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Okénko starosty

Rok 2005 na obcích a v kraji
Domnívám se, že mohu napsat, že v roce 2005 nedošlo
k žádné významné změně, která by se zásadně promítla
do života obcí a měst, či celého kraje Vysočina. Pokud
mám přesto na konci roku zmínit alespoň některé
zajímavější postřehy, napadají mě takové dva, které
spolu navíc souvisí.
Ten první postřeh není nový, ale je spíše pokračujícím
trendem. V našem státě, a tedy i v našich obcích, městech
a krajích s postupujícím časem přes nástup moderních
informačních technologií přibývá papírů a papírování.
V době, kdy je mobilní telefon nepostradatelnou
pomůckou a já jen čekám, kdy si ho skauti zařadí jako
součást „KPZetky" (KPZ = krabička poslední záchrany),
v době, kdy komunikujeme elektronicky pomocí e-mailu
a předání zprávy i v písemné podobě z jednoho konce
světa na druhý trvá několik vteřin, v době, kdy stále
častěji místo do poznámkových bloků, papírových knih a
obrázků na fotografickém papíře ukládáme svá data ve
formě nul a jedniček na harddisky a další nosiče dat,
v této době vidíme, že překvapivě papírů neubývá, ale
naopak neustále přibývá.
Nárůst papírování a byrokracie bývá zdůvodňován různě.
Hovoří se o potřebě zvyšování bezpečnosti občanů. Jiná
zdůvodnění
zase
vychází
z předpokladu
že
mnohasetstránkové projekty a žádosti o rozsahu několika
desítek stran společně s dokonalými, několik desítek
stran rozsáhlými pokyny by měly napomoci větší
objektivitě při rozhodování o výběru zhotovitele nebo
vítězi soutěže. Předpokládá se tedy, že by desítky tabulek
a stovky stránek pokynů, pravidel a předpisů měly
zabránit korupci a podvodům.
Osobně si myslím, že tomu tak není. Nemyslím si, že
tisíckrát vyplněný formulář zvyšuje naše bezpečí. Navíc,
přebujelou byrokracii považuji za živnou půdu pro
korupci nebo alespoň snadnou manipulaci. Není lepší
situace pro matení výběrové komise, než existence
velkého
množství
nepřehledných
a
vzájemně
provázaných nařízení, předpisů a doporučení.
Je to začarovaný kruh, do kterého nás, dle mého názoru,
vrhá současná filozofie nedůvěry k lidem a k fungování
veřejné správy. Představa, že nepoctivosti lze zabránit
vydáním stovek a tisíců předpisů a zavedením
podrobnějších dotazníků, mi připadá přinejmenším
naivní.
Ten druhý postřeh se týká našeho fungování jako
členského státu Evropské unie. Již v poměrně větším

Vážení spoluobčané,
rok 2005 se nezadržitelně chýlí ke svému
konci a zanedlouho převezme vládu nad našim
rychle ubíhajícím časem „Nový rok - 2006“.
Mnozí z nás v uplynulém čase roku 2005
oslavili různá životní, rodinná i společenská
jubilea, nevyjímaje osobní svátky a narozeniny
v kruhu svých nejbližších a v kolektivu svých
kolegů v zaměstnání.
Život, bohužel, není jen o hezkých chvílích, a
tak mnoho našich spoluobčanů si se slzou
v oku v období svátků vánočních vzpomene na
své nejbližší, jejichž místa u rodinného
štědrovečerního stolu zůstanou již navždy
prázdná.
Závěr roku je také časem bilancování, o tom
co se podařilo udělat nebo co přinesl uplynulý
rok 2005 a současně časem plánování, co bude
třeba udělat nebo co přinese následný rok
2006.
Vstup České republiky do Evropské unie
přinesl a ještě přinese pro nás všechny rozsáhlé
změny v celé škále činností, ať již příjemných,
tak méně příjemných, jak pro vás spoluobčany,
tak pro města a obce, rok 2006 nevyjímaje.
Vánoční svátky, které již stojí na prahu našich
domovů, jsou svátky klidu a rodinné pohody,
voňavého cukroví, dárků a dobrého jídla dle
gusta každého z Vás a tak si je všichni pořádně
užijme a vychutnejme!!!
Děkuji, jménem Obce Březník a zastupitelstva
obce, všem spoluobčanům za dobrou
spolupráci v celé řadě činností, které děláme
společně v průběhu roku, pro lepší a šťastnější
život nás všech.
Přeji Vám, spoluobčanům, klidné a šťastné
prožití svátků vánočních, rodinnou pohodu,
hodně dárků pod stromečkem a do nového
roku hodně zdraví !!!
Ing. Jaroslav Mojžíš, starosta obce
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počtu obcí, měst i krajů se začínají realizovat
projekty s podporou finančních prostředků z fondů
Evropské unie.

Sbor dobrovolných hasičů

Každá obec, město, kraj má své potřeby. Všude je
třeba něco opravit, postavit, zorganizovat atd. Nyní
se učíme stavět, opravovat a organizovat tak, že
nejdříve napíšeme projekt, který přihlásíme, a když
jsme šikovní, tak získáme spolufinancování
z evropských fondů až do výše 75%. Samozřejmě,
že sepsání projektu není zadarmo. V tomto
okamžiku nelze jinak, než si pro roky 2007 až
2013 na tento systém zvyknout. Evropské peníze
jsou zkrátka spojeny s hromadami popsaných
papírů a důkladnou kontrolou. Je třeba se na to pro
příští léta dobře připravit.
Je asi správné nakonec napsat, že se toho během
roku 2005 změnilo v našich obcích velmi mnoho
k lepšímu. Rekonstrukce komunikací, opravené
domy, fungující spolky, krásné poutě, obecní
slavnosti a další společenské, sportovní a kulturní
akce. Za to všechno patří poděkování obyvatelům
obcí a zvláště potom voleným představitelům,
starostce, starostovi, místostarostům a dalším
zastupitelům.
Zvláště potom na malých obcích bývá starostka
nebo starosta velmi důležitou osobou. Bývá
hlavním hybatelem a někdy i otlounkánkem. Jeho
pozice není jednoduchá, ale věřte, že kvalitní
starosta je zejména pro malou obec výhrou. Moje
zkušenost mi říká, že v drtivé většině obcí a měst
našeho kraje jsou dobří starostové, kteří dýchají za
svoji obec, svoje město. Važme si jich a je možná
dobré si uvědomit, že nyní, na konci roku jim,
pokud si to zaslouží, můžeme třeba vyjádřit i své
poděkování, uznání nebo podporu.
Miloš

Vystrčil, hejman
www.vystrcil.cz

Kraje

Dne 17. prosince jsme pořádali výroční valnou hromadu.
Konala se v místním hostinci „Na Růžku“. Od 16hod bylo
zhodnocení činnosti mladých hasičů. Od 18hod se konala
samotná valná hromada sboru. Zúčastnila se nadpoloviční
většina členů. Hodnotila se hasičská činnost za tento rok. Po
skončení schůze se podávalo občerstvení a od 20hod začala
zábava, kde hrála hudební skupina Rudy Tesaře. Celá tato akce
se vydařila.
Mladší aktivní členové se na závěr roku zúčastní jako
každoročně fotbalového turnaje „Silvestr cup“.
V roce 2006 máme v plánu vybudovat sociální zařízení
v hasičské zbrojnici, dále obnovit sirénu a vyčistit požární
nádrž. Budeme se zúčastňovat hasičských soutěží, na které
budeme přizváni. Také se náš sbor bude snažit vypomáhat při
veškerých pracovních akcí v obci.

A co připravujeme na příští rok z kulturních akcí???







Vysočina



Již 14. ledna pořádáme tradiční hasičský ples. Můžete
se těšit na bohatou tombolu a milé předtančení
místního tanečního souboru. K tanci a poslechu
zahraje hudební skupina „Garant Hostan“.
Také se plánují Ostatky, které proběhnou v sobotu
25. února od 12hod chozením masek po vsi, kde jsou
všechny masky vítány. Po obci zahraje dechová hudba
Venkovanka a večer od 20hod „Na Růžku“ zahrají
„Los Valos“.
Na 13. května se plánuje „Den otevřených dveří“
v místní hasičce. Samozřejmě s tradičním opékáním
selete a točením piva.
10. a 11. června se bude konat předpouťová a
pouťová zábava. V sobotu hraje v místní sokolovně
skupina „A je to“. V neděli po obci a pod májí zahraje
dechová hudba „Božci“ z Velké Bíteše.
2. září se bude konat soutěž „O pohár starosty obce“

Na pořádané akce všechny srdečně zveme !!!
Hasičský sbor vám děkuje za celoroční přízeň a přeje Vám
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.

Starosta SDH Březník
Jaroslav Řezanina

2

Zprávičky ze ZŠ

TJ Sokol Březník

Podzimní týdny na ZŠ plynuly ve znamení jedné akce za
druhou:

Bratři a sestry, milí spoluobčané,
s nástupem zimy se aktivní činnost naší jednoty
odehrává především v sokolovně. Cvičit nebo trénovat
sem chodí naši členové všech věkových kategorií a své
místo zde mají i hodiny vyhrazené hasičům. Věřím, že
prostor pro aktivní náplň svého volného času zde najde
opravdu každý zájemce o cvičení.
V tomto období je sokolovna v pracovní dny využitá
téměř na maximum své kapacity. O to, že sokolovna a
ostatní naše sportovní zařízení budou i při tomto
zvýšeném provozu vždy dobře připravené se celoročně
starají především naši dva zaměstnanci - paní Jana
Prokešová a pan Václav Chadim. Děkuji jim touto
cestou za jejich dobře vykonanou práci a všechny
ostatní bych chtěl požádat aby jim byli nápomocni
minimálně tím, že budou dbát jejich příkazů, dodržovat
zavedený režim sportovišť (přezouvání, zákaz kouření,
vstup na trávník fotbalového hřiště atd.) a k inventáři se
chovat tak aby mohl dlouho a dobře sloužit i ostatním.
Z našich připravovaných akcí je nejaktuálnější
tradiční silvestrovský turnaj v malé kopané. Letos
proběhne již jeho sedmý ročník. Chtěl bych Vás touto
cestou pozvat k aktivní účasti na tomto turnaji (bližší
info podá br. Jiří Křoustek ml., tel. 568623856) nebo
nám alespoň přijďte fandit. Věřím, že i letos budou k
vidění hodnotné sportovní výkony a s dobrou náladou
tak společně uzavřeme sportovní rok 2005.
A protože s každým koncem současně něco
nového začíná, přeji Vám všem šťastné a pohodové
vánoční a novoroční svátky a do toho nového,
začínajícího roku 2006 všechno nejlepší, především
pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho úspěchů
v práci, v osobním životě i ve sportu.

-

žáci 9. ročníku v rámci rodinné výchovy navštívili
vzdělávací program k problematice dospívajících v kině
MORÁVIA v Třebíči. Přednášku vedl primář MUDr.
Kovář
- pro žáky 8. ročníku jsme využili nabídky ČČK v Třebíči
k zorganizování zdravotnického kurzu. Časová dotace 10
hodin byla rozvržena na 7 hodin teorie a 3 hodiny
praktické činnosti s pracovníky záchranné služby
- žáci 6. a 7. ročníku navštívili nové divadlo PASÁŽ
v Třebíči, kde zhlédli představení „Rychlé šípy“. Žáci 8. a
9. ročníku se pak zúčastnili představení „Tři strážníci“
(Voskovec a Werich), rovněž v Třebíči
- DDM Náměšť připravil pro žáky 4. třídy program
k dopravní výchově v závěru podzimu zaznamenali naši
žáci dva výrazné sportovní úspěchy:
- chlapci 6. a 7. třídy byli úspěšní na turnaji malé kopané
v Hrotovicích. Obsadili 3. místo mezi družstvy Hrotovic,
Mohelna,
Myslibořic,
Valče
a
Rouchovan
- starší děvčata Jana Doležalová z Kralic, Veronika Suchá ze
Lhotic, Soňa Kalousková z Březníka obsadila 2. místo
v okresním kole stolního tenisu v Hrotovicích. V krátké školní
historii tohoto sportu jsme tak získali velmi výrazné ocenění.

Vladimír Babčan, starosta T.J. Sokol

Vánoce jsou přede dveřmi, ve třídách a na chodbách se již
objevují stromečky, hvězdičky a jiné vánoční motivy. Proto
Vám, vážení spoluobčané, přejeme klidné prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku
hodně zdraví a pracovních úspěchů.
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Boží hod vánoční se odpočívalo. Nikdo nic nedělal, mnohde se
ani nevařilo, nádobí se neumývalo, v hospodářství se dělala jen
nejnutnější práce. Pak
následoval druhý svátek – Štěpán. To chodily chudobné děti po
koledě, dostávaly oříšky, jablka, kousek bábovky a někde i
nějakou korunu. Vzpomínám si i na Francínka – to byl starší
koledník z Náměště nad Oslavou, který se vždycky pomodlil,
dostal většinou jídlo, trošku se ohřál v kuchyni a šel dál po
koledě. Také z Mohelna chodívaly starší ženy po koledě. Já
jsem se svou sestrou chodívala pro malou koledu babičce.
K Vánocům patřila i návštěva kostela. Vzpomínám si, že byl
krásně modře vymalován, na stropě byly hvězdičky a já jsem si
tak představovala nebe. Na Boží hod byla první mše ranní již
ve 4 hodiny,druhá byla „andělská“ asi o půl šesté a třetí –
krátká – o půl osmé. V 10 hodin
byla velká mše. Odpoledne bývalo ještě požehnání. Kostel
býval plný farníků, mnohdy se lidé do kostela ani nevešli.
A tak, i když bývaly Vánoce chudobné a skromné, stejně na ně
ráda vzpomínám“.
Děkuji paní Bohuslavové za vyprávění a za volný čas, který mi
věnovala.

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár dnů v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát,
do něhož se zahalí.
„Co bude pod ním?“
To smíme hádat, než se dárky rozbalí.

Chtěla bych ještě touto cestou připomenout, že svátky na konci
roku jsou také dobou pomoci chudým a nemocným. I v dnešní
době lidé přispívají v období Vánoc do pokladniček u
vánočních stromů. „Vánoční stromy vznikly v Brně. Spisovatel
Rudolf Těsnohlídek, malíř František Koudelka a soudní úředník
Josef Tesař tehdy našli při své pravidelné vánoční procházce
v lese asi jedenáctiměsíční děvčátko. Matka tohoto děvčátka
pocházela ze žďárska z Netína. Děvčátko si osvojila jedna
brněnská rodina. Pánové Těsnohlídek, Koudelka a Tesař
iniciovali vznik vánočních stromů. Jejich výtěžek šel potom na
pomoc chudým.

Vánoce v Březníku
Vánoce bývaly svátky plné klidu, pohody a velké
radosti. Svět však pokročil jinam, do věku techniky,
spěchu a s ním souvisejícím stresem. Zastavme se tedy
alespoň na chvilku a vychutnejme si ty nejkrásnější
svátky roku. Jak se slavily vánoce před mnoha lety
v naší obci? Na to jsem se zeptala paní Bohuslavové a ta
se ve svých vzpomínkách vrátila do svého dětství a
vyprávěla:
„Na Štědrý den se celá rodina postila, všichni chtěli
vidět zlaté prasátko. Měla jsem staršího bratra a ten
pomocí malého zrcátka zlatá prasátka vykouzlil a pro
nás to byl zázrak. Nadílka pod stromečkem bývala malá,
většinou to byly potřebné věci na oblečení. Dospělí si
dárky nedávali. Maminka upekla bábovky, trošku
kokosového a vykrajovaného cukroví, které se nám
podařilo někdy potajmu ujíst už před svátkama. A to
bylo potom zle, protože vyčítavé pohledy maminky
probouzely naše špatné svědomí.
Štědrovečerní večeře byla střídmá. Uvařila se čočková
polévka a dalším chodem byla bábovka, perník a vařené
sušené švestky a křížaly. Vařilo se také žitné kafe
s cikorkou. Žito se dávalo pražit. Nechyběla ani zrnková
káva, té ale bylo velmi málo a pouze se do žitného kafe
přidávala a to ještě jen o velikých svátcích jako byly
Vánoce, Velikonoce nebo pouť.
Stromeček jsme měli až když mi bylo asi deset let.
Zdobený byl papírovým řetězem, ořechy a nechyběla ani
červená jablíčka. Betlém jsme měli ještě později,
vzpomínám si, že tatínek jednou někde koupil betlém
papírový a pro nás, děti, to byla krásná podívaná. Na

Historii vzniku vánočních stromů popsal Ivo Filka.
Brůžová Eva, kronikářka obce.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jakživa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali
a do Betléma se brali.
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nazdobily i kolekcí od předsedy družstva pana Pejpka.
Doufáme, že jsme na nikoho nezapomněly.
Vždyť i paní Zima se stará o to, aby Vánoce byly se vším
všudy: sníh, mráz, doma to voní cukrovím a čistotou...
Moc se těšíme.
Přejeme Vám:
peněž plný žok,
štěstí, zdraví celý rok.
Každá Vaše cestička
ať je plná sluníčka.

Mámo, táto, je to tak,
vyrostl zde sněhulák.
Děti z mateřské školky si z první sněhové nadílky
postavily kamaráda. Škoda, že taje a nelze ho vzít
s sebou do školky, mohly by si takhle „opatřit“ více
školkových kamarádů.

Vaše děti z Mateřské školy Březník.

Mateřská škola
Většinu obrázků pro Vás nakreslily děti z Mateřské školy.

Pěkný předvánoční čas,
podzim je pryč a my se těšíme na Ježíška. Utíká to jako
voda. Nedávno jsme měly Drakiádu a už budou Vánoce.
Že se taky nemůžete dočkat?!
Ale pěkně popořádku:
-

-

-

Informační okénko Obce Březník

Posledně jsme psaly o chystané Drakiádě.
Letos nám vítr draky trhal a loni foukal málo.
Tak snad napotřetí bude akorát. Za sladkosti
děkujeme paní Pilátové a našim paním
kuchařkám.
Dík patří také maminkám Peňázové,
Chlubnové a Chytkové, která nám pomáhaly
hrabat zahradu. Ale stejně jsme to nestihly a
vítr se postaral o to, že to není ani poznat.
Takže na jaře znovu.
Jako vloni jsme si i letos přivydělaly pomocí
perníčků (díky maminkám Nováčkové,
Peňázové a Veselé), doufáme, že Vás potěšily.
Opět jsme prodávaly Vánoční hvězdy a
podařilo se nám vydělat 2.600,-- Kč pro
nemocné kamarády. I za ně děkujeme.
Teď jsme v pilné přípravě na vystoupení na
vánoční besídku pro naše blízké a na druhé
vystoupení jsme pozvané do Kuroslep.
A ještě nesmíme zapomenout poděkovat panu
Chytkovi z Mountfieldu za penízky a
Obecnímu úřadu Březník za adventní kalendáře
na Mikuláše. Stromeček ve školce jsme si

Víte, že ………
-

se v sobotu 31. 12. 2005 v 18.00 hod. na malém hřišti
před Sokolovnou uskuteční tradiční silvestrovský
ohňostroj?
obecní úřad je otevřen od 2. 1. 2006?
14. 1. 2006 se bude konat v místní sokolovně
Hasičský ples?
se uskuteční dne 4. 2. 2006 v místní sokolovně ples
Základní školy?
je v suterénu nového obecního úřadu v provozu
sauna? Všechny podrobné informace a objednávky u
paní Hanky Sklenářové.

Chytková Simona

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích obce
Březník? Budeme se těšit na příspěvky z dění těchto
organizací do uzávěrky příštího čísla.
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Další náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad
do 15. 03. 2006. Děkujeme.

Společenská rubrika obce Březník
Zhasly oči, které tak rády viděly,
zapadlo slunce našich nadějí..

Vesničko moje,
vesničko má,
dívám se dívám,
jaká jsi pěkná.

Opustil nás:

Vítáme nové přistěhované občany:

Jarmila Křikavová, č .p. 43
Slavomila Mašíčková, č. p. 206
Josef Pospíšil, č. p. 108

Ing. Pavel Cibuliak, č.p. 33

Co může být krásnějšího
nežli dětské oči,
jako potůček se lesknou,
jako hvězdy v noci.
Narodili se:
Žaneta Boková, č. p. 186
A na závěr poslední díl statistických údajů občanů obce Březník
Nejčastější příjmení občanů obce Březník k 31. 11. 2005
Pořadí
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.

Mužská – chlapecká - příjmení
Příjmení
Rybníček
Staněk
Řezanina
Franěk
Chadim
Kříž
Nováček

Počet
11
11
9
6
6
6
6

Pořadí
1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.

Dámská – dívčí - příjmení
Příjmení
Rybníčková
Nováčková
Staňková
Řezaninová
Javůrková
Chadimová
Křížová

Počet
13
10
10
9
7
6
6

Čísla popisná v obci - využití
Pořadí
Druh
1.
Obytné domy obydlené občany s trvalým pobytem
2.
Obytné domy obydlené chalupáři
3.
Nebytové budovy
Celkem
Chytková Simona

Počet
197
45
11
253

Procenta
78%
18%
4%

Máme tady zimu. Zimu bílou, zimu čistou, zimu veselou, ale i zimu mrazivou, zimu šedivou, zimu smutnou. Každý den jinou a pro
každého jinak vnímanou. Dětem přináší nadšení ze sněhu a radovánek, ale asi nejvíce ze sladkého očekávání Vánoc, rodičům pak
spíše starosti se sněhovou nadílkou na silnicích a předvánoční shon. Ale i tak si na toto období z dětství každý v sobě neseme pocity
radosti, štěstí, přátelství, soucitu, pochopení a tolerance. Přejme si tedy, ať nám tyto pocity vydrží alespoň do příchodu jara.
Krásné Vánoce a šťastný Nový Rok Vám všem přeje Obecní úřad.
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