutou subvenci se
nepodaří do konce roku vyčerpat a bude nutné žádat
o její převedení na rok 1936. je také rozhodnuto
pozemek u sokolovny ponechat na cvičiště. Na vědomí
je vzata i informace o podmínkách k udělení kinofikace.
S potěšením je přijata zpráva, že majitelé lesa na Černé
Hoře darovali jednotě 10 kubíků kulatiny na řezivo.
František Kříž č. p. 15 navrhuje podsklepit celý prostor
pod jevištěm. Jeho opodstatněný návrh je však po
dlouhé diskusi odložen k rozhodnutí na jaro. Stavba
sokolovny si v roce 1935 vyžádala částku ve výši
57 973 Kč. Také rok 1936 byl také plně ve znamení
stavby sokolovny. Již 10. ledna se sešel výbor.
Ministerstvo sociální péče v Praze prodloužilo čerpání
finančních prostředků do 30.6.1936. Stavitel R.
Zedníček připravuje rozpočet na stolařské práce.
Apeluje také na řádnou izolaci podlah. Doporučuje
polštáře pod podlahu z modřínového dřeva, které může
dodat krumlovský velkostatek. Přes 400 kubíků prken
bude pořezáno na pile pana Theimera v Kuroslepech.
Západomoravské elektrárny nabízejí levné zavedení
elektrického osvětlení.
Na valné hromadě 26. ledna 1936 je zhodnocena
činnost za uplynulý rok. Je konstatováno, že stavba
sokolovny poznamenala vlastní cvičební činnost.
Pracovní povinnost pro členy je opět stanovena na
50 hodin. V obci bude zorganizována sbírka. Ve
volbách je starostou Sokola opět zvolen Alois Lysák.
Dalšími funkcemi jsou pověřeni pan František Řezanina

Pohled na Březník, rok 1931

Na jaře stavba prodělává dočasnou krizi, která se
přenáší i do výboru Sokola. Také stavební výbor
nevyvíjí potřebnou činnost. Po vesnici je organizována
sbírka na získání peněz na dokončení stavby sokolovny.
Starosta Sokola Alois Lysák se chce vzdát funkce. Na
2. května 1936 je svolána mimořádná valná hromada.
Členstvo rezignaci starosty nepřijímá. Alois Lysák se
znovu ujímá funkce pod podmínkou, že všichni členové
se budou aktivně podílet
na dokončení stavby
sokolovny. K činnosti je také vyzván stavební výbor
v čele s A. Jarolímem. Práce se znovu rozbíhají. Hlavní
pozornost je v květnu a červnu zaměřena na omítky.
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Zedníci Jan Dobrovolný č. p. 170, Josef Prokeš č. p.
114 z Březníka a Dohnal se Senorad žádají 1, 80 Kč od
metru čtverečného omítek vnitřních a 2 Kč za omítky
venkovní. Při vlastním zajištění přidavačů tuto částku
zvyšují na 3, 30 Kč. K přidavačským pracem se
přihlásili František Musil č. p. 184, Stanislav Pánek č.
147, J. Jašek č. p. 98, Josef Krejčí č. p. 151, Jindřich
Kudláč č. p. 19, Jan Bok č. p. 163, Josef Doležal č. p.
14, M. Zahradníček č. p. 125. kteří byli v té době
většinou bez práce. Potřebný písek daroval lesní rada
František Krejčí. Zahájení omítek bylo stanoveno na 25.
května 1936. Výbor Sokola průběžně zajišťoval další
práce. Firmě Antonín Jirka z Třebíče je zadána výroba
schodišť ( 22 Kč za m2), nákup židlí bude zajištěn u
firma Tonet v Brně ( jedna židle za 27 Kč). Výroba
zábradlí je svěřena panu Oulehlovi z Kuroslep,
sklenářské práce panu Seidlovi z Náměště nad Oslavou.
Je dohodnuto, že na podlahy budou vybrána kvalitní
prkny a na ně položeny parkety. Výbor je nucen
požádat o půjčku ve výši 30 000 Kč.

V oblasti sportu byl letos opět zajištěn chod dvou
samostatných oddílů registrovaných ve sportovních
svazech – je to fotbalový oddíl s mužstvy mužů
a starších žáků a oddíl stolního tenisu, kde nás
reprezentovalo v okresní soutěži jedno družstvo.
Dále byl standardně zajištěn chod oddílu sokolské
všestrannosti. Oddíl sokolské všestrannosti u nás
představuje zejména cvičení v sokolovně všech
věkových kategorií, rekreační fotbal, stolní tenis, lední
hokej, florbal, formy rytmické gymnastiky a aerobiku,
rehabilitační cvičení, turistické výlety a vycházky do
přírody. Ročně jsou to stovky hodin sportovních aktivit
našich členů. Pod vedením jednotlivých cvičitelů cvičí
žactvo, dorost i dospělí. Chci poděkovat všem
cvičitelům a trenérům, kteří se této práci ve svém
volném čase věnují.
Z jednotlivých sportovních akcí uplynulého období
bych jmenoval účast na několika žákovských
fotbalových
turnajích,
uspořádání
tradičního
červnového setkání s fotbalisty z německého
Großbardau se sportovním i společenským programem.
V létě jsme se účastnili fotbalové ligy starých pánů
Třebíčska a v prosinci jsme uspořádali tradiční turnaj
v malé kopané - Silvestr CUP. Někteří naši členové se
účastnili i soutěže neregistrovaných hráčů ledního
hokeje na ZS v Náměšti nad Oslavou.
V oblasti společensko- kulturní jsme v uplynulém roce,
vedle již zmiňované červnové návštěvy německých
fotbalistů
z Großbardau,
uspořádali
v únoru
společenský ples, v srpnu tradiční „Velkou pouť“ se
sobotní taneční zábavou a nedělním posezením pod
májí a v říjnu to byly krojované hody.
Majetek jednoty, zejména potom sokolovna byla
využívána i ostatními březnickými „spolky“ k pořádání
různých akcí. Pořádaly se zde další plesy – hasičský
a školní. Hasiči zde pořádali „Malou pouť“ a svoji
tradiční hasičskou soutěž. Hasiči v zimním období také
chodí do sokolovny pravidelně cvičit a trénovat.
Významným uživatelem objektu sokolovny a přilehlého
hřiště byla Základní škola, která tato sportovní zařízení
využívala pro výuku tělesné výchovy. Některé svoje
akce zde měla i Obec Březník.

Stavba sokolovny sebou přinesla starosti spojené
s vybavením jeviště. Dodání jevištní techniky bylo
zadáno firmě Máca z Újezdu u Brna. Za dodané
kulisy, světelný park a další vybavení jednota
podle záznamů v účetní knize zaplatila 8 840 Kč.
Z dodané kolekce kulis se dala postavit venkovská
světnice, ale i zámecká komnata. Exteriéry tvořily
kulisy znázorňující vesnickou náves, zámecký park
a les. Osvětlení po celé šíři jeviště zajišťovala
světelná rampa a čtyři reflektory zavěšené u stropu
jeviště. K dispozici byl i reostat, který umožňoval
řídit intenzitu světla. Když k tomu připočtěme
hereckou šatnu se sociálním zařízením, měli
ochotníci vytvořeny podmínky, o kterých jejich
předchůdci celá léta snili.
V dalším čísle se můžete těšit na vyprávění o zahájení
zkušebního provozu místní sokolovny a jejím
slavnostním otevření.

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Březník
v roce 2007

Největší uskutečněnou akcí uplynulého roku byla
výstavba tenisového kurtu, do které jsme se pustili
z větší části brigádnicky. Dodavatelsky byly provedeny
pouze odborné práce, které jsme nebyli schopni zajistit
brigádnicky a nákup nezbytných komponentů pro
osazení kurtu. Na výstavbě kurtu, její přípravě
a realizaci bylo odpracováno několik stovek
brigádnických hodin.
Děkuji všem, kdo se na této naší akci nějakým
způsobem podíleli, ať už finančně nebo vlastní prací.

Členskou základnu jednoty tvořilo v uplynulém roce
celkem 181 členů, což je oproti roku 2006, kdy jsme
měli členů 197 úbytek o 16 členů; z toho bylo 149
dospělých (49 žen, 100 mužů), 10 dorostenců (6 dívek,
4 chlapci) a 22 žáků (13 dívek, 9 chlapců).
Výbor TJ Sokol se scházel pravidelně jedenkrát za
měsíc, v případě potřeby i častěji, tak jak bylo nutné
k zajištění činnosti jednoty.
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Současně byla prováděna i běžná údržba většiny našich
zařízení tak, aby byl umožněn jejich bezproblémový
a hlavně bezpečný provoz.
Jak se již stalo dobrou tradicí, na zajištění naší činnosti
se podílelo i v uplynulém roce několik sponzorů. Vedle
sokolských zdrojů je na prvním místě třeba jmenovat
Obec Březník, která se na chodu jednoty dlouhodobě
podílí jak významnou finanční dotací, tak i zajištěním
některých prací vlastními zaměstnanci OÚ. Za takto
nastavenou spolupráci chci zastupitelstvu obce
poděkovat a zdůraznit oboustrannou výhodnost
takovéhoto spojení pro sportovní i společenský život
v obci.
Děkuji i všem dalším institucím nebo jednotlivcům,
kteří se na činnosti TJ Sokol Březník v uplynulém roce
jakkoliv podíleli – finančně nebo vlastní prací. Bez této
pomoci bychom stěží zvládli provoz, údržbu či
investice na takové úrovni na jaké se dnes nacházíme.
Vladimír Babčan, starosta TJ SOKOL Březník

Od 1. února máme další novou paní učitelku – Irenu
Jaškovou. Ta ,,stará“ onemocněla a už se k nám
nevrátila.
A představte si, že ta ,,nová“ taky chodila do naší
školky a dokonce ji učila i naše paní učitelka Hejlová!
Hned byla s námi kamarád a pomáhala nám
s karnevalem. Tentokrát jsme všichni byli za sněhuláky.
Udělali jsme si zimu ve školce, když venku žádná
pořádná nebyla.
Hned po jarních prázdninách, které jsme jako správní
školáci také měly (10. -14. 3.), jsme měly Velikonoční
dílnu s paní Klímovou. Tvořily jsme opět něco nového
a opět něco moc krásného. Už nám to dělá parádu
doma. Moc děkujeme.
A také chodí někteří z nás přednášet básničky na
slavnosti vítání– naposledy to byla Sašenka Všianská,
Denďa Ludvík a Matýsek Buchtela. V neděli
16. března vítali malého Filípka Chadima a v sobotu
29. března přivítali Davídka Janatu. Drželi jsme jim
palce, aby nic nespletli.
1. dubna za náma přijela naše dobrá známá paní
Matoušková a společně s ní jsme malovali na hedvábí.
Ale víc už ani slovo, protože to bude dárek pro
maminky ke Dni matek…
A co máme ještě před sebou?
18. dubna nás čeká koncert Pavla Nováka
v Kralicích….
- a taky ještě si některý den budeme povídat s paní
Blankou Rybníčkovou o našem těle, co mu prospívá
a co mu škodí, zkrátka povídání o zdraví...
Začaly jsme jarně a ono to zatím vypadá, že se paní
Zima nechce jen tak vzdát. Ale už to má stejně
spočítané, každý den ji zaháníme písničkami
a básničkami o jaru.
Takže pěkné jaro plné sluníčka Vám přejí

Mateřská škola
Dobrý den,
schválně, jestli poznáte, o čem si teď budete číst:
Máme jaro, máme,
to je krásný čas.
Máme jaro, máme,
veselí jsme zas.
Zelená se lučina,
strom už kvésti začíná.
Ptáček zpívá spokojen,
že je jarní den.
Správně, uhádli jste to! Máme přece jaro a k němu patří
sluníčko a velikonoce!
Už se na ně pilně připravujeme: zasely jsme obilí,
nabarvily a nazdobily vajíčka, z krepového papíru jsme
společně s paní učitelkou zhotovily ptáčka- zápich do té
naší misky s obilím. Ale už jste určitě zvědaví, co je
u nás nového a co všechno jsme už prožily, od našeho
posledního čtení:
5. ledna jsme byly na tradičním Tříkrálovém odpoledni
v Kuroslepech. Bylo nás jen šest, ostatní naše kamarády
skolila chřipka (ta nás letos potrápila moc!). Ale my
jsme to zvládly i za ně.
31. ledna byli naši čtyři předškoláci Nikola a Patrik
Bujkovi, Denis Ludvík a Karolína Veselá u zápisu do
1. třídy ZŠ Kralice n/Osl. Byla tam s nimi i paní
učitelka Hejlová a ta nám řekla, jak byli šikovní. Hráli
jsme tam přesilovku, předškoláci z Kralic byli jen dva!

Vaše děti ze školky
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P.S.: Poděkování patří těmto rodičům, kteří finančně
přispěli na dar do tomboly na plese SRPŠ Březník: pí.
Hlavnová, pí. Klímová, pí. Pechová, pí. Růžičková a pí.
Šídlová.
vedoucí učitelka Zdena Hejlová

Zprávičky ze školy
Co se událo od vstupu do nového roku 2008?
•

•

Žáci 5. ročníku absolvovali školní kolo
matematické soutěže “Pythagoriáda“. Nejlepšími
řešiteli úkolů se stali Lucie Staňková, Gabriela
Miklišová a Vojtěch Řezáč.
Proběhlo také okresní kolo dějepisné olympiády,
která pro naši školu skončila velkým úspěchem.
Žákyně Bětka Chytková obsadila 1. místo a
postupuje do krajského kola, jež se uskuteční
v Pelhřimově. Druhý z účastníků, Lukáš Babčan,
skončil na pěkném 13. místě.

•

Žák Martin Franěk se zúčastnil okresního kola
konverzační soutěže v angličtině. Umístil se ve
druhé polovině soutěžících.

•

Žáci 9. ročníku byli testování ze znalostí
matematiky, českého jazyka a všeobecných
znalostí; poprvé podle programu CERMAT (který
měl odhalit především jejich studijní předpoklady),
podruhé podle programu SCIO (jenž by měl naše
žáky zařadit do krajského a celostátního průměru).
Výsledky
těchto testů žáci znají pouze ze
společnosti SCIO.

•

Do konce února byly také podány a rozeslány
přihlášky žáků na SŠ. Letos bude vycházet 14 žáků.
O gymnázium na Zastávce u Brna se budou také
ucházet 2 žáci z 5. ročníku. Přijímací zkoušky
budou 21.4.2008. Přejme žákům, aby byli přijati
hned v 1. kole.

•

V únoru se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro
žáky 7. ročníku. Sněhové podmínky v Jeseníkách
byly díky umělému zasněžení dobré. Vedoucím
kurzu byla paní učitelka Zina Jiránková.

•

V 5. třídě byla uvedena do provozu druhá
interaktivní tabule, první se nachází v přírodovědné
učebně II. stupně. Je to zcela nový prvek
vzdělávacího procesu žáků, a tudíž je pro ně velmi
zajímavý. Žáci tak mohou využít celé sady
nabízených programů a netradičním způsobem si
procvičovat učivo téměř všech hlavních předmětů,
včetně cizích jazyků.

•

V současné době žáci 8. ročníku prochází
rozsáhlým zdravotnickým kurzem, který se skládá
ze tří bloků – dvou teoretických a jednoho
praktického. Kurz vedou kvalifikovaní zdravotníci.

•

Vážení přátelé! Velikonoce jsou pryč. Ani starší
žáci, letos poprvé bez těch nejmenších spolužáků,
se nenechali zahanbit a chodby školy se pozvolna
zaplnily spoustou velikonočních motivů. Proto
doufám, že i vy, vážení spoluobčané, jste prožili
příjemné velikonoce a přejeme Vám i Vašim
zahrádkám ze školy pěkné jaro.

Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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Ze zastupitelstva

Společenská rubrika obce Březník

ZO projednalo, schválilo a vzalo na vědomí:
veřejné zasedání zastupitelstva ze dne 25. 01. 2008

Významná životní jubilea:
Duben:
pan Jan Pejpek č. p. 11 – 80. výročí narození
paní Marie Koubková č.p. 75 – 85. výročí narození
Květen:
Paní Božena Klímová č.p. 34 – 85. výročí narození
Našim jubilantům za srdce blahopřejeme a přejeme
do dalších let hlavně hodně zdraví a optimismu!

-

-

-

-

-

-

-

-

stav ve výkupu pozemku (400 m2) od ČR
v lokalitě „Za branou“, který je ve
vlastnictví ČR
informace o dotačních programech, jejich
aktuálních výzvách a přípravě žádostí
o dotaci na rok 2008 (víceúčelové hřiště –
ČEZ, zateplení budovy ZŠ – SFŽP, POV,
kanalizace „Za branou“ – SFŽP- přípravná
fáze)
informace, názory, možnosti a stanoviska
v případě požadavku kácení (obnovy) 8 ks
bříz u obecního úřadu a možných
postupech obnovy (pozn. březový list je ve
znaku obce)
výsledek finanční Tříkrálové sbírky v obci
Březník a Kuroslepy, kterou provádí farníci
z Březníka v obou obcích (výsledek: Březník 13 603,- Kč; Kuroslepy 3 870,- Kč)
seznam investičních akcí a oprav pro rok
2008 po zapracování přednesených návrhů
a změn zastupitelstvem obce a občany
rozpočet Obce Březník na rok 2008 po
zapracování pozměňujících návrhů
nabídku firmy AERO – letecké snímky
publikované v knižní podobě (region)
a finanční spoluúčast (cca 17 tis. Kč)
rozvahu financování výstavby TI v lokalitě
Za branou a návrh etapizace, její realizace
úpravu výše poplatku za likvidaci TKO pro
občana na rok 2008 – na 420,- Kč / občan /
rok, nastavený systém slev a individuální
opodstatněné žádosti beze změny
záměr prodeje připravených stavebních
pozemků v lokalitě Březník - Za branou
včetně cenových a obchodních podmínek
(vyvěšeno)
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Březník za
rok 2007 a žádost o přidělení výsledku
hospodaření za rok 2007 do rezervního
fondu ve výši 8982,25 Kč
pořízení videokroniky 2008 na konkrétní
objednané společenské akce v průběhu
roku – seznam akcí – (společenský výbor)
včetně jeho průběžné aktualizace
záměr odkupu pozemku od manželů
Černých do vlastnictví Obce Březník,
lokalita „Záhumenice - Za branou“
(budoucí výstavba RD).

Vítáme nově přihlášené březnické občany:
Paní Hanu Fajmonovou č. p. 233
Paní Petru PatočkovRX s dětmi Patrikem, Simonou
a Lucií na č. p. 148
Slečnu Martinu Petlachovou č. p. 78
Pana Milana Pokorného č. p. 129
Pana Michala Studeného č .p. 218
Manžele Ludmilu a Vladimíra Svícencovi č. p. 83
Malé slečny Adellu Irris a Hannah Nataline Šulkovy
(dcery paní Hany Růžičkové) z č. p. 23
Rozloučili jsme se a připojujeme tichou vzpomínku:
Paní Blanka Horáková, č. p. 97 (rodině se omlouváme
za opomenutí v čísle 25 z minulého roku)
Paní Jiřina Mojžíšová, č. p. 219
Pan Stanislav Doležal, č. p. 1
Pan František Chlubna, č. p. 91
Paní Ludmila Staňková, č. p. 180

2. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravila ve spolupráci
s výše uvedenými autory příspěvků Ludmila Fraňková
– úřednice Obecního úřadu Březník.
Případné zájemce o provedení korektury rádi přivítáme na OÚ
do 22. 06. 2008
Náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na Obecní
úřad do 10. 06. 2008. Děkujeme.
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