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OKÉNKO STAROSTY
V roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo obce na
základě mnoha nových i aktuálních potřeb a
požadavků naší obce o pořízení nové územně
plánovací dokumentace – „Územního plánu obce
Březník“.
Jak jste již také ve vlastní praxi poznali a slyšeli,
začal od 1.1. 1007 platit novelizovaný „Stavební
zákon“, který vnáší do územního i stavebního
řízení nové pojmy, přístupy a pohledy.
Vše nově navržené, několikrát prodiskutované
v zastupitelstvu
obce,
prokonzultované
na
příslušných institucích je již také zahrnuto a
zapracováno do tohoto územního plánu, který dává
směr, nabízí a současně také reguluje možnosti
rozvoje obce v dalších letech.
V současné době jsme se již přiblížili do závěrečné
fáze, kdy nám zbývá seznámit, Vás občany, s tímto
návrhem Územního plánu obce Březník a
zodpovědět Vám Vaše dotazy a prodiskutovat Vaše
připomínky.
Na toto tzv. „Veřejné projednání“ územního plánu
Obce Březník Vás v nejbližší době pozveme do
místní sokolovny, kde si všichni společně nad
územním plánem naší obce popovídáme.
Těšíme se na hojnou účast a Váš zájem o
budoucnost naší krásné obce!

-

-

Starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš
-

Víte, že ….
-

-

obec Březník zakoupila z dotací ( Grant kraje
Vysočina) další kontejnery na třídění odpadu
za téměř 57 tisíc korun, z toho 3 na papír a
další 3 na PET lahve a umělé hmoty, přibyly
na obvyklá místa ke kontejnerům, na které už
jsou občané obce zvyklí.
do Obecní knihovny, ve které je již od roku
2005 zaveden zdarma veřejný internet obec
zakoupila nový počítač za 27 900 korun.
Koupi počítače z části pokryje dotace z kraje
Vysočina - jejich příspěvek bude činit 11 000

-
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korun. Občané mohou veřejný internet využít
v době, kdy je otevřena knihovna, která je v
provozu každé úterý od 18 – do 19 hodin,
občané mohou také použít za malý poplatek
barevnou tiskárnu. Důležitá je také informace,
že v době, kdy začne provoz sauny, rozšíří se i
možnost přístupu k veřejnému internetu. Po
dohodě na Obecním úřadě je samozřejmě
možné použít veřejný internet zdarma i
v jiném čase.
z dotací byly také nakoupeny další 4 kusy
hnědých BIO - kompostérů o objemu 240 l,
které posílily sběrná místa u sokolovny, u
rybníka u Černých, v oblasti Havelkovo a u
bytovek. Akce byla realizována ve spolupráci
s občany, kteří poskytli informace o
vytíženosti kompostérů na jednotlivých
místech. Obecní úřad v Březníku by jim rád
touto cestou za spolupráci poděkoval.
byla provedena celková údržba obecního
rozhlasu, která „vytáhla“ z obecní pokladny
necelých 7 500 Kč. Oprava byla provedena po
ničivé bouřce z letošního června, kdy byly
přerušeny některé kabely a rozhlas nebyl
v některých částech obce slyšet. Oprava
rozhlasu - trvala více jak šest hodin znamenala pro vetšinu občanů nemalou
hlukovou zátěž, protože po celou dobu
probíhala zkouška - obecní rozhlas vyhrával.
Obecní úřad děkuje všem občanům za
pochopení při vzniklé situaci. Opravu provedla
firma Zdeňka Sedláčka z Horních Lhotic.
v měsíci srpnu byl proveden obvyklý
každoroční odběr a následně rozbor vody ve
všech třech obecních studnách. Tradičně jej
provedl Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě.
Podle výsledků rozborů byly provedeny
dezinfekce studen u Koubkových a Na Rynku,
třetí, u Moštárny byla bez závad. Voda
v obecních studnách je tedy i nadále pitná.
Obecní úřad nechal v průběhu prázdnin vyrobit
novou kolekci upomínkových předmětů
s motivem
Březníka.
Vybírat
můžete
z rozmanitých zvonků a hrnečků.

Z kronik obce Březník

Koupě není doporučena, protože dřevo nemá
potřebnou kvalitu. Je rozhodnuto nabídnout toto
dřevo A. Jarolímovi, který náhradou zajistí dřevo
v požadované kvalitě.
V dubnu 1935 je svolána členská schůze.
Starosta Alois Lysák hovoří o rozsahu zamýšlené
výstavby. Ozývají se hlasy, že o stavbě sokolovny
se na schůzích stále jen diskutuje, ale pro její
výstavbu se zatím moc neudělalo. Znovu je
vznesena otázka – stavět nebo nestavět? Při
hlasování jsou všichni jednomyslně pro zahájení
stavby.
Dne 24. dubna 1935 přináší na výborovou schůzi
Alois Řezanina č.p. 90 náčrt budovy sokolovny,
jejíž stavba je odhadnuta na 150.000 Kč. Alois
Lysák informuje o prohlídce sokolovny v Ochozu u
Brna, kde dělal plány architekt Kopřiva z Brna. Je
dohodnuto požádat i jeho o náčrty. V polovině
května posuzuje výbor další návrhy dodané
staviteli Kamenickým z Náměště n. Oslavou,
Horníčkem z Jinošova a již zmíněným architektem
Kopřivou z Brna. Výbor se nakonec přiklání k jeho
návrhu.

V minulém čísle Březnického čtvrtletníku, jsme
začali se seriálem o vzniku březnické sokolovny,
v tomto čísle vám nabízíme další část:
Podívejme se nyní, jak probíhala stavba
sokolovny prostřednictvím „Protokolární knihy TJ
Sokol v Březníku“, která zachycuje období let 1933
až 1948. První zápis je z valné hromady konané 29.
ledna 1933. Starosta jednoty Alois Lysák hovoří o
stagnaci práce v jednotě, chybí ženy a dorost, není
se kde scházet. Oživení vidí v brzkém uskutečnění
krásného plánu – výstavbě sokolovny. V diskusi
členové doporučují pokračovat ve shromažďování
stavebního materiálu. Paní Marie Švédová přichází
s darem 100 m3 písku, který bude možné vyházet u
jejího mlýna na řece Oslavě. Na každého člena je
stanoveno odpracovat 20 hodin.
O rok později na valné hromadě výbor
informuje, že k 1. lednu 1934 sdružuje TJ Sokol
v Březníku 37 mužů a jednu ženu. V popředí
diskuse je opět stavba sokolovny. Je vznesen názor,
aby byla postavena méně nákladná budova do
120.000,-- Kč. Je také odhlasována připravovaná
směna pozemku. Dne 17. května 1934 dochází
k dohodě mezi vedením Sokola a rolníkem Janem
Kudláček č.p. 2 o výměně pozemku „V sadech“ za
pozemek zakoupený jednotou před 10 léty u
Kuroslep. Získáním této parcely na vhodném místě
v obci byl splněn jeden z hlavních předpokladů
k výstavbě sokolovny. Na podzim jsou zahájeny
přípravné práce.
V úvodu valné hromady v lednu 1935 bylo
vzpomenuto 10. Výročí úmrtí zakladatele
tělocvičné jednoty Sokol br. Karla Malého a poté
se jednání zaměřilo na stavbu sokolovny. Na
budoucím staveništi se objevilo 92 fůr písku, který
před dvěma lety nabídla paní Marie Švédová a
první fůry kamene. V únoru se sešel výbor. Bylo
dohodnuto, že bude podána žádost obecnímu
zastupitelství o darování dříví a cihel na stavbu
sokolovny. Sokol se na oplátku zaváže propůjčovat
sokolovnu škole, čímž odpadne stavba tělocvičny
při škole, k jejíž vybudování byla obec již v roce
1925 vyzvána.
O týden později se výbor opět schází. Lesní
družstvo singularistů nabízí na stavbu sokolovny
29 m3 dřeva z Černé hory za 60,-- Kč za m3.

Pokračování o stavbě sokolovny v příštím čísle.
Zpracovala: Eva Brůžová – kronikářka obce
Pokračování o stavbě sokolovny v příštím čísle.
Zpracovala: Eva Brůžová – kronikářka obce

Kulturní akce v obci Březník
( do konce roku 2007)
Říjen: Tradiční hody – 20. října - pořádá TJ Sokol
Prosinec: Výroční valná hromada SDH
Silvestr Cup - turnaj v malé kopané
- pořádá TJ Sokol.
Prosincové termíny akcí budou ještě upřesněny
vyhlášením veřejného rozhlasu.
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hrazen z dotací od obcí, kraje a Ministerstva práce
a sociálních věcí. Obce, kraj i Ministerstvo
dostávalo prostředky na poskytování dotací ze
státního rozpočtu.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový zákon o
sociálních službách, který kromě dalších změn
způsobil i zásadní změnu ve financování sociálních
služeb. Zjednodušeně řečeno, nový zákon zastavil
nebo velmi omezil poskytování finančních
prostředků na poskytování výše zmíněných dotací
od obcí, měst, krajů a ministerstva, ale zároveň
umožnil potřebným osobám získat jako svůj další
příjem tzv. příspěvek na péči. A právě z tohoto
příspěvku na péči by si nyní občané měli
samostatně hradit například i služby, které
poskytují pečovatelské služby. Jak asi správně
tušíte, tento systém úhrad fungování pečovatelské
služby v letošním roce ve větším počtu míst
nezafungoval. Nacházíme se tedy dnes v situaci,
kdy obce, kraje i Ministerstvo nemají peníze
(protože je nedostaly), které dříve dávaly na
fungování pečovatelských služeb. Tyto peníze mají
jednotliví občané, kteří je však nemohou, neumí,
nechtějí vložit do financování provozu
pečovatelských služeb. Zde si dovolím napsat, že
kvůli různým byrokratickým a dalším překážkám
jsou slova nemohou a neumějí skutečně ta, která
nejčastěji vystihují stávající situaci.
Pokud se ptáte na okamžité řešení, nedělám si
iluze. Vše dopadne nakonec tak, že ve většině
případů nakonec chybějící finanční prostředky
budou muset dodat obce a kraj ze svých vlastních
příjmů, které byly původně určeny například na
opravy komunikací nebo třeba škol. Že je vše
provázeno zmatky, stížnostmi a zbytečnými spory
asi ani nemusím dodávat.

Prezident se vyjádřil i k problémům měst a obcí.
Je nošením dříví do lesa, pokud napíši, že od 11.
do 13. září byl na oficiální návštěvě našeho kraje
prezident České republiky Václav Klaus s chotí
Livií.
Je logické, že ani třídenní – historicky nejdelší –
prezidentská návštěva nestačí k tomu, aby
prezidentský pár navštívil všechny obce a města.
Na druhé straně problémy obcí a měst celé
Vysočiny byly diskutovány velmi často. Na setkání
se starostkami a starosty dvaceti šesti pověřených
obcí byl prezident nejčastěji upozorňován na
nespravedlivé přerozdělování daňových příjmů
obcí, na které obce a města na Vysočině v úhrnu
každoročně citelně doplácí, neboť oproti průměru
přichází každoročně o částku okolo jedné miliardy
korun. Reakce pana prezidenta jako ekonoma byla
opatrná, ale souhlasná v tom, že současný způsob
přerozdělování daňových příjmů obcím není ani
spravedlivý ani motivační. Zároveň však Václav
Klaus dodal, že optimální způsob přerozdělování
daňových příjmů obcím neexistuje. Vždy tomu
bude tak, že někdo bude spokojen více a někdo
méně.
Velmi častou byla také opakující se diskuse o
výstavbě větrných elektráren na Vysočině. V této
věci bylo stanovisko pana prezidenta kategorické.
Václav Klaus není příznivcem větrných elektráren,
neboť energie z nich vyrobená je velmi drahá.
Provoz větrných elektráren se provozovatelům
vyplácí pouze díky dotacím, které platí všichni
daňoví poplatníci. Dále prezident upozorňoval na
možnost na dlouhou dobu nevratného narušení
krajinného rázu a s ním úzce související pokles cen
nemovitostí v okruhu větrných elektráren.
Europoslanec Ivo Strejček k tomu v jedné s diskusí
poznamenal, že z průzkumu německých realitních
kanceláří plyne, že v některých částech Německa
poklesly v důsledku masivní výstavby větrných
elektráren ceny nemovitostí až o 40%.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Pečovatelská služba
Popis problému je jednoduchý, řešení složité.
V minulých letech byl provoz pečovatelské služby
starším a méně mobilním občanům (dovoz obědů,
mytí oken, nákupy, koupání apod. ) z velké části
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Mateřská škola

Zprávičky ze školy

Dobrý den,
tak jsme se konečně dočkaly!
Byly jsme celé netrpělivé, kdy už konečně budeme
moci jít do té naší školky. Dokonce se těšily i naše
maminky!

Školní rok 2007/08 byl zahájen v pondělí dne
3.9.2007 poněkud netradičně. Nevítali jsme
tentokrát prvňáčky, ale naopak žáky 5. roč. a 6. roč.
z Kralic. Také starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš,
se zúčastnil zahájení školního roku v Kralicích.
Věříme, že se žákům na obou školách bude dařit.
V pedagogickém sboru došlo rovněž ke změnám.
Působení na naší škole ukončily paní učitelky Mgr.
Jaroslava Nevrklová, a paní Marie Rybníčková.
Pracovní poměr na vlastní žádost ukončila i paní
vychovatelka Josefa Houfková; práci vychovatelky
bude zastávat paní učitelka Jiránková.

Letos se nás sešlo 23: 10 holčiček, 13 chlapců, 19
místních z Březníka, 2 děti z Kuroslep a 2 děti
z Mohelna. To je fakt hustý, co.
Ani jsme to ten první den ve třídě nemohly poznat,
všechno bylo jinak, nic nebylo na svém místě jak
před prázdninami: nábytek přestěhovaný a s ním i
hračky, nové barevné stolečky a k nim stejně
zbarvené židličky. No prostě paráda!

Třídnictví zastávají:
v 5. třídě paní učitelka Zina Jiránková
v 6. třídě paní učitelka Hana Staňková
v 7. třídě paní učitelka Pavla Coufalová
v 8. třídě paní učitelka Ludmila Černá
v 9. třídě paní učitelka Milena Fröhlichová

A také nás společně s paní učitelkou Hejlovou a
paní školnicí Sklenářovou vítala v nové třídě i nová
paní učitelka. Jmenuje se Lenka Kvasnicová, je
z Mohelna a bude za námi chodit vždycky na
odpoledne. Moc se nám líbí, je mladá a usměvavá.
A my jsme s ní hned byly kamarádi.

Školu navštěvuje 79 žáků: 32 z Březníka, 28
z Kralic, 8 ze Lhotic, 7 z Kuroslep,
2 z Rapotic, po jednom žákovi z Popovic a
Vladislavi.

Nesmíme zapomenout poděkovat OÚ Březník a
OÚ Kuroslepy za penízky, za které nám paní
učitelkou koupila nové výkresy, pastelky, barvičky
a vůbec všechno, co budeme na tento školní rok
potřebovat. A taky nám do školky přibyl nový CD
přehrávač a ten je taky z Kuroslep. Za všechno moc
děkujeme!

Už v měsíci září proběhl sběr šípků (celkem 3 q).
Starší děvčata se s nadšením přihlásila na atletický
čtyřboj do Třebíče. Z počátku října proběhne
testování žáků 6. roč. podle programu SCIO. 2.
října žáci 5., 8. a 9. třídy pojedou na poznávací
zájezd do Prahy, 4. října se 8. a 9. třída zúčastní
setkání se známým moderátorem TV NOVA,
Radkem Johnem, které se uskuteční v Třebíči. Na
programu bude beseda o nežádoucích jevech v naší
společnosti a novinářských zkušenostech.

A co chystáme na tento školní rok?
Nejdříve to bude Drakiáda, opět budeme chodit do
sauny a vyhánět bacily, pečení perníčků – na
Vánoce a velikonoce, dílny s maminkou Klímovou,
besídky, karneval, výlety, oslava Dne maminek,
Den otců, budeme prodávat Vánoční hvězdy,
přednášet básničky na slavnostech na Obecním
úřadě a další překvapení, co pro nás vymyslí paní
učitelky. Máme toho moc, ale my to zvládneme!

Ve dnech 9. a 10. října (úterý a středa) proběhne
sběr starého papíru. Této akce se můžete také
zúčastnit.

To je zatím všechno, vždyť teprve začínáme.
Během prázdnin proběhlo vymalování části budovy
a nábytkem byla vybavena školní jídelna. Do
odborné pracovny byla zakoupena nová tabule se
sklokeramickým povrchem a interaktivní tabule,
která umožňuje vyučujícímu bezprostřední kontakt
s probíraným učivem (žák vidí na tabuli obraz

Už teď se na Vás těšíme!
Vaše děti z Mateřské školky
Připravila: paní učitelka Zdeňka Hejlová
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Pracovní zasedání dne 10.srpna 2007:
Bylo projednáno:
- stav a postup příprav investiční akce
„Výstavba technické infrastruktury pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě Za
branou“ – varianty financování a etapizace
realizace
- informace o stavu a situaci pořizování
„Územního plánu Obce Březník“
- informace o realizaci akcí: SDH - sociálka,
Třídění komunálního odpadu a Veřejný
internet – tyto projekty získaly finanční
dotace z krajského rozpočtu
Veřejné zasedání dne 14. září 2007:
Bylo projednáno:
- zpráva o činnosti starosty a místostarosty
obce
- zpráva o stavu připravenosti výstavby
v lokalitě Za Branou + nová bytovka
- zprávu o pohledávce pí. Nováčkové vůči
obci Březník – souhlas ZO s odkladem
splatnosti dluhu o 2 měsíce
- zprávu o trestním oznámení na pí.
Nováčkovou – usnesení Policie ČR odloženo
- zprávu o stavu pořizování uzemního plánu
- zprávu místostarosty o prodeji starého OÚ
č.p. 110
- žádost pí. Fábriové o odkup pozemku
- žádost pí. Růžičkové o odkup pozemku
- žádost p. Šídla ml. o přidělení bytu
v případě výstavby nové bytovky
- informaci o dotačních titulech: třídění
TKO, veřejný internet, SDH – přístavba,
zateplení Základní školy
- zprávu z valné hromady Svazku obcí Vodovodů a kanalizací ze dne 4.9.2007
- informaci o operačním programu životního
prostředí
- zprávu o přípravě Březnického čtvrtletníku
3/ 2007
- zvýšení poplatku Svazku obcí VAK z 1 Kč
na 5 Kč
- informace o výhledu možnosti zřízení
ordinace MUDr. Vavřínka v naší obci
- příprava návrhu rozpočtu na rok 2008

učebnice nebo pracovního sešitu a může přímo na
tabuli do obrazu, či textu vstoupit). V počítačové
učebně je pro žáky k dispozici již 16 pracovních
míst zapojených do sítě s možností připojení
k internetu.
Začátek školního roku (vzhledem k množství
školních potřeb, pracovních sešitů, exkurzí a jiných
akcí) bývá také pro rodiče finančně náročný. Chtěl
bych jim proto poděkovat za jejich vstřícnost a
pochopení, neboť jsem se s negativním postojem
k této skutečnosti ještě nesetkal.

Mgr. Zdeněk Cabejšek
ředitel Základní školy v Březníku

Znak obce Březník
První písemní zmínka o naší obci pochází z roku
1237. Název „ Březník“ vznikl podle březových
lesů, které tvořily krajinu kolem obce.
Od roku 2001 zastupuje naši obec znak a prapor.
Znak byl navržen v roce 2000. Sešlo se 22 návrhů,
z toho 4 byly vybrány občany. Posléze byl vytvořen
jeden návrh znaku a praporu a ten byl schválen
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Dne 1. února 2001 byl starosta obce pozván do
Prahy, kde převzal od Václava Klause oficiální
dekret na znak a prapor obce.
Na našem znaku jsou zobrazeny březové listy a lev
s korunou, který zastupuje působení Březnických
pánů z Náchoda, kteří mají v historii obce značný
význam. Vše je na žlutém podkladu, který
vyjadřuje dobu husitskou, barvu kalicha.
Znak
a
prapor
byl
vysvěcen
v nově
zrekonstruovaném kostele Nebevzetí Panny Marie
dne 30. září 2001.
Tento příspěvek zpracovala žákyně místní Základní
školy slečna Andrea Pechová jako úkol do
Občanské nauky.

Podrobnější informace o programu a jednání ze zastupitelstva obce
Březník naleznete na úředních deskách.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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29. září čeká naše mladé tanečníky vystoupení
v Ostašově a konečně 20. října 2007 se potěšíme
tanečním pásmem obou našich souborů na
„Hodech“ v Březníku.
Děkujeme všem, kteří reprezentují naši obec
v okolí a přáli bychom si, aby tato krásná tradice
pokračovala i v budoucnosti.
V současné době se náš soubor potýká
s nedostatkem členů. Nechcete, mladí přátelé, přijít
mezi nás a pokračovat spolu s námi v úsilí o
zachování toho, co nám odkázaly doby dávno
minulé? Rádi vás přivítáme mezi námi.

Taneční kroužek

Příspěvek připravila:
Eva Brůžová, kronikářka obce

Taneční kroužek pracuje v naší obci již od
padesátých let minulého století. Založila jej paní
Věra Dobrovolná, která se velmi angažovala
v kulturním dění obce. Její zásluhou byly znovu
obnoveny březnické kroje a opět ožily lidové
zvyky, horácké tance a soubor patřil mezi vyhlášení
soubory v širokém okolí. Se svým programem
zajížděli i do zahraničí. S většími či menšími
přestávkami pracoval soubor pod vedením paní
Věry Dobrovolné až do osmdesátých let, kdy ji její
zhoršený zdravotní stav zabránil v této její práci
pokračovat.

Pozvánka na tradiční

BŘEZNICKÉ HODY
Tělocvičná jednota Sokol Březník spolu s Obecním
úřadem v Březníku zvou občany na Tradiční
Březnické hody, které se konají v sobotu 20 .října
2007, které pořádá TJ Sokol.

Zdálo se již, že soubor zanikne, ale v další vedoucí
činnosti začala pracovat v roce 1989 aktivní členka
souboru paní Hana Bábuňková. Ujala se vedení a
náplní souboru se stal nejen soubor nejen folklór,
ale i společenské tance.
Ale ani charita není našim mladým tanečníkům
cizí. 10. března 2007 se zůčastnili plesu, který
pořádalo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
v Třebíči. Pro tento ples připravil taneční soubor
předtančení v krojích a odměnou tanečníka bylo
poděkování vyjádřené dlouhotrvajícím potleskem
9. června byl pořádán benefiční koncert ve
prospěch domu sv. Antonína v Moravských
Budějovicích. Zde vystupoval nejen taneční
soubor, ale i soubor žen. I toto vystoupení v krojích
mělo velký ohlas.
8. září nechyběl náš soubor na tradičních „Hodech“
ve Velké Bíteši.
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Sbor dobrovolných hasičů
události druhé poloviny roku 2007

Mladí hasiči v Rabensburgu
V letošním roce obdrželi naši mladí hasiči
pozvání na dětský tábor do rakouského
Rabensburgu. Tato obec se nachází asi 10 km od
Břeclavi. Má něco kolem 1200 obyvatel. Místní
hasiči tento tábor pořádají každý rok. Je určen pro
hasičskou mládež, která působí na územním celku,
který se podobá našemu bývalému okresu. Po
upřesnění všech organizačních záležitostí přímo na
místě konání v Rabensburgu a zjištění zájmu mezi
rodiči našich mladých hasičů, jsme pozvání přijali.
Dopravu jsme zajistili soukromými vozidly na
náklady našeho SDH. Dále jsem si měli, dle
pokynů pořadatelů, sami zajistit sobotní oběd. Ten
nám na svoje náklady poskytl pan František Kříž
(rodák z Březníka žijící nyní v Rabensburgu), který
nám také po celou dobu tábora překládal
pořadatelské pokyny. Páteční večeři si účastníci
vezli s sebou. Zbytek nákladů na naši účast na
táboře hradili pořadatelé.
Do Rabensburgu odjelo 10. srpna po poledni 11
mladých hasičů v doprovodu 5 vedoucích. Po
příjezdu jsme vyplnili účastnický list a postavili
stany. Tábor byl zahájen nástupem v 19:00. Po
nástupu 2 naši a 2 místní mladí hasiči zapálili
táborák. Ten hořel až do konce tábora. Potom jsme
se vydali na noční pochod, který byl doplněn o
stanoviště, kde jsme plnili různé úkoly zaměřené na
hasičskou tématiku. Po pochodu bylo chvíli volno
a ve 24:00 večerka.
Sobotní program byl zahájen budíčkem v 7:00.
Po snídani jsme se mohli zúčastnit různých
zábavných her – bylo možno zahrát si fotbal nebo
využít možností dětského hřiště. Toto trvalo do
oběda. Po obědě následoval hlavní bod celého
letošního tábora. Tím se stalo vytvoření rekordu
v dálkové dopravě vody. Všemu předcházel nástup,
na kterém se domluvilo, jakým způsobem celá akce
proběhne. Vše prováděli dospělí hasiči z místního
okresu za pomoci mladých hasičů. Nám připadl
čestný úkol postavit čtyři útočné proudy, které
vedly od posledního, čtrnáctého, čerpadla. Když
všechny skupiny nahlásily splnění přiděleného
úkolu, první čerpadlo nasálo vodu a začalo jí plnit
celé vedení. Asi po 40 minutách na naší straně
vytryskla voda. Tím byl úkol splněn. Celé vedení
mělo 5,4 km hadic. Během celé akce bylo dbáno na

Druhou polovinu tohoto roku jsme zahájili 2. a 3.
června tradiční Hasičskou poutí. V sobotu se
konala v místní sokolovně zábava se skupinou Los
Valos a v neděli po obci a pod májí zahrála
dechová hudba Polužanka. Bohužel se tento den
nevydařil kvůli nepřízni počasí.
9. června jsme začali se stavbou sociálního
zařízení v hasičce a to výkopem základů. Dále se
udělaly odpady a betonová deska. V současné době
jsou již postaveny hlavní postranní zdi a během
podzimu by se měla dokončit hrubá stavba.
10. června jsem se zúčastnili oblastního kola
soutěže v Kojatíně. Soutěžilo se tam ve dvou
disciplínách - ve štafetě a požárním útoku.
Tradičně se také zúčastňujeme klasických soutěží v
okolí - např. v Neslovicích, Omicích, Němčicích,
Pozořicích ...
Soutěž „O pohár starosty obce“ pořádáme
každoročně také v naší obci a to vždy první víkend
v září. Letos proběhla 1. září za účasti tří družstev
žen a devíti družstev mužů. Na závěr předvedli
požární útok naši mladí hasiči. Soutěž se letos
vydařila jak velkou účastí soutěžících, tak také
dobrým počasím.
V sobotu 22. září proběhla odborná kontrola
komínů rodinných domků, kterou prováděl
kominík pan Prokeš z Náměště nad Oslavou ve
spolupráci s SDH.
Závěrem roku se opět my všichni členové Sboru
dobrovolných hasičů sejdeme na valné hromadě,
kde zhodnotíme celoroční práci ve sboru.
Starosta hasičů
Jaroslav Řezanina
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bezpečnost účastníků a správné provozní podmínky
strojů. Večer byla polní mše. Večerka celý den
zakončila ve 24:00.
V neděli byl budíček v 7:30. Po snídani jsme
sbalili stany a odjeli domů. Tak učinilo i dalších asi
150 účastníků. Součástí tábora byl vybavený
zdravotnický stan se stálou službou, velký chladící
kontejner na potraviny, kantýny, sociální zařízení
s teplou vodou. Snídaně probíhaly v místním
infocentru.
Na oplátku jsme nabídli rabensburským mladým
hasičům pozvání na příští rok k nám.

termín pro je říjen 2007. V další fázi budou
prováděny montážní práce na oplocení a osvětlení.

Společenská rubrika obce Březník
Významná životní jubilea:
Říjen:
80 narozeniny slaví paní Jiřina Staňková č.p. 80
95 narozeniny slaví paní Marie Boková č.p. 200
Listopad:
80 narozeniny slaví paní Zdeňka Nováčková č.p.
123
80 narozeniny slaví pan Slavomil Staněk č.p. 37
80 narozeniny slaví paní Marie Fraňková č.p. 139
Prosinec:
80 narozeniny slaví paní Jarmila Macholová č.p. 76
Všem jubilantům za srdce blahopřejeme a
přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a
optimismu!

Připravil: Zdeněk Kříž, vedoucí mladých hasičů

Z ČINNOSTI DALŠÍCH SPOLKŮ
ČZS ZS Březník – Kuroslepy

Vítáme nově přistěhované spoluobčanky:
Slečnu Kateřinu Opavskou, č.p. 108
Paní Kateřinu Chadimovou, č.p. 120

Zahrádkáři uspořádali III. ročník výstavy „Ovoce,
zeleniny a květin Březník 2007“, která se konala
15. září u sokolovny. Letos se jí zůčastnilo 30
vystavovatelů ovoce a zeleniny z řad členů i z řad
občanů členských obcí. Mezi vystavenými
exponáty byly jablka, hrušky, víno, kytky, bylinky
a okrasné dýně. Našly se ale také zajímavosti jako
malinový špenát, obrovská cibule ze semene,
takzvaná AČOKČA, obrovská dýně, víno
pěstované venku pocházející z Gruzie a velký
celer. ( Více podrobností k výstavě v dalším čísle
Březnického zpravodaje)
Stejně jako každý rok byl zdarma k mání kvalitní
kompost . Občané této možnosti hojně využili.
Zahrádkáři děkují, těm, kteří vystavovali a i všem,
kteří se podíleli na organizaci výstavy. Připomínají,
že v současné době probíhá v moštárně moštování
a krouhání zelí.

V rámci obce se přestěhovali :
Manželé Jarmila a Jiří Křivánkovi
Kateřinou a Danielem, nové č.p. 255

s dětmi

Slavnostní obřady na Obecním úřadě:
23.června - setkání ročníku 1943 - slavnostní
odpoledne
29. června - slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy,
školní rok 2006 – 2007, Základní školy
8. září - setkání ročníku 1947 - slavnostní
odpoledne
Rozloučili jsme se a připojujeme tichou
vzpomínku:
Paní Anežka Rejtharová roz. Staňková, č.p. 7
Pan Karol Machola, č.p. 76

TJ Sokol Březník
V průběhu prázdnin byla zahájena realizace
výstavby antukového tenisového kurtu s oplocením
a osvětlením umístěném. Výše uvedenou akci byla
obdržena dotace z ČEZu a z obecního rozpočtu.
Velkou částí si finance na tenisový kurt zajišťoval
sám TJ Sokol. V současné době probíhají brigády
jejichž cílem je připravit celou plochu k pokládce
finálního antukového povrchu - předpokládaný

25. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás
připravila ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Ludmila Sochorová – úřednice Obecního
úřadu Březník.
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Náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 30. 11. 2007.
Děkujeme.
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