Vzor znaku

Březnický čtvrtletník
Okénko starosty:

Starosta obce

Významná událost:
Volby do senátu a krajského
zastupitelstva
Ve dnech 12 a 19. listopadu se konaly
volby do nově vznikajících krajů. Do
jihlavského
kraje
kandiduje
10
politických stran či seskupení. V našem
okrese se součastně konají volby do
Senátu, kde kandidují čtyři kandidáti.
Výsledky
voleb
do
krajského
zastupitelstva jsou uvedeny v číslech na
strance č. 3.
Do druhého kola senátních voleb
postoupili pan Janata za KDU ČSL a
pan Kováčik za KSČM. Vítězem ve
druhém kole se stal pan Janata, dnešní
starosta Třebíče.
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Číslo:
Datum: 22. 11. 2000

Časopis obce Březník

Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
obecní zastupitelstvo postupně naplňuje
své volební sliby, z nichž jedno
obsahuje ,,Rekonstrukci středu obce“.
Uplynuly téměř dva roky mandátu
nového zastupitelstva a střed obce
doznává značných změn, které budou
postupně pokračovat ve vazbě na
budování obecního vodovodu. Změny
středu naší obce probíhají ve spolupráci
se všemi občany kteří přicházejí se
svými náměty, připomínkami, kritikami
a na druhé straně i pochvalami, a nejsou
to jen občané kterých se to přímo týká.
Konkrétní výsledky naší spolupráce jsou
již vidět a nyní nás čeká společný
dlouhodobý úkol : ,,To co jsme si
společně vybudovali, tak společně
budeme udržovat ke spokojenosti nás
všech a návštěvníků naší obce, kterých
pomalu přibývá.“ Věřím, že obsah této
věty budeme společně naplňovat i
nadále tak jak je dobrým zvykem u
většiny občanů naší obce a ostatním
občanům tak dáváme šanci se
dobrovolně připojit se svoji trochou do
„mlýna“ a ukázat se tak okolí, že v
Březníku to také umí!
Děkuji všem, za již projevenou ochotu
spolupracovat a těším se na další!

Rok

Z obecního zastupitelstva
V dnešním třetím vydání Vás seznámíme jaké úkoly projednávalo obecní
zastupitelstvo na svém
pracovním zasedání 4. 9. a veřejném zasedání 25. 9. a jaké závěry přijalo:
Obecní zastupitelstvo:
• opětovně projednalo žádost pana Vochyána Emila o odkoupení obecních
pozemků v lokalitě „zmola v Močidkách“, současně projednalo obdobnou
žádost pana Zápotockého v téže lokalitě. Zastupitelstvo rozhodlo, že si dotčené
pozemky ponechá v majetku obce.
• pověřilo starostu obce k jednání o výkupu nebo směně pozemků v oblasti
„Cibuláře“ a „Za bránou“ s cílem připravit stavební parcely pro zájemce o
stavbu rodinného domku v naší obci.
• pověřilo starostu obce a JUDr. Javůrkovou vypracováním návrhu kupní smlouvy
mezi Obcí Březník a společností Březnický Mlýn, s. r. o. a dokončením
prodeje tzv. „Víceúčelové budovy“, včetně nezbytných právních úkonů s tímto
prodejem spojených.
• pověřilo starostu obce převzetím cca 15 ha obecního lesa v k.ú. obce Kuroslepy
a prověřením jeho stavu.
• byla jmenována komise ve složení : Ing. Mojžíš, Ing. Bok, Ing. Malach, Javůrek
J., Pejpek F., která má za úkol shromažďovat dostupné informace na jejichž
základě navrhne postup obce při realizaci přípravné části budoucí výstavby
kanalizace a čističky odpadních vod.
• přijalo darovací smlouvu v otázce hřbitova bezúplatný převod do majetku obce
(pozemek hřbitova byl v majetku církve).
• stanovilo podmínky financování vodovodních domovních přípojek od hlavního
řádu následovně:
• zemní práce spojené s vybudováním vodovodní domovní přípojky na
obecních pozemcích hradí obec
• materiálové náklady vodovodní domovní přípojky si hradí občan.
• podporuje vznik obce III. stupně v Náměšti nad Oslavou a zároveň nesouhlasí s
navrženým roztržením správního obvodu stavebního úřadu v Náměšti nad
Oslavou a Budišově. V rámci nového členění veřejné správy chceme spadat pod
obec III. stupně do Náměště nad Oslavou
• se seznámilo s organizací a úkoly spojenými s přípravami senátních a krajských
voleb, které proběhnou 12. 11. 2000 od 8 do 22 hod v ZŠ Březník.
• seznámilo se s návrhem úpravy prostranství po demolici „Křížovo“ a štítové zdi.
Ke konečné verzi úpravy této části obce se obecní zastupitelstvo vrátí na příštích
zasedáních.
• vzalo na vědomí postup příprav výstavby vodovodního přivaděče z Náměště nad
Oslavou a stav příprav budování obecního vodovodu v naší obci ve vazbě na
obdržené žádosti od občanů.
•
projednalo výroční zprávu ZŠ Březník a schválilo finanční dotaci do rozpočtu
ZŠ pro rok 2000 ve výši 23 800,- Kč na dofinancování mzdových prostředků
učitelů v ZŠ Březník.
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZÁVĚR ROKU 2000 SE POMALU BLÍŽÍ A VAŠE
ZASTUPITELSTVO SE ZABÝVÁ NÁMĚTY CO VYLEPŠIT V OBCI V
PŘÍŠTÍM ROCE. DROBNÉ NÁPADY A NÁMĚTY RÁDI VYSLECHNEME A
SPOLEČNĚ S VÁMI ZREALIZUJEME TAK, ABY SLOUŽILI KE
SPOKOJENOSTI NÁM VŠEM.
Obecní zastupitelstvo

Volební komise
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Ukončení sezóny Podzim 2000

HISTORIE OBCE BŘEZNÍK
( 3. pokračování )

Vážení spoluobčané,
V průběhu měsíce října a listopadu pro letošní
rok postupně ukončila své účinkování ve fotbalových
soutěžích všechna tři mužstva fotbalového oddílu TJ
Sokol Březník. Mužstvo starších žáků vedené br. Jiřím
Křoustkem ml. se v polovině soutěže umístilo na
čtvrtém místě. Největším problémem tohoto družstva je
malý počet hráčů a z toho pramenící nutnost hrát soutěž
starších žáků i s řadou fotbalistů, kteří by věkově
spadali ještě do kategorie mladších žáků. Rozdíl ve
fyzické a herní vyspělosti jednotlivých mužstev
v soutěži proto bývá často znát i na výsledcích zápasů.
Doufáme proto, že přínosem do budoucna bude
fotbalová přípravka pro nejmladší fotbalisty, kterou
vede br. Libor Rybníček.
To stav mužstva dorostenců se v tomto ohledu
oproti minulým letem výrazně zlepšil. Po 15 odehraných
zápasech okresního přeboru je mužstvo na osmém místě
tabulky ze sedmnácti účastníků. Je vidět, že dlouhodobá
práce s mužstvem pod vedením br. Miroslava Žáka a
br. Jiřího Oborného přináší své ovoce.
Muži přezimují na třetím místě v okresní
soutěži III. třídy a to jistě není pro tým usilující o návrat
do okresního přeboru nejvýhodnější výchozí pozicí pro
jarní část soutěže. Po výborném vstupu do soutěže, kdy
své soupeře přehrávali rozdílem třídy nastal útlum
formy, přišla zranění a při úzkém kádru, kde postrádáme
zejména více místních hráčů přišel propad z čela
tabulky. Mužstvo v čele s trenérem Jaroslavem Hejlem
čeká nelehká druhá polovina soutěže, po které, jak
pevně věříme, se březnický fotbal vrátí do okresního
přeboru II. třídy.
Výbor TJ Sokol Březník

Zahájení zimního provozu v sokolovně
S příchodem sychravého podzimního počasí
zahájila Tělocvičná jednota Sokol svá pravidelná
cvičení v místní sokolovně. Sokolovna je využívána pro
tělesné aktivity mladších a starších žákyň, starších žáků,
dorostenců, žen i mužů. Podstatnou část své zimní
přípravy zde absolvují také naši fotbalisti.
Vedle cvičení vlastní TJ sokol je naše
sokolovna využívána pro hodiny tělesné výchovy
Základní školy a nově také pro školou organizovaný
atletický kroužek, který vede p. učitel Hodáň.
Výbor TJ Sokol Březník

Tak jsme začali historii Březníka kostelem, zvony a deskami na
kostele.
Teď se poohlédneme po nejstarších dochovaných jménech obyvatel
obce Březník. Ve starých urbářích náměšťského zámku zapsaných
jmen v obci.
První zápisy se jmény obyvatel byly sepsány na základě takzvaných
rukopisů Strnišťových, které obsahují tyto jména našich předků v 16 a
17 století. V této době ještě popisná čísla domů nebyla.
1545
Hrska Jan
Liška Jan
Křovský Beneš
Machů Havel
Šandera Jan
Slabý
Šrot Havel
Karas Havel
Staněk
Vávra
Kvasnička Jakub
Kubíček
Jíra Holej
Václav Volejníků
Musil Jan, šenkýř
Pátek Jíra
Beránků Jakub
Linhard, mlynář

1547
Filov
1558
Jíra Kacmánků
Vondra, mlynář
1579
Matoušková
l583
Melichar
Šťastný Milota
Pavel Svoboda
Musilů Bartoň
l585
Kopáčů Petr
Pavelnej
Říha
1588
Kašpar Milota
Vávra Hrsků

1594
Melichar
Jan Vítků
1600
Franta Pohořelý
1618
Matěj Jiskina
l632
Jurka Ondřej
Klíma
Vondra
Roučka
1652
Havel Pijan
Václav Pijan

Bohuslav J.

Okénko pro životní prostředí
A je tady zase Zima!
Takto by se dalo uvést další ekologické okénko. A to nejen
ekologické, ale také i o slušnosti a ohleduplnosti k ostatním
spoluobčanům.
Jaksi jsme si odvykli, s přechodem na plynové vytápění, celozimnímu „zamlžení“ obce a tak jsme možná trochu více přecitlivělí
na každý takový projev komínů našich sousedů. Jistěže existují
různé druhy vytápění, vedle elektřiny jsou to i nadále klasická
paliva jako je uhlí a koks. Za docela zajímavé a za ekologické
vytápění se považuje i vytápění dřevem mj. i pěkně voní. To se
ovšem nedá říct o všech ostatních „příměsích“ jako jsou živočišné
zbytky, ale hlavně plasty apod. prohnané komínem. To je potom
vůně a hlavně moře všelijakých „jedů“ které jsou nuceni ostatní
inhalovat, většinou i včetně původce.
Zamyslete se a podívejte se pokaždé, když přikládáte pod svého
„mazlíka“ čím ho vlastně krmíte a jestli by nebylo slušnější něco
nechat popelářům. Odvoz popelnic funguje v naší obci bez
problémů a pravidelně.
Malach L
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Společenská rubrika

Základní škola

NAVŽDY ODEŠLI…
Vážení spoluobčané,
na základě ustanovení zákona o ochraně osobních dat
nemůžeme nadále tuto rubriku publikovat bez vašeho
souhlasu. V případě, že by někdo měl osobní zájem zveřejnit
zde očekávaná výročí a nebo připomenout svým
spoluobčanům nějakou rodinnou událost můžeme tak učinit
jen a pouze na jeho písemnou žádost.
Redakční rada

Školní rok 2000/2001 byl zahájen v pondělí 4. Září v budově
ZŠ. Slavnostního shromáždění se zúčastnil i starosta obce,
ing. Jaroslav Mojžíš, který pozdravil všechny pedagogy,
žáky, zvláště pak prvňáčky, jejichž přichází v tomto školním
roce 10:
Z Březníka
Martin Franěk
Jitka Pokorná
Monika Habánová Lucie Rybníčková
Josef Chadim
Petra Sýkorová
Alena Pejpková
Jan Tomek
Z Kuroslep
Denis Měcháček a Tomáš Pařízek

Redakční rada
Vážení spoluobčané,
dnešní číslo z příspěvků členů redakční rady, starosty obce a
ostatních přispívajících sestavil ing. Ladislav Malach.
Příspěvky nebyly upravovány a kráceny, za jejich obsah
odpovídají jejich autoři.
Některé příspěvky byly přepsány z originálních předloh, za
přepis odpovídá starosta obce.
Rádi uvítáme a zveřejníme i Vaše názory a příspěvky.

Pedagogický sbor se nepatrně pozměnil odchodem p. uč.
Ludmily Kocourkové a příchodem p. uč. Petra Hodáně /oba
z Náměště nad Osl./
Na 1. Stupni ZŠ tedy vyučují:
V 1. roč.
p. uč. Štefániková Jana
Ve 2. – 3. roč.
p. uč. Nevrklová Jaroslava
Ve 4. – 5 .roč.
p. uč. Jiránková Zita

Redakční rada

Na 2. Stupni ZŠ pak vyučují:
P. řed
Cabejšek Zdeněk
P. uč.
Černá Ludmila
Fejfušová Marie
Frohlichová Milena
Jarolímová Lenka
Petr Hodáň
Staňková Hana

Výsledky voleb 2000 v číslech:
Účast ve volbách do kraje:
Celkem

V%

535

100

221

41,31

220
200

37,38

Celkem
hlasů

%
hlasů

Čtyřkoalice
Komunistická strana Čech a
Moravy
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně
demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty

56
45

28
22,5

34
28

17
14

15
8

7,5
4

Strana venkova
PROSPERITA VYSOČINY
REPUBLIKÁNI MIROSLAVA
SLÁDKA
Koal.České str.národ.sociální a
pol.hn.NEZÁVISLÍ

5
5
3

2,5
2,5
1,5

1

0,5

Počet osob ve výpisu ze stálého
seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány
obálky
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů

Ve školní družině působí p. vychovatelka:
Houfková Josefa

Výsledky voleb do kraje:
název strany

Škola by však nebyla úplná bez práce správních pracovníků,
a tedy v kuchyni vaří paní:
Sochorová Marie, vedoucí kuchyně/
Staňková Miluše
Hermanová Božena
Žáková Marie
A o úklid ve škole se starají paní:
Matoušková Jaroslava, školnice a Pilátová Helena
Topení v zimním období řídí a kontroluje p. Jaroslav
Bohuslav.
Během prázdnin bylo vymalováno několik tříd, celá chodba,
WC v celkové hodnotě asi 30.000.- Kč. Byly natřeny dveře
v 1. poschodí a plechová střecha nad podkrovní místností.
Vše je tedy připraveno tak, aby žáci s elánem přicházeli do
školy a načerpávali vědomosti, seč jim síly stačí!
Přejeme dětem krásné prázdniny a pracovníkům školy
zaslouženou dovolenou.

Volby do Senátu po prvním kole:
Jméno kandidáta Celkem % hlasů
hlasů
P. Janata
74
38,144
J. Mužík
51
26,289
P. Kováčik
44
22,68
M. Mašek
17
8,7629
L. Kramolišová
8
4,1237

Zástupce ředitele, pí. učitelka Ludmila Černá
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41,12

VÝSLEDKY ŽNÍ

Mateřská škola

Průběh letošních žnových prací se nám vlivem počasí
protáhl. Žně začaly 7.července kosením řepky. Vlivem
proměnlivého počasí se řepka sekla až do 19.července.
Řepka ozimá osetá na 161 ha sklizeno 412 t při průměrném
výnosu 2,5 t /ha ve srovnání s lonským rokem o 14 % nižší
výkon.
Pšenice se začala sklízet 24.července. Na výpomoc nám
přijel 3.srpna kombjan značky Claas od firmy Montana s. r.
o. z Dolních Dubnan. V našich podmínkách seče tento stroj
průměrně 30 ha za den a u nás sklidil 121 ha. Pšenice
potravinářská osetá na 386 ha sklizeno 1660 t při průměrném
výnosu 4,3 t/ha to znamená o 14 % nižší ha výnos.
Velká pouť mezník při kterém jsou ukončeny u nás žnové
práce tentokrát neplatil. Ječmen ještě nedozrál, proto se
muselo čekat. Sečení ječmene vylo ukončeno 24.srpna a
následující den proběhly dožinky v místním pohostinství.
Ječmen sladovnický osetý na 307 % sklizeno 870 t při
průměrném výnosu
2,8 t/ha propad proti lonsku o 20 %. Předpoklad, že teplé a
suché jarní počasí ovlivní výnosy žní se potvrdily. Pokles
nastal jak v kvantitě, ale bohužel i v kvalitě. Každá odrůda
má svoje jakostní parametry od kterých se odvíjí cena, za
kterou je prodáváme. Ječmen sladovnický má jeden z
parametrů obsah dusík.látek do 11,5 %. Naše první rozbory
ukázaly, že v našem ječmenu je obsah dusíku kolem 14 %. Je
ovšem nutno konstatovat, že tento problém je prakticky
celorepublikový. V otázce prodeje ječmene nám zřejmě
nezbývá než čekat na jarní měsíce, kdy sladovny při
nedostatku této komodity berou prakticky vše a někdy i bez
práškovitého systému za kvalitu.

Dne 4.9.2000 zahájila také provoz Mateřská školka
v Březníku, kde je přihlášeno 25 dětí. S nižším počtem
přihlášených dětí byly také sníženy pracovní úvazky
pedagogických pracovníků.
V areálu Mateřské školky bylo vybudováno nové dětské
hřiště s houpačkami, skluzavkou a prolézačkami. Pro lepší
využití upravené plochy, doplníme pro děti a maminky malé
posezení s lavičkami a stolkem. V příštím roce vylepšíme
dětské hřiště o další vhodné doplňky.
Ředitelka mateřské školy

Zpráva o činnosti místního sboru hasičů
Ve třetím čtvrtletí roku 2000 nedošlo v naší obci k žádnému
požáru ani přírodní katastrofě.
Průběžně se ukončila úprava hasičky. Nedaří se ukončit
opravu stříkačky „16“ která se renovuje úpravou motoru a
přestříkáním plechů. V plánu máme také ukončení osvětlení
požární nádrže, která v zimě slouží jako kluziště.
Sbor se také rozšířil o 6 nových členů a je zájem i z řad žen.
Na požárním autě byla obnovena technická prohlídka. Byla
také zakoupena malá nádrž za účelem provádění hasičských
soutěží.
Dne 2. září 2000 proběhla v naší obci u sokolovny soutěž
„O pohár starosty obce“.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev, z toho 2 družstva našeho
sboru. Družstvo A skončilo na 1. Místě, družstvo B bylo
diskvalifikováno. Ke zdárnému průběhu soutěže a
spokojenosti soutěžících i diváků přispělo nejen počasí, ale
také dobré občerstvení. Tato soutěž bude pokračovat i v
příštím roce.
Starosta SDH

Vážení spoluobčané,
Nyní bych se jen velmi stručně zmínil o resortu zemědělství.
Zemědělství je v naší republice ve velmi těžké situaci. Jen
namátkou o některých vlivech, které to způsobují. Vstupy
nám během několika posledních let několikanásobně vzrostly
– energie, hnojiva, postřiky atd. Cena za jeden litr motorové
nafty se dnes pohybuje kolem 25 Kč. Loni nám platily
mlékárny zhruba 6 Kč na litr, což je hluboko pod výrobními
náklady. O cenách techniky a technologie do výroby se ani
nemusím zminovat. Výstupní ceny defakto stagnují a stouply
minimálně. Obchodní řetězce diktují cenu výrobků na
pultech a není problém dovést výrobky ze zahraničí. Krize
neminula ani naše družstvo a je největší v jeho novodobé
historii. Jeden z velkých problémů, který ovlivnuje chod
firmy jsou postoupené pohledávky, které má většina občanů
naší vesnice. Družstvo je přijalo do obchodního majetku se
závazkem úhrady. Splatnost byla omezena při podpisu na
dobu 20 let a dále pak specifikováno splátkovým
kalendářem. Toto je třeba změnit jestli chce družstvo obstát
v tvrdých konkurenčních podmínkách. Budeme na to
reagovat zřejmě dodatkem č.2 ke smlouvě o postoupení
pohledávky.

INTERNET V NAŠÍ OBCI
Obec Březník společně s obcí Kuroslepy požádaly o státní
dotaci z ,,Programu obnovy venkova“ na realizaci
INTERNETU v obou obcích v roce 2000.Naší společné
žádosti bylo vyhověno a obě obce dostaly státní dotaci ve
výši 70 000,- Kč. Po uzavření smlouvy s Minist. pro místní
rozvoj jsme přistoupily k výběru dodavatele technického
vybavení /počítačů/,potřebných programů, připojení k
INTERNETU a odborného proškolení. Smlouva s
dodavatelem bude uzavřena v druhé polovině měsíce října.
Kompletní dodávka INTERNETU včetně jeho oživení
proběhne pro obě obce v polovině měsíce listopadu.
INTERNET v naší obci bude umístěn na obecním úřadě a v
naší Základní škole. Přístup k INTERNETU bude mít každý
občan naší obce a žáci naší školy, kteří projeví zájem. Po
krátkém proškolení dostane evidenční průkazku, seznámí se
s provozem INTERNETU, aktuálními cenami a vzhůru do
světa informací. INTERNET ve škole bude sloužit jak
žákům tak učitelům k získávání aktuálních informací ve
školství a k výuce informatiky.
Starosta obce

Předseda
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