Vzor znaku

Březnický čtvrtletník
Okénko starosty:

Starosta obce

Významná událost:
Aktuálně o znaku a praporu obce
Březník
Po několika měsíčním úsilí, kdy se
podařilo zapojit všechny občany do
diskuse o znaku a praporu obce Březník,
byly naše návrhy odeslány ke schválení
Poslanecké sněmovně do Prahy.
Při prvním projednávání v Brně byla
rozporována pouze zlatá podkladová
barva. Nechme se překvapit, jak se
vyřeší uvedený malý rozpor.
Odpověd na naši žádost o schválení
návrhů praporu a znaku očekáváme v
měsících červenec/srpen. Po oficiálním
předání schváleného znaku a praporu
naší obce v Praze, předsedou
Poslanecké sněmovny Václavem
Klausem, připravíme vysvěcení
obecních symbolik v našem kostele
spojené s oslavou významného dne v
historii naší obce.
Starosta obce
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Číslo:
Datum: 1. 7. 2000

Časopis obce Březník

Vážení spoluobčané,
Obecní zastupitelstvo přijalo a schválilo
znění obecní vyhlášky o chovu a
pohybu zvířat v obci Březník. Tato
vyhláška je k nahlédnutí nebo zapůjčení
na OÚ (na přání ji dodáme za cenu
kopírování).
Vy občané, sami nejlépe víte jaká je
situace v obci s pobíháním psů a
zanecháváním jejich výkalů na
veřejných místech. Vy, kteří máte ve
vlastnictví pejska jste povinni se o ně
samé starat včetně jejich
nekontrolovaného pohybu po obci i v
době volání přírody o zachování jejich
rodu.Vaši miláčci, ať již Vám plní
jakoukoliv službu nebo radost, se
neviditelně a nevědomky podrobují
veřejné kontrole, která je v případě
problémových psů nekompromisní, což
naplňuje právní rámec naší obecní
vyhlášky, která pamatuje i na krizové
situace.
Vážení chovatelé psů vy, kteří se vzorně
staráte o své miláčky, tak se s nimi
nerušeně radujte dál a Vy ostatní se
zamyslete!

Rok

Z obecního zastupitelstva
V dnešním druhém vydání Vás seznámíme čím se zabývalo obecní zastupitelstvo ve
svém pracovním zasedání 5. a veřejném zasedání 19. 6., a jaké přijalo závěry a úkoly
pro následující období roku 2000.
Obecní zastupitelstvo:
• ověřilo platnost volby náhradního člena zastupitelstva za politické uskupení
KSČM Jiří Šidlo, který následně složil slib zastupitele do rukou starosty obce a
potvrdil ho podpisem.
• zvolilo veřejným hlasováním pana Jiřího Javůrka st.zástupcem starosty
• schválilo vlastní dotaci do Fondu rozvoje bydlení ve výši 400 000,--Kč.
Z tohoto fondu budou pokryty žádosti občanů o půjčky na rekonstrukci svých
rodinných domků podle přijatých pravidel v obecní vyhlášce. Tyto půjčky jsou
splatné do 5 let s ročním úrokem 5%.
• rodina Švarcova obdrží půjčku ve výši 64 000,--Kč
• rodina Kryškova obdrží půjčku ve výši 160 000,--Kč
• rodina Peňázova obdrží půjčku ve výši 96 000,--Kč
• rodina Hlavizňova obdrží půjčku ve výši 80 000,--Kč
• vybralo ze tří nabídek pojištění obecního majetku, pojišťovnu „Kooperativa a.
s.“ – nejlepší nabídnutá cena.
• uložilo starostovi obce, aby oslovil dvě firmy, které se zabývají úpravou
veřejného prostranství a předložil realizační návrhy včetně výše nákladů na
úpravu pro prostranství po demolici „ Křížovy hospody“.
• schválilo pronájem obecního bytu v č. p. 66 paní Pechové ( roz. Fajmonové) po
uvolnění bytu rodinou Chytkových.
• vzalo na vědomí obdržené dotace k dokončení kostela ve výši 80 000,--Kč a
dotaci na budování „ Středu obce“ ve výši 177 000,--Kč ze státního rozpočtu.
• projednalo žádost pana Vochyjána Emila za odkoupení části zmoly v
„Močidkách“ v těsném sousedství jeho zahrady. K této žádosti se zastupitelstvo
vrátí na dalším veřejném zasedání – září 2000.
• projednalo dvě žádosti na získání pozemku ke stavbě rodinného domku v oblasti
„ Cibuláře“. Pozemky v této lokalitě mají své majitele, které bude nutno oslovit
v případě realizace těchto žádostí.
• opět projednalo situaci kolem pohledávky u „ Březnického mlýna“ za osobní
účasti jeho jednatele. Závěrem diskuse byla dohodnuta společná pracovní
návštěva na FÚ Náměšť nad Oslavou a u daňového poradce v Brně.
Změny, které kolem Vás probíhají, ať již viditelné nebo neviditelné,postupně
naplňují schválený Program rozvoje naší obce, který je stále živý a otevřený i pro
Vaše nápady a náměty.
Děkujeme!
Starosta obce

STALO SE:
3.června se uskutečnil první putovní festival skupiny KAMELOT – BŘEZNÍK

2000 za účasti folkových a trampských skupin zastoupených brněnskou kapelou
KAMELOT a pražskou skupinou F. NEDVĚDA. Této první akce tohoto druhu
v naší obci – bývalý pionýrský tábor Brněnských papíren, nyní „ Osada u
Lamberka“, se zúčastnilo asi 2 300 fanoušků a příznivců této hudby. Všem
účastníkům se velmi líbily přírodní podmínky , ve kterých se tato významná hudební
folková akce konala.
Obec zabezpečovala parkování osobních aut, kterých do naší obce přijelo cca 450, a
prodej vstupenek. Za tyto poskytované služby obec inkasovala do obecní pokladny
přes 8 000,--Kč.
Starosta obce
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Oslavy 80. výročí založení TJ Sokol Březník
21. května 2000
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom na tomto místě poděkovali všem
členům naší jednoty, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci oslav 80. výročí založení naší TJ.
Naše poděkování a obdiv patří všem cvičitelům, vlastně
cvičitelkám, které pro Vás připravily a nacvičily
jednotlivá vystoupení. Chtěli bychom také poděkovat
řediteli školy a ředitelce mateřské školy, že umožnili a
paní učitelky nacvičily sletové skladby na které nebylo v
našich řadách dost sil a taky cvičenců.
Jak jste mohli sami posoudit a svým potleskem odměnit
pochvala patří také všem cvičencům za předvedené
výkony a svědomitost s jakou k nácviku přistoupili.
Po roce prohraných zápasů se vzchopilo a semknulo
fotbalové mužstvo a v pěkném zápase porazilo mužstvo
Internacionálů ČR.
A když jsme v tom děkování nesmíme zapomenout na
ty, kteří se na oslavách podíleli svými finančními dary a
odvedenou prací při přípravách. Děkujeme všem
sponzorům, hasičům a obci Březník.
Věříme, že se nám povedlo připravit pro Vás pěkný (i
slunečný) den a že nám i nadále zachováte svoji přízeň.
Bylo by velice dobré, kdybyste naši jednotu chápali jako
prostor pro Vaši realizaci a zpříjemnění volného času.
Výbor TJ Sokol Březník

Dětský den v naší obci – 10. 6. 2000
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem březnickým
občanům, kteří se podíleli na uskutečnění odpoledne pro
děti. Nemalý podíl na této akci má obecní úřad
v Březníku, který tuto akci zajistil finančně. Dále JE
Dukovany přispěli drobnými dárky, okresní kancelář
KDÚ - ČSL v Třebíči přispěla finančně a Sbor
dobrovolných hasičů v Březníku přispěl organizačně i
finančně a poskytl prostory. Největší poděkování
vyslovujeme paní Haně Budínové, která se nejvíce
zasloužila o organizaci a vlastní průběh dětského dne za
nemalé pomoci rodičů. Akce se zúčastnilo celkem 68
dětí. Jak se nám akce zdařila mohou posoudit právě ony.
Několik občanů podpořilo akci úplně nečekaně až na
místě samém. Jsme velmi rádi, že jim podobné akce
nejsou lhostejné a ještě jednou jim za pomoc děkujeme.
Také jsme obdrželi drobné dárky od Jitky a Marie
Nováčkových. Věřte, že takový přístup potěší.
Děkujeme Vám všem.
KDÚ - ČSL, Jaroslav Kryška

HISTORIE OBCE BŘEZNÍK
Každý návštěvník našeho kostela prohlíží jeho krásu a um našich
předků. Ti zanechali jenom skromné upozornění kdy a kdo tento
kostel vystavěl nebo opravoval. Toto upozornění možná někdo
přehlédne nebo již nepřeloží, neboť je psáno trochu jinak. Jsou to tři
desky zasazené v omítce u vstupu do kostela. Nejstarší je uprostřed
mezi vchodovými dveřmi, druhá je vlevo od levých dveří a třetí při
vstupu na kůr.
I.
Deska na kostele léta 1338, urozený pan IAN IESSEK
z Náchoda dal stavět tento kostel 25 Marcius
Zvestovanie Panne Marie.
II.
Deska na kostele. Tento chrám páně jest s nákladem jeho
milosti Pana generála Karla Hraběte z Haugwicz
Pána Hrabství Náměštského v nově přestavený léta páně
1782.
III.
Deska se váže k Matoušovi Hlaváčovi k jeho manželce a
synovi. Nápis na ní zní. Léta 1609 dokončil
Život svůj Matouš Hlaváč manžel
I našich zvonech, které slyšíme jsou nápisy, kdo a kdy je pořídil
pro další pokolení, a proto mějme úctu a dobrý vztah k tomuto, co
nám naše minulé generace odkázali. Největší zvon 16q. Nápis na
zvonu: Tento zvon jest odlít ke cti a chvále Páně Boha a Panny
Marie do Brezeznika léta bozieho MCCCCLXXXXI ( 1491 ).
Prostřední zvon 10q má latinský nápis: Tento zvon lit jest k chvále
boží a blahoslavení Marie Panny do Březníka. Amen. Roku naší
spásy r.1498. Malý zvon 7q. Nápis latinského slohu: Tento zvon jest
zdělán u Meziryczi ke cti a chvále Pánu Bohu a matce Boží
nákladem obce Breznika a Kuroslep léta páně 1559.
Bohuslav J.

Okénko pro životní prostředí
Každý občan v průběhu roku vyprodukuje určité množství
komunálního odpadu, který dnes odváží z obce na okresní skládku
firma ESKO z Třebíče. Jsou ovšem odpady, které se do popelnic
nedají uložit. Vzniká „ Nerudovské – Kam s ním“. Obec je povinna
ze zákona se starat o odpady, které vznikají na katastrálním území
naší obce. V minulosti byly zakoupeny dva kontejnery, které jsou
nyní umístěny u „ Havelků“ na dvorku. Počínaje 15. 7. 2000 budou
tyto kontejnery zpřístupněny všem našim občanům každých 14 dnů
v sobotu od 9 do 12 hodin.
Termíny: 15. 7. , 29. 7. , 12. 8. , 26. 8. , 9. 9. , 23. 9. , 7. 10. ,
21. 10. 2000
Starosta obce

POZVÁNKA NA:
19. – 20. 8. 2000 – TJ Sokol Březník pořádá „Tradiční Velkou pout“ v Březníku, v sobotu předpouťová zábava, v neděli průvod
po obci a posezení u sokolovny.
2. 9. 2000 – SDH připravuje soutěž požárních družstev „ O pohár starosty obce“ kam jsou všichni občané srdečně zváni.
Občerstvení bude zajištěno. Soutěž proběhne na malém hřišti u sokolovny
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Základní škola

Společenská rubrika

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Také jaro přineslo žákům ZŠ několik pěkných akcí a možností se prezentovat.
V dubnu proběhlo okresní kolo dopravní soutěže, kde žáci starší kategorie
obsadili nádherné 2. místo. Ke „Dni matek´´ připravila p.uč. Štefániková se
žáky 4. a 5. ročníků působivé vystoupení. V květnu se žáci II. stupně již
tradičně zúčastnilo okresní soutěže „O pohár rozhlasu.´´ Skončili ve druhé
polovině soutěžících. Slabší výkony vyplývají především z nedostatku
možností trénovat tak specifické disciplíny jako jsou skok vysoký, daleký, nebo
štafety. Žáci ZŠ se také velmi zodpovědně zúčastnili oslav 80. výročí založení
Sokola v naší obci. Pod vedením paní učitelek Štefánikové, Frohlichová a
Černé. Nacvičili ukázky ze sletových skladeb mladšího a staršího žactva.
Několik pěkných akcí proběhlo v rámci Dne dětí. 1. 6. výchovný koncert od
agentury KONDOR, velkému zájmu se však těšila beseda s bývalým pilotem
vojenského letectva a ČSA, panem Štefánikem. Sportovní den k témuž dni
řadíme tradičně na 29. června.
Nejvíce radostí však přinášejí školní výlety. I.stupeň jezdí společně, tentokrát
navštívili zámek ve Slavkově. Žáci II.stupně postupně projeli Tišnovsko
( 6. ročník ), Telčsko ( 7. ročník ), Novohradské hory ( 8. ročník ) a Šumavu
( 9. ročník ).
30.června proběhlo slavnostní zakončení školního roku 1999/2000. Nejprve na
OÚ se žáky 9. ročníku, kde k žákům pronesli slavnostní projev starosta obce
ing. Jaroslav Mojžíš a ředitel školy Zdeněk Cabejšek a mladší žáci pod
vedením p.uč.Fejfušové a Černé připravili kratší kulturní vystoupení. 9. ročník
vyváděla ve školním roce 1999/2000 p. uč. Frohlichová.
Posléze následovalo závěrečná hodnotící shromáždění ve škole, na němž byla
předána řada odměn za práci ve škole, za reprezentaci školy v soutěžích, při
kulturních obřadech i za sběr bylin.
Školní rok 1999/2000 tedy skončil, nový školní rok 2000/2001 bude zahájen
v pondělí dne 4. září 2000.
Přejeme dětem krásné prázdniny a pracovníkům školy zaslouženou dovolenou.

Zástupce ředitele, pí. učitelka Ludmila Černá

SVATBY
Ing. František Staněk
Ing. Milada Spáčilová

24. 6. 2000
Olomouc

Karel Ludvík
Zuzana Hlavnová
Oslavou

24. 6. 2000
Náměštˇ nad

Petr Vána
Jana Křížová

1. 7. 2000
Brno

Dne 17. června se provdala bývalá naše
občanka slečna Kateřina Rybníčková za Petra
Špačka.
NAVŽDY ODEŠLI
6. 5. 2000 Josef Neklapil (*1929),
Březník 146
3. 6. 2000 Bohumila Podušková (*1922),
Březník 127
4. 6. 2000 František Chadim (*1944),
Březník 241
Obecní úřad

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.
Redakční rada

ŽNĚ 2000:
Jarní teplé počasí urychlilo vývoj a dozrávání plodin. Květnové teploty, které dosahovaly až 30 stupňů a více zapříčinily v průměru
čtrnáctidenní předstih žňových prací. Příprava na žňové práce spočívá v přípravě techniky a posklizňové linky. Naše družstvo v
současné době vlastní kombajny E 516 čtyři kusy. Každý kombajn má posádku o dvou zaměstnancích. Každá posádka tedy pracuje
na svém kombajnu, který si připraví a udržuje. Na sklizeň řepky olejnaté ozimé, které je oseto 161,18 ha se vypravíme vlastní
technikou. Řepka ozimá se bude sklízet jako první. Pak následuje ozimá potravinářská pšenice, které je oseto 386,8 ha v odrůdách
Brea, Saskia, Niagora.
Postupně přichází na řadu jarní ječmen, kterého je oseto 307,21 ha, všechen sladovnických odrůd Akcent a Amulet. Toto pořadí se
může změnit dle zralosti jednotlivých odrůd.
Poslední plodinou,kterou naše družstvo sklízí je hrách, odrůda-Konvet, kterého máme oseto16,68 ha.
Na sklizeň některých plodin k nám přijíždí od firmy Montana s. r. o. z Dolních Dubňan kombajn značky CLAAS.
Teplé a suché počasí nám zřejmě sníží u všech plodin průměrné hektarové výnosy i jejich kvalitu, kterou budeme znát až po jejich
sklizni.
Předseda družstva LUH
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Příspěvky našich spoluobčanů

Červen v Mateřské škole
Prvními oslavami měsíce byly oslavy Dne dětí. Proběhly
jednak samotného 1. Června dopoledne na zahradě
MŠ, kde na děti čekaly různé soutěže se sladkými odměnami
za výkon i snahu, připravené p. učitelkami, jednak dalšími
pozdějšími doprovodnými akcemi:
• vystoupení našich předškoláků v MŠ Kralice s ukázkou
nacvičené sokolské skladby „ Myšky“
• opékání špekáčků na zahradě MŠ v pátek 9.6. spojené se
zpěvem písní u ohně
• v návaznosti na opékání využilo několik „odvážlivců“
z řad dětí nabídku p. ředitelky – spaní ve školce. Bez
ohledu na několik málo tesklivých slziček bylo spaní ve
školce pro děti bezesporu velkým zážitkem.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám oznámil, že prastará otázka, zda bylo
dříve vejce nebo slepice, je již vyřešena. Podle odborných
výzkumů to musela být slepice. Ukázalo se totiž, že vejce
není možno krmit ani těmi nejmodernějšími metodami. Je si
možno jen těžko představit, že by tedy mohlo vejce jako
samostatný druh existovat. Chtěl bych zde zmínit, že slepice
je zdomácnělý druh ptáka. Ptáci se vyvinuli z plazů. Nejsem
odborník ani na ptáky ani na plazy a ani není mým úmyslem
se o nich rozepisovat.
Výše uvedený text jsem si zrovna četl z internetu v němčině,
kde byl vyřešený spor vejce versus slepice zveřejněn, když
se mi dostalo do ruky první číslo Březnického čtvrtletníku.
Jednalo se o pořad Deutsche Welle.
Napadlo mě, že bych mohl zájemce o němčinu v naši obci
obohatit o možnost získání zajímavých německých textů,
publikováním této možnosti v Březnickém čtvrtletníku. Proto
tak tedy činím a domnívám se, že je to způsob, kterým mohu
přispět ke kulturnímu životu v obci.

Blížící se závěr letošního školního roku v naší MŠ očekávali,
jako již tradičně, s největší netrpělivostí budoucí prvňáčci.
Rozloučení se školáky proběhlo v MŠ 19. 6. Za účasti
starosty obce ing. J. Mojžíše, všech zaměstnanců školy a
rodičů a prarodičů dětí. Malé děti se se svými staršími
kamarády rozloučily samostatným pásmem básní a písní.
Poté každý školák předvedl samostatně nacvičenou báseň,
společně zazpívali několik písní s kytarou. Budoucí prvňáčci
dostali na památku pohádkové knížky, skládanky a pamětní
listy. Slavnostní rozloučení jsme zakončili společně
oblíbenou písní všech dětí „Tři citronky“.
Z MŠ do 1. Třídy ZŠ letos odcházejí:
Franěk Martin
Pejpková Alena
Habánová Monika
Pokorná Jitka
Chadim Josef
Rybníčková Lucie
Měcháček Denis
Sýkorová Petra
Pařízek Tomáš
Tomek Jan
Definitivní tečkou za koncem školního roku byl v pátek
30. 6. Táborák na zahradě MŠ. Opekli jsme si společně
špekáčky, poseděli s rodiči. Při loučení jsme si vzájemně
popřáli krásné, slunečné prázdniny a hlavně bez úrazu. Totéž
přeji jménem všech dětí a zaměstnanců MŠ i Vám.

Internetová adresa je:
www.dwelle.de
dále pak zvolíme:
Deutsches Program Radio
a pokračujeme na:
Elektronisches Klassenzimmer
doporučuji k vybrání texty:
“Deutsche im Alltag – Alltagsdeutsch“ a “Stichvprt“.
Je možno si vybrat podle zájmu i další věci, nechci nikoho
omezovat. Ani by to nebylo možné. Ale nezkusit to, když je
tu taková příležitost, by bylo určitě chybou. A můžete mi
věřit, že to stojí za to.
Je třeba mít také na paměti, že bez znalostí cizích jazyků se
jako malý národ nemůžeme obejít. Proto prosím, aby můj
příspěvek byl vlídně a s pochopením přijat.

Ředitelka mateřské školy

Miroslav Řezanina

Z ČINNOSTI MÍSTNÍHO HASIČSKÉHO SBORU
•
•
•

•
•
•

•

V měsíci dubnu byla dokončena hasičská zbrojnice, kde se rekonstruovalo elektrické zařízení a v zasedací místnosti byla
položena dlažba. V tomto měsíci také vyčistila požární nádrž.
Dne 7. května se konala při patronaci sv.Floriána den otevřených dveří. Při této příležitosti bylo také podáváno opékané sele.
Tradice otevřených dveří bude opět i v příštím roce.
Hasičský sbor se zúčastnil sportovních soutěží v Neslovicích , kde skončil jako druhý. Dále pak ve Zbýšově, kde skončil na
prvním místě a v Němčicích skončil též na prvním místě. V okrskové soutěži požárních družstev konané v Jakubově naše
družstvo skončilo na druhém místě.
Dne 21. května, při příležitosti 80. výročí založení Sokola, se hasičský sbor zúčastnil průvodu na této
•
Naši hasiči zasahovali dvakrát při likvidaci požáru a to:
slavnosti. Přispěl také tím, že provedl oplocení malého
13.května na Skřipině a 22.června u Březníka v místě
hřiště.
„Osada u Lamberka´´ (bývalý pionýrský tábor
Dne 10. června v prostorách místní hasičky při patronaci
Brněnských papíren) v mladém borovém lese. Oba
obecního úřadu, KDU – ČSL a nás hasičů se uskutečnil
požáry zlikvidovali hasiči – profesionálové z Náměště
dětský den, kde jsme přispěli dvěmi soutěžními
nad Oslavou za vydatné pomoci březnických hasičů.
disciplínami ke zdárnému průběhu a peněžní částkou
Jaroslav Řezanina, starosta SDH
500 Kč.
Ve dnech 17. – 18.června byla předpoutová a poutová
zábava. Tato pouť se vydařila.
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