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Časopis obce Březník

Okénko starosty

Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
první rok nového století a třetího tisíceletí se
pomalu naplňuje a zbývá již několik málo
dnů, kdy 31. Prosince 2001 o půlnoci
slavnostně zakončíme pro Obec Březník
mimořádný a úspěšný rok. Mimořádný v tom,
že po několika letech snažení jsme společně
dokončili generální opravu, dominanty obce,
kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde byla
celebrována děkovná mše, pro naše farníky,
vzácnými církevními hosty, mezi kterými
jsme srdečně přivítali generálního vikáře
monsignora Mikuláška, který naší obci při
této slavnostní příležitosti vysvětil znak a
prapor, udělený předsedou Poslanecké
sněmovny Václavem Klausem. Úspěšný
zejména v realizaci menších investičních akcí
v obci, kompletní přípravě na výstavbu
obecního vodovodu se zahájením v roce 2002
a přípravě stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domků na Cibulářích.
Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál
příjemné prožití Svátků vánočních ve Vašem
rodinném i přátelském kruhu, mnoho dárků
pod stromečkem, hodně zdraví a radosti v
novém roce. Současně Vás všechny srdečně
zvu na Silvestrovský ohňostroj, který pro ty
menší vypukne ve 20 hod a pro nás ostatní
ihned po půlnoci, vše na malém hřišti u
sokolovny, kde společným přípitkem
přivítáme rok 2002.

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce konaného 10. prosince:
- zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání pečlivě projednalo
novelizovaný zákon o odpadech, s tím přímo spojené vydání nové obecní
vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem v naší obci a nové vyhlášky o
poplatcích za likvidaci odpadu a další poplatky platné pro rok 2002
- v závěru zasedání obě tyto vyhlášky, po úpravách a doplněních, byly
schváleny a jsou platné od 1.1.2002. Nejpodstatnější změnou pro naše
občany je úprava poplatku za likvidaci domovního odpadu, který se na
základě zákona o odpadech zvyšuje ze současných 200,- Kč / občana / rok
na 250,- Kč / občana / rok.
- dále byl projednán plán inventarizace obecního majetku v závěru roku, jehož
výsledek je součástí účetní uzávěrky za rok 2001. Bylo odsouhlaseno složení
inventarizačních komisí a průběžné termíny dílčích inventarizací včetně
termínu předání konečné inventarizační zprávy.
- starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s novým zákonem o pohřebnictví,
kde musí obec zpracovat hřbitovní řád a se všemi majiteli hrobů uzavřít nové
smlouvy a to do 30.6. 2002.
- zástupce Základní školy v Březníku, paní Černá, seznámila všechny
přítomné se závěry školské inspekce, která proběhla v měsíci září 2001.
Inspekce, která se zaměřila na celkovou činnost školy, zhodnotila úroveň
činnosti naší školy na velmi dobře, což ji zařazuje mezi nejlepší školy v
okrese Třebíč.
- Ing. Bok Rudolf společně se starostou obce podaly informace o výši a
způsobu financování vodovodu v obci, jehož realizace má začít v roce 2002
- zastupitelé obce dostaly aktualizované podklady k návrhu rozpočtu na rok
2002, které si prostudují za domácí úlohu s tím, že detailní projednání
rozpočtu na rok 2002 proběhne na pracovním zasedání v lednu 2002
- veřejné zasedání zastupitelstva obce dále projednalo žádost pana Paulíka o
odkoupení Křížovy stodoly vedle Habánových za účelem zřízení autodílny a
bydlení, a žádost manželů Vyskočilových (Pechovi) o pronajmutí č.p. 67 za
účelem trvalého bydlení v obci.
- dále projednalo návrh odměn pro občany, kteří se v průběhu roku
dobrovolně podílí na organizování a provádění různých společenských akcí
v obci ( Březnický čtvrtletník, výročí, přijetí vzácných hostů, jubilea, aj.)
- starosta obce podal informaci o převedení kompetencí na obce od 1.1. 2002
ve věci povolování kácení stromů v katastru obce a s tím spojené povinnosti
pro obce
- dále starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s obsahem dopisu, který
zaslal na Krajský úřad do Jihlavy v souvislosti s návrhem financováním
školství v roce 2002 ze státního rozpočtu
- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o postupu příprav stavebních
pozemků v lokalitě „Cibuláře“
- starosta obce podal informaci o změnách ve varovných signálech, které se
změnily od 1.11. 2001 (v příloze na str. 3 až 6 je stručný přehled změn)
- byla projednána zpráva z kontroly provádění obecní vyhlášky o poplatcích a
evidence jejich výběru, kterou provedl Okresní úřad Třebíč
- byla také projednána závěrečná zpráva z provedeného auditu účetnictví obce
za rok 2000 a přijata opatření k odstranění nedostatků
- na závěr veřejného zasedání starosta obce přednesl žádost Charity Třebíč o
finanční příspěvek na rok 2002. Tato žádost byla v minulých obdobích vždy
konzultována s paní Brůžovou, s cílem umístit finanční příspěvek na správné
místo. Pro rok 2002 tomu nebude jinak.

Starosta obce

Redakční rada
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v závěru roku jménem redakční
rady poděkovat za přízeň a pozornost, kterou
jste věnovali našemu (obecnímu) skromnému
časopisu. Děkujeme všem aktivním a
pravidelným přispěvatelům za jejich články,
nápady a názory, které Vám prostřednictvím
těchto stránek prezentovali. Je to dobrý
počinek pro vzájemnou komunikaci, hlavně
pak možnost podělit se se svými starostmi,
ale i společně sdílet radost z úspěchu.
Tak tedy, pokud chcete sdělit něco svým
spoluobčanům, oslovit veřejně nějaký
problém, pište, přispívejte i v dalším roce, ať
je co číst a o čem mluvit.
Hodně zdraví do nového roku!
Ing. Ladislav Malach

Ze zápisů připravil Starosta obce
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Oprava textu

Základní škola

„Z historie OBCE BŘEZNÍK“ – brožůra 2001
Při vydávání brožůry „Z historie OBCE BŘEZNÍK“ se na str. 57
v článku „Oprava kostela a úprava okolí" vytiskly chyby, které si
zaslouží pozornost a je nutno zjednat nápravu!
Správné znění textu je:„...Na podzim roku 1997 byl vybudován
elektrický rozvod pro osvětlení kulturní památky naší obce, věže
a kostela Nanebevzetí Panny Marie. V únoru 1998 se obecní
zastupitelstvo rozhodlo opravit kostel. Projekt, který vypracoval
Ing. Rudolf Bok, řešil odvodnění kostela, zlepšení izolací zdí,
opravy omítek, opravu střechy přístřešku před vchodem do
kostela, nové měděné okapové roury a vymalování kostela. Práce
byly zahájeny v květnu 1998 a trvaly přes tři roky. „
Zpracovatelé textu se omlouvají za výše uvedené chyby, které se
bohužel dostaly až do konečného tisku.

Činnost v ZŠ v závěru roku 2001
Koncem října byla se uskutečnilo několik oprav a
investičních akcí. Především byla dokončena oprava WC
dívek a zaměstnanců a byla položena nová dlažba na chodbě
v přízemí. Chodba tak získala na světlosti a lepším estetickém
vzhledu. S počátkem topné sezóny se ukázaly drobnější
závady na radiátorech, což dokazuje, že po 16 letech provozu
bude nutná jejich brzká výměna.
V listopadu se pro žáky ZŠ uskutečnil výchovný
koncert. Žáci vyslechli nejenom několik populárních skladeb
v podání brněnských umělců, ale také získali odborný výklad
o viole a cemballu.
Žáci 9. ročníku se celý podzim věnovali výběru
střední školy nebo učňovského oboru, v nichž by chtěli
pokračovat po skončení školní docházky. Škola jim umožnila
navštívit okresní Didaktu a PÚ - informační centrum. Celkem
bude vycházet 18 žáků.
Poslední akcí byl sběr starého papíru, jehož se s
nadšením zúčastnili nejenom žáci, ale ruku k dílu přiložili
také rodiče.
Tímto chceme rodičům poděkovat za podporu
školních akcí, spolupráci při výchovném a vzdělávacím
procesu.
Přejeme všem našim spoluobčanům radostné a
spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví a šťastné
vykročení do roku 2002.
Učitelé, zaměstnanci a žáci ZŠ.

Děkujeme za pochopení !
Obecní úřad Březník

Poděkování
Je tradičním a dobrým zvykem, že závěrem každého
kalendářního roku se bilancuje, vyhodnocuje, reviduje a současně
plánuje, co budeme dělat a do čeho se pustíme v tom příštím
roce. Tak tomu je i na našem obecním úřadě v Březníku, kde se
hodnotí a uzavírají uskutečněné akce v obci za uplynulý rok a
není jich málo, což plně dokumentuje připravovaná
„Videokronika Obce Březník za rok 2001". Stane se ovšem, že
v průběhu roku je třeba při různých příležitostech poděkovat
občanům, organizátorům a spolkům za jejich nezištnou iniciativu
v obci a prostě se zapomene! Závěr roku je ideální příležitostí jak
tato opomenutí obce napravit!
Takovým opomenutím obce je veřejné poděkování panu
Ing. Rudolfovi Bokovi, který jako první v naší obci prakticky
zahájil generální opravu našeho kostela Nanebevzetí Panny
Marie, přípravou projektové dokumentace a následným
stavebním dozorem, po schválení rozhodnutí o finanční
spoluúčasti obce na generální opravě kostela obecním
zastupitelstvem, pod vedením tehdejšího starosty obce pana
Josefa Rybníčka.
Veškeré projektové práce jsou stejně tak důležité, jako vlastní
provedení všech nezbytných stavebních prací podle projektu a
tím se tak myšlenky obsažené v projektu stávají realitou, kterou
dnes můžeme obdivovat, chlubit se s ní a rádi navštěvovat.
Ještě jednou „ Děkujeme!“ Společné dílo se podařilo!
Zastupitelstvo obce

SDH - Březník
Sbor dobrovolných hasičů přeje svým členům a spoluobčanům
šťastné a veselé vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.
V roce 2002 si Vás dovolujeme pozvat na tradiční hasičský ples,
který se koná 19. ledna, zahájení ve 20.00. Dále si dovolujeme
upozornit a pozvat 9. února na ostatky a potom 25. a 26. května
na předpouťovou a pouťovou zábavu.

Mateřská škola
Děti a zaměstnanci MŠ srdečně děkují všem za přízeň
projevenou při setkání u stromečku v místní sokolovně. Ač
sami, takřka všichni poražení v závěru tohoto roku různými
chorobami z nachlazení, přejeme všem našim příznivcům, ale
i ostatním spoluobčanům ve zdraví prožité krásné pohodové
Vánoce. V roce 2002 pak všem přejeme zdravý rozum, čisté
srdce a spokojenost v duši.
Máme Vás rádi
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ

TJ Sokol Březník
TJ Sokol Březník přeje svým členům a všem spoluobčanům
šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do nového roku.
Dovolujeme si připomenout, že i přes zimu je možné
navštěvovat pravidelná cvičení pořádaná v sokolovně a udělat
tak něco sami pro své vlastní zdraví.
Děkujeme rodičům, že motivují své děti, aby se těchto cvičení
zúčastňovali a ty tak našly smysluplné využití volného času v
podmínkách jaké můžeme na tak malé obci nabídnout. Pohled
do rozvrhu akcí svědčí o značném využívání tohoto našeho
zařízení, přesto by se nějaké okénko našlo.
Přejeme Vám i sobě hodně zdraví a těšíme se na vaši aktivní
přízeň, TJ je prostor i pro Vaše nápady.
Výbor TJ Sokol Březník

Starosta SDH
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OBČANÉ POZOR ! DŮLEŽITÉ INFORMACE !

OBČANÉ POZOR !

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ !!!!!!!!

150 – Hasičský záchranný sbor – jakákoliv mimořádná událost, která ohrožuje osoby
nebo majetek. Při předávání zprávy uveďte:
- kde hoří
- co hoří
- své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
- po zavěšení čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy

155 – Zdravotnická záchranná služba – vyžaduje se vždy při ohrožení života
158 – POLICIE – ČR – při spáchání trestného činu nebo při vzniku dopravní nehody
156 – Městská policie
OBECNÉ ZÁSADY !
Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů – rozhlas, televize, místní
rozhlas, vyhláška obecního úřadu apod.
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
Nepodceňujte vzniklou situaci
Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

VAROVNÝ SIGNÁL !
V České republice je jeden varovný signál – KOLÍSAVÝ tón sirény po dobu 140 vteřin.
Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Všeobecná výstraha
se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Dále
existuje ještě signál „ Požární poplach „. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1
minuty ( 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón ), Vyhlašuje se za účelem svolání
požárních jednotek.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA !
- OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
- ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
- ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Výše uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně!
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CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE !
Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené
místo.
Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečující evakuaci.
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE !

Uhaste otevřený oheň v topidlech
Vypněte elektrické spotřebiče ( mimo ledniček a mrazniček )
Uzavřete přívod vody a plynu
Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
Kočky a psy si vezměte s sebou.
Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechejte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační místo.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO !
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem
a adresou.
OBSAHUJE:

Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně
pitnou vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.
Léky a svítilnu
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ !
V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY SE
OBYVATELÉ, ŽIJÍCÍ V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ŘÍDÍ POKYNY
PROVOZOVATELŮ JADERNÉ ELEKTRÁRNY A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY.
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NEZBYTNÁ DOPORUČENÍ:
Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud
možno
na straně odvrácené od jaderného zařízení.
Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
Sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích.
Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
Připravte si evakuační zavazadlo.
Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné
výzvy.
Budovu opusťte jen na pokyn.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI !
PŘED POVODNÍ :
Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
Připravte si pytle s pískem ne utěsnění nízko položených dveří a oken.
Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 –3 dny.
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
Připravte evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
Připravte si evakuační zavazadlo.
PŘI POVODNI :
Opusťte ohrožený prostor.
V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno
vodou.
PO POVODNI :
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií
(plyn, el. Energie, apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou ,
podle pokynů hygienika.
Informujte se o místech humanitární pomoci.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ !
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
Umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
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Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

CHEMICKÉ ZBRANĚ !

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
Urychleně použijte ochranný prostředek t.j. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku
s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově a co nejdříve tak přerušit styk otravných látek s organismem.
PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTI-

VNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENEM PROSTŘEDÍ !
K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte
roušku v zátylku šálou či šátkem.

Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka
hlavy chránila též čelo, uši a krk.
Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí
páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetaženým průhledného igelitového sáčku přes
hlavu a jeho stažením tkanici či gumou v úrovni lícních kostí.
Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto
ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holinkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými
rukavicemi.
Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je
to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU !
Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizovat ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy
s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních
otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky.

Oblepte veškeré spáry lepicí páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte
přelepením skla nebo jejich překrytím.
U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem – prkna, cihly, kameny, pytle
s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.
Obecní úřad
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