BŘEZNICKÝ ČTVRTLETNÍK
Zpravodaj obce Březní
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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak jsem se ani nenadál a čtyři roky starostování
jsou za mnou. Dovolte mi využít této příležitosti
k drobné rekapitulaci a k osobnímu zamyšlení.
Především bych chtěl poděkovat zastupitelům, že
mi před těmi čtyřmi roky dali důvěru a že mi byli
celou dobu nápomocni. Zvládnout tolik práce a různorodých činností by bez jejich pomoci nebylo vůbec jednoduché. Věřím však, že se nám podařilo,
až na některé okamžiky, nastavit konstruktivní spolupráci a společně jsme se vypořádali s problematikou hospodaření obce, zvládli jsme, vedle těch
normálních provozních záležitostí, zajistit několik
investičních akcí a postupně se vypořádali se závazky z minula, ale i z „našeho“ období.
Osobní a samostatné poděkování patří panu Jaroslavu Fraňkovi. Díky jeho obětavosti a spolehlivosti
jsem se mohl věnovat ostatním záležitostem úřadu
a obce. Jaroslave, děkuji!

Obec si váži činnosti místních spolků a svou podporou jim zastupitelstvo poskytovalo celé období jistotu.
Ne vždy se však podaří uspokojit všechny požadavky a realizovat všechny myšlenky a přání, mnozí

D a t u m v y d á n í : 30. 9. 2014

z Vás mohou mít pocit, že se mělo udělat to či ono,
ale věřte, že jsme museli jako zastupitelstvo hledat
kompromisy a určit priority, museli jsme zvážit příležitosti, které se naskýtají a nemusí se opakovat
a podle toho se rozhodnout.
Vedle finančních limitů hráli v našem rozhodování
i jiná omezení, např. logická posloupnost prací,
připravenost jednotlivých projektů apod. Věřte
nám, že při každém rozhodnutí jsme tyto aspekty
zvažovali a výsledek našeho rozhodování jsou
všechny ty uspořádané akce, realizované investice,
ale také to co nám ještě zůstává k vyřešení a toho
je ještě v naší vesnici hodně.
Teď tedy ta rekapitulace. Přestože jsem se snažil
Vás průběžně informovat o výsledcích auditů a dění
v zastupitelstvu, tak si dovolím ještě jednou se vrátit k hospodaření obce. Na počátku volebního období byl stav vedení obecních záležitostí, zejména
účetnictví a evidence majetku, hodnocen velice
špatně a nelichotivě nazýván jako „neprůkazný“.
Toto se nám podařilo snad pro vždy napravit a výsledky auditů „bez vad a nedostatků“ umožnují obci,
mimo to, že to je dobrá zpráva pro Nás občany, se
ucházet o dotace, získávat úvěry apod. Nicméně
jsem byl překvapen názorem, že to není až tak důležité. Doufám, že šlo o nějaký úlet a většina z nás
to chápe jako oblast, na kterou musí každé zastupitelstvo a jeho výbory klást důraz a dávat mu příslušnou prioritu. V dnešní době kdy jsou kriminalizována rozhodnutí zastupitelů, je to i jejich částečná
ochrana.
S hospodařením obce souvisí, a jsou politicky vděčným tématem, náklady na chod obecní samosprávy. Rozumějme tím plat starosty, místostarosty,
zastupitelů a členů výborů, cestovní a jiné režijní
náklady. Při nástupu jsme se jako nově nastupující
zastupitelstvo dohodli, že se budeme snažit něco
z těchto nákladů snížit. Zejména pak řešení s neuvolněnými funkcionáři skýtalo zajímavý výhled (samozřejmě to souviselo také s tím, že odejít ze zaměstnání není jednoduché a nezaručuje návrat
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do stejných podmínek a s atmosférou tehdejších
voleb).
Porovnáním nákladů v kapitole zastupitelstvo za roky 2008 – 2010 s náklady v letech 2011 až 2013
ukazuje pokles těchto nákladů cca o 300 tis ročně,
Zastupitelstvo ušetřilo, zejména na platech starosty
a místostarosty, cestovném, telefonech (používáme
převážně svoje) a jiných výdajích, obci za svoje působení cca 1,2 mil.
Druhá oblast, která se potýkala s obtížemi, a to objektivního rázu bylo školství. Přirozený generační
úbytek dětí dosahoval svého dna a nízký počet žáků si žádal nějaké opatření. Školství kladlo a neustále klade velké nároky na rozpočet obce. Hledal
jsem proto řešení, jež by nám mohlo pomoci. Podařilo se. Našli jsme je ve spolupráci s obcí Kralice,
Rapotice a Sudice. Zajistili jsme dopravní obslužnost a do naší školy jezdí žáci z těchto obcí a přidali
se k nim i někteří žáci z Vysokých Popovic. Své začala vracet i investice do bytové výstavby a tak
jsme museli dokonce rozšířit školku o jednu třídu.

Je to také vidět na obci, hřiště je plné dětí a na ulicích potkáváme maminky s kočárky. Vše souvisí se
vším, z původního příspěvku na neinvestiční náklady školy ve výši 1,6 mil za rok, letos škole postačuje 1,2 mil. Kč. Přejme si, aby nám a hlavně našim
mladým rodičům to ještě chvíli vydrželo. Musíme se
starat o to, aby zde naše děti našly prostředí pro
své vyžití podle standardů dnešní doby, a rodiče
nebudou muset přemýšlet o tom, že své děti budou
dávat do jiných škol. Je to velká výzva pro každé
zastupitelstvo, ale také pro školu, je potřeba pracovat na udržení a zvyšování kvality výuky. Děti si
zaslouží i dětské hřiště, letos se nám to bohužel
nepovedlo.
Se školou také souvisí současně probíhající investice obce, o které jsem se zmiňoval v minulém vydání čtvrtletníku. Jenom pro připomenutí. Obec
Březník si dlouhodobě pronajala pozemky TJ Sokol
a na nich, za přispění dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 85% a přispění Nadace ČEZ, ve výši 450 tis. zahájila výstavbu
Víceúčelového sportoviště Březník. Bude zde vedle
kurtu postaveno multifunkční hřiště o rozměru
44x23m s tartanovým povrchem, vedle pod silnicí
bude atletická dráha 50m s doskočištěm.

Tuto stavbu vysoutěžila firma Linhartsport, Stará
Boleslav a to nabídkou cca za 3,8 mil. Kč, stavbu
by měla ukončit do půli prosince.
Žádosti o dotace na stavbu takového zařízení podávají každoročně desítky až stovky obcí a každá
z nich je ráda pokud se jí podaří s její žádostí uspět. Přesto se tato stavba překvapivě stává politikem v naší obci, zatímco obyvatelé okolních obcí
takové zařízení již mají či po něm „šilhají“ v Březníku se minimálně diskutuje. Přínos tohoto zařízení
pro zvýšení standardu výuky ocení nejen učitelé,
ale zejména naše děti. Seznámí se zde s novými
sporty, zvyknou si na jiné podmínky a stanou se
konkurence schopnými na školních soutěžích.
Věřme, že jim v tom pomůže i nová paní učitelka.
Dopřejme našim dětem lepší sportovní zážitky
a snažme se, ať je sportoviště plně využíváno i mimo školní výuku. Je to tady pro nás.
V oblasti komunální, v jako třetí zmínce, jsme se
snažili využít dostupných dotačních programů, abychom vybavili obec komunální technikou, která
nám poslouží všem a postupně nahradí rozpadající
se a morálně nevyhovující komunální techniku.
Koupili jsme traktor John Deer, který můžete vidět
v každodenní práci na různých místech v obci. Nyní
máme k dispozici i auto s kontejnery a právě řešíme nákup zametacího stroje s mnoha účelovým
využitím.

Všechna tato technika je vybírána tak, aby ji mohli
řídit a obsluhovat pracovníci s „normálním“ řidičským oprávněním a nemuseli mít speciální oprávnění na traktory či náklaďáky. Opět nákup této
techniky byl realizován prostřednictvím některých
dotačních programů a obec stojí pouze tzv. spoluStránka | 2

účast, většinou 15%, a náklady na zpracování projektů a žádostí. V dalších obdobích bude třeba dokoupit některá přídavná zařízení a tato oblast bude
po nějakou dobu technicky zajištěna.
Další rekapitulaci bych věnoval některým větším investicím minulého období. Ještě v úvodu této části
musím říct, že jsme nechali zpracovat projekt Program obnovy vesnice na léta 2010 až 2014, který
řeší cca 10 problematických míst v obci a předkládá
variantní řešení jak tyto prostory pojednat a vyřešit. Veřejnost s ním byla seznámena na výstavě
„Historie obce“. Program je stále k dispozici na úřadě. Tento dokument by měl být vodítkem pro nastávající zastupitele, aby nepostupovali extenzivně
a nekoncepčně. Dále byla schválena změna č. 1
územního plánu, která umožnila vytvořit a prakticky zrealizovat tři stavební místa v lokalitě Horky.
Pro lokalitu Horky, jsme zpracovali projekt dopravního napojení a ještě tento rok bychom jej měli
realizovat. Nicméně jsme zde získali skluz v investiční přípravě, projekt ležel 3 měsíce na dopravním
inspektorátu v Třebíči a nyní to bude závod s časem. Zatím jsme provedli částečné zpevnění této
komunikace a připravili kabeláž pro osvětlení komunikace. Předpokládané náklady jsou 750 tis Kč.
Jedním z prvních velkých problémů, který jsme
museli řešit tak trochu vynuceně, byla rekonstrukce
veřejného osvětlení a místního rozhlasu v části obce. Tato akce nás stála cca 3 mil. Kč a byli jsme
nuceni ji krýt z dlouhodobého investičního úvěru.
Řešení jsme postavili na svítidlech se sodíkovými
výbojkami s regulací světelného toku v nočních
hodinách.

Upravili jsme prostory pro stání kontejnerů na odpady po obci. Hlavně u Havelkových jsme realizovali první část záměru úpravy dvora, náklady cca
250 tis.. Po dokončení investiční přípravy by se mělo pokračovat opravou a údržbou samotné nemovitost č. p. 96 (okna, dveře, fasáda) a vybudování
stodoly v místě jejího původního místa a garáže
na dvoře – to je úkol pro naše nástupce.

Výkup nemovitosti č. p. 48, snad již mohu říct, že
zde došlo k dohodě na odhadních cenách a oproti
předpokládaným 2 mil jsme se dohodli na částce
1,56 mil. Kč. Toto částka je úspora letošního rozpočtu a dovolí nám mimo jiné realizovat jinou dotaci - zmíněný zametací stroj.

Toto řešení již nyní vrací část nákladů ve snížených
platbách za elektrickou energii.
Podařilo se nám upravit prostor po Křížově stodole.
Zde jsme odstranili zbývající části stodoly resp.
sklepa a garáže, vybudovali opěrnou zeď se zábradlím a částečně jsme provizorně vyřešili i přilehlý
kousek komunikace. Tato investice nás stála, včetně demolice provedené v minulém období, cca 500
tis. Kč. Ve stávajícím prostoru, by mohl vzniknout
nájemní byt nebo zůstat jako místo pro posezení
s výhledem na ulici.
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Největší investicí pro roky 2015 a 2016, na které
právě pracujeme, je výstava kanalizace a ČOV.
Tato investice je v investičním plánu svazku obcí
a předpokládá náklady 40 mil. Kč, pokud vyjdou
dotace a realizaci bude zajišťovat svazek, tak
na obec připadne cca 10% nákladů, se kterými bude muset v rozpočtu pracovat. V současné době
ještě dopracováváme dokumentaci pro územní
řízení, zejména musíme zajistit nové smlouvy
s majiteli pozemků, jako důsledek digitalizace
katastru a změny občanského zákoníku. Také jsme
navrhli úpravu některých větví, aby se podařilo
odkanalizovat přirozeným spádem všechny části
obce. Příprava této investice probíhá v souladu
s předchozím rozhodnutím obce a je založena
na základním předpokladu, že investorem a následným provozovatelem bude svazek. Jakékoliv jiné
aktivity by tak či onak popíraly smysl členství obce
ve svazku.
Je toho ještě mnoho o čem by se dalo psát, ale je
toho také hodně co je třeba řešit. Novému zastupitelstvu předáme několik připravených, částečně
připravených, ale i pouze uvažovaných investic. Co,
podle mého názoru, bude muset být řešeno přednostně, jsou akutní havarijní stavy komunikací a
sítí. Nyní se tak jeví (od r. 2005) „kanalizace“ před
domem čp. 167, ale jako časovaná bomba tiká stav
ostatní kanalizace, dneska tzv. jednotné. Za dobu
jejího užívání se nepodařilo a nikdy se ani o tom
zřejmě nepřemýšlelo, vytvořit prostředky na její
obnovu. Dalším úkolem bude, a v minulém čtvrtletníku bylo opět vysvětlováno, pomoct farnosti Březník se zajištěním financí na opravu střechy kostela.
Budeme se muset připravit na rekonstrukci zbývající části veřejného osvětlení atd. Koordinace těchto
projektů bude však úkolem našich nástupců.
Ještě jednou mi tedy dovolte poděkovat Vám za
podporu, Vaše připomínky a náměty a zastupitelům
za jejich práci. Hodně úspěchů a dobrou volbu do
dalšího volebního období přeji Nám všem.
Starosta obce

LETOŠNÍ KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
18. 10. 2014 - Krojované hody
26. 10. 2014 – Štrúdlování a lampionový průvod
cca 30. 12. 2014 – SilvestrCup

VÍTE, ŽE…
- Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 si opět budeme moci zvolit své zastupitele. V pátek se otevřou dveře
volební místnosti ve 14 hodin, končit se ten den
bude ve 22 hodin a v sobotu, v druhý den voleb, se
začíná v 8 hodin a volební místnost se pro tyto volby definitivně uzavře ve 14 hodin. Volby se budou
konat jako obvykle v budově Základní školy Březník, v první třídě vlevo u vchodu. Tentokrát je komise složená napůl muži i ženami: ve funkci předsedkyně komise se představí Hana Sklenářová (delegována stranou Veřejnost - SNK), místopředsednictví připadlo Martinu Fraňkovi (delegovalo ho Mládí z Březníka), post zapisovatelky bude vykonávat
jako obvykle Ludmila Fraňková a členy volební komise dále jsou Radek Sobotka (delegován
KDU – ČSL), Alice Klímová z Kralic (delegována
KSČM) a Luděk Vochyán (nominován starostou
obce).
Výsledky voleb pak budou hlášeny obecním rozhlasem v sobotu odpoledne nebo navečer.
- Tréninky fotbalové přípravky pro děti probíhají
každé úterý a pátek od 17 hodin na velkém hřišti
pod vedením Jaroslava Fraňka ml. a Miroslava
Pelána.
- Taneční skupina z Březníka zve širokou veřejnost
na veřejné hodiny tanečních, které se konají každou neděli od 13 hodin v místní sokolovně. S sebou
si vezměte pohodlné oblečení, pití a přezutí.
- Městys Mohelno nabízí našim spoluobčanům bydlení v nově zrekonstruovaných jedno a dvoupokojových bytech v centru městyse.
Byty jsou určeny soběstačným osobám, podmínkou
je věk - 70 a více let. Jsou vybaveny kuchyňskou
linkou s elektrickým sporákem a digestoří, součástí
bytu je koupelna se sprchovým koutem a WC.
Nastěhování je možné ihned. Informace na telefonním čísle 568 642 334.

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Už na začátku října nás čekají nové volby, členům
volených samospráv měst a obcí končí jejich čtyřleté funkční období. I za tuto dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů,
místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce v samosprávách
na všech úrovních v našem kraji funguje velmi dobře a rád bych všem jejich členům za tu náročnou
práci poděkoval. Volení představitelé v našem kraji
přistupovali ke své práci velmi zodpovědně.
Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo k závažným provozním problémům ve fungování našich
sídel.
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často
i nevděčná. Zvláště v tom „prvním sledu“ na úřadech měst a obcí, kam nespokojení občané docháStránka | 4

zejí často i s nejrůznějšími malichernostmi, s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní
problémy. A pochopitelně podle jejich osobního
přání a receptu.
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí
všemu – hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně
a jak by to mělo být jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat „zpoza
buka“. Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých
lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných
bez skutečné znalosti problémů.
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi srdečně poděkovat starostům,
místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst
a obcí za jejich úsilí v minulém období. Přes obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží
na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům na malých obcích, kteří se starali o chod
svých vesnic po svém zaměstnání, patří velký dík.
Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál,
aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný
(a obecní) prospěch.
Podzim je čas nostalgický, léto už je dávno pryč
a zima se hlásí jen nesměle. Pro zemědělce je obdobím, kdy mají za sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože na počet už jich není tak mnoho jako
dříve ani v našem venkovském kraji, zemědělci
jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva. Jejich práce není jen prostou výrobou,
ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. O jejich poctivé náročné práci se pravidelně
přesvědčuji nejen při svých návštěvách našeho
venkova.
Zemědělství na Vysočině má dlouhodobou tradici,
je zaměřeno na produkci zemědělských komodit,
jako je např. mléko, hovězí maso, brambory, mák,
kmín, řepka apod. Z toho vyplývá i zvýšený požadavek na pracovní sílu a na její odbornost a profesionalitu. Kraj Vysočina se proto soustřeďuje
na vzdělávání v tomto zanedbávaném oboru.
V současné době se například intenzívně snažíme
o rozvoj krajského centra zemědělského vzdělávání. Česká zemědělská akademie v Humpolci
a Školní statek Humpolec by se v budoucnu měly
stát společně prestižním vzdělávacím zařízením
zařazeným do sítě tzv. Národního centra odborného
zemědělského vzdělávání se zaměřením na obecné
zemědělství.
Toto jediné krajské centrum zemědělského vzdělávání vzniklo již v roce 2005 sloučením tří zemědělských středních škol v okolí (Humpolec, Havlíčkův
Brod a Světlá nad Sázavou). Humpolecká zvědělská škola byla zvolena jako nástupnická zejména
z důvodu perspektivního a ekonomicky soběstačného školního statku, dále pak s ohledem na dlouhodobé kontakty s ministerstvy a agrární komorou
a také na tradici jezdeckých závodů. Centrum nabízí vzdělávání jak v klasických maturitních oborech,
tak v učebních, včetně opravářů zemědělských

strojů. Nabízí také specifická chovatelská zaměření
(koně, psi). Centrum je dobře dostupné – Humpolec leží při dálnici D1 mezi Prahou a Brnem a má
vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Centrum odborného zemědělského vzdělávání v Humpolci by
mělo do budoucna sloužit žákům z celé republiky,
využívat v rámci praktického vzdělávání nejmodernější techniku, čerpat evropské dotace a stále držet
vysoký standard kvalitního vzdělávání.
Naše Vysočina je rovněž regionem s rozvinutým
potravinářským průmyslem a s rozličnou škálou
krajových specialit. Vzhledem k tomuto stavu dlouhodobě podporujeme agrární sektor. Kraji chybí
potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům více
pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních
výrobků. Prosazujeme mimo jiné využívání obchodní značky „Regionální produkt“ pro lepší odbyt
našich výrobků. Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich propagace a přiblížení veřejnosti pravidelně
využíváme mimo jiné na akce jako jsou např. Den
s Krajem Vysočina, Letní dovádění s Vysočinou,
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, Celostátní
výstava červenostrakatého skotu v Radešínské
Svratce a další.
Oblíbeným evergreenem je připomenutí, že všichni
můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné
tím, že budeme přednostně kupovat české výrobky.
A mám dobrý pocit, že se tím řídí stále více lidí.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jak voda a pomalu se nachyluje
čas, kdy se naše Kulturní komise může ohlédnout
za svou činností. Ta v tomto právě končícím volebním období pracovala ve složení: Marie Sobotková,
PaeDr. Růžena Fraňková, Bc. Jana Řezaninová, Hana Sklenářová a Zdeňka Hejlová. Naší náplní bylo
zajišťování a pořádání oblíbených akcí jako je vítání
nových březnických občánků, životní jubilea, setkání rodáků a spolužáků, adventní koncerty a silvestr
se svařákem. Opět jsme měly možnost uspořádat
i několik svatebních obřadů. Na tomto místě děkuji
všem našim účinkujícím, kteří velkou měrou přispívali ke zdárnému průběhu těchto akcí: muzikantům
panu Vladimíru Rybaříkovi, paní Jarce Řezaninové,
manželům Jarce a Jiřímu Křivánkovým, panu Marku
Filkovi, který maluje stránky naší pamětní knihy
a přednášejícím – panu Miloši Fröhlichovi, dětem
ze školky i základní školy. K našim nejzdařilejším
akcím patří podle našeho názoru i nové aktivity
komise: za prvé to jsou výstavy fotografií pořádané
v období Velikonoc, a které se u Vás našich spoluobčanů setkaly s velkým ohlasem a nadšením –
o tom svědčí množství podpisů v návštěvní knize.
K neméně zdařilým akcím patří i Štrůdlování –
i když ve druhém ročníku se přihlásilo víc ochutnávačů jak soutěžících. Pod svá křídla si komise
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vzala pořádání karnevalu v místní sokolovně (dík
patří Sokolu Březník a všem sponzorům).

Ve výčtu aktivit nesmí chybět Besední odpoledne s
důchodci, dva zájezdy do Mahenova divadla v Brně,
pořádání Dětského dne a lampionový průvod, dílny
s p. Klímovou. Přály bychom si, aby naši
následovníci pokračovali stejně úspěšně jako my
jak v tradičních, tak
i v těch nových (a snad již též tradičních)
aktivitách. Za sebe bych chtěla poděkovat všem
„svým“ členkám za jejich pomoc, nadšení a čas
věnovaný práci v této komisi. Čas strávený nejen s
těmito děvčaty, ale s celým zastupitelstvem,
zejména pak s panem starostem a místostarostem i
s naší paní úřednicí, bude patřit k mým příjemným
vzpomínkám. Ještě jednou díky Vám všem.
Zdeňka Hejlová
předsedkyně Kulturní komise OÚ Březník

Milí spoluobčané
podzim milují malíři, protože příroda hraje všemi
barvami. Na ten letošní podzim se těší i občané,
kteří chtějí něco pozměnit nebo nějak ovlivnit život
v obci. Máme tu volby do zastupitelstva. Bude se
rozhodovat, zda se něco změní. Kdo bude starosta
nebo setrvá ten nynější, kdo bude sedět u obecního
stolu a bude se snažit něco dělat, něco změnit.
Kam dát peníze, co prvně udělat. Víte, že se říká:
„sto lidí - sto názorů." Každý má nějaké priority.
A všichni to myslí dobře, i když se třeba nesejdou
ve stejné věci.
Děti, to je základ společnosti, do nich musíme
vkládat, udělat si na ně čas a s láskou je připravit
k životu. Krásný domov je základ. Na to navazuje
školka, škola - ty musíme v obci udržet.
Každý jsme šťastný a spokojený v jiném prostředí. Nejlépe je doma, ale člověk tvor společenský,
tak vyhledává společnost. Někdo na hřišti, věřící
v kostele, jiný třeba v hospodě, někdo v přírodě...
Každý má svůj okruh známých, se kterými se rád
někde sejde, povykládá, zazpívá, třeba i zanadává.
A tak se budeme muset snažit - něco vytvořit, vše
udržovat, obnovovat a o vše pečovat.

Všechno je složité a někdy si nevíme rady, jako
v dnešním příběhu.
HOLUBICE
Holubice byla
stvořena teprve
nedávno, ale nedělala
nic jiného, než že si
stýskala. Dobrý Bůh ji
přijal ve své nádherné
zahradě.
„Pane veškerého tvorstva, bez ustání mě sleduje
kočka. Její úmysl je jasný - chce mě polapit a zhltnout. A tak trávím celé dny tím, že zoufale prchám
na ubohých nožičkách, které jsi mi stvořil!"
Stvořitel se nad holubicí slitoval a dal ji dvě krásná, hbitá a silná křídla.
O několik dní později se holubice s pláčem objevila
před dobrým Bohem znovu.
„Pane veškerého tvorstva, kočka mě dál pronásleduje a teď, když mám na zádech ta křídla je pro
mne ještě obtížnější a složitější uniknout. Křídla
jsou těžká a překážejí mi. A k tomu ještě ty mé
krátké a slabé nožky... Je to ještě horší!"
Stvořitel se na ní usmál a řekl: „Holubice nedal
jsem ti křídla, abys je nosila na zádech, ale proto,
aby tě vynesla do nebe."
Dobrá rada je nad zlato a tak mi ještě jeden krátký
příběh přišel na mysl.
Starý indián vyprávěl svému vnukovi o souboji,
který probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu:
„Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi
vlky.
Ten první z vlků je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, falešnost, namyšlenost a ego.
Ten druhý z vlků je dobrý. Je to láska, pokoj,
radost, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost,
štědrost, věrnost, soucit a důvěra."
Vnuk o tom všem hodně přemýšlel a zeptal se:
„A který vlk vyhraje?"
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého víc krmíš!"
Bylo by krásné, kdyby v naších domovech, vesnicích a celém světě běhal jen ten vlk druhý.
Sv. Otec František řekl:
,,Kdyby všichni lidé, v každé rodině, si dovedli říct
promiň, prosím, děkuji, nebylo by tolik nešťastných
lidí..."
Přenesu to na všechny mezi nás:
Promiňte, že jsme někomu ublížili, něco udělali
špatně...
Prosím, abychom vše dělali s láskou a dobře,
abychom všem pomáhali...
Děkuji za zdraví všech, za lásku, za obětavost.
Také za Vaši podporu a slova díků za příspěvky
čtvrtletníku.
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Máme ruce na tleskání
a nožičky na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem!
Tak tohle je naše říkanka, kterou se vítáme každé ráno ve školce, a tak vítejte u našeho prvního
psaní.
Prázdniny za náma a celý školní rok před náma.
Naše školička nás přivítala opět ve dvou třídách,
nahoře malí a dole velcí, paní učitelky nám zůstaly
stejné i s paní Sklenářovou. Nás dětí je 36 – malých 21 a velkých 15, skoro všechny jsme z Březníka, jen z Kuroslep jsou 4 kamarádi, ze Lhotic dva
a jeden ze Stanovišť.
Na letošní rok nám paní učitelky připravily plno
pohádek – provázet nás v 1. třídě bude Večerníček
a ve 2. třídě víla Amálka. Tyhle pohádkové postavičky nám budou pomáhat s naším učením. No
nedivte se, chodíme přece taky do školy, i když
mateřské! A vedle učení budeme zase pro všechny
pořádat Drakiádu, dílny v předvánočním i jarním
čase. Budeme prodávat perníčky, pořád sbíráme
víčka od pet lahví (krabice na ně stojí hned
za vchodovými dveřmi ve školce). Určitě taky
pojedeme
do divadla nebo na koncert, od listopadu zase začneme v sauně vyhánět bacily, připravíme besídku
vánoční i pro maminky, možná se letos uvidíme
i v sokolovně…
Asi se bude někomu zdát, že to děláme pořád
dokolečka dokola, ale my to děláme rády a moooc
se těšíme a nemůžeme se už ani dočkat! Vždyť
i naši kamarádi, kteří jsou od 1. září ve škole, se už
ptají, kdy se uvidíme na nějaké akci!
S Vámi ostatními si zase písneme před Vánoci,
tak do té doby nashledanou.
Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2014/15 byl zahájen v pondělí 1. září. Zvláště slavnostní byl tento den pro 12 dětí přicházejících v doprovodu svých rodičů do 1. ročníku.
Celkově tedy nastoupilo do školy 99 žáků, 40 žáků
se bude vyučovat na 1. stupni a 59 na 2. stupni.
Pouze 3 žáci chybí, abychom nemuseli žádat Obec
Březník o povolení výjimky z nižšího počtu žáků.
Složení žáků z okolních obcí je nebývale pestré
(Březník 41, Kuroslepy 5, Lhotice 5, Kralice 17,
Rapotice 11, Sudice 10 a Popovice 6, Náměšť 3 a
Vícenice 1).
V pedagogickém sboru došlo ke třem personálním změnám. Na I. stupni vyučují paní učitelky
Zina Jiránková (I. třída – 15 žáků) a Martina Kobrová (II. třída - 25 žáků). Výuku českého jazyka

ještě navíc doplňuje paní učitelka Černá ve 4. ročníku.
Třídními na 2. st. jsou paní učitelky Milena
Frӧhlichová (6. třída – 17 žáků), Lenka Jarolímová
(7. třída – 13 žáků), Hana Staňková (8. třída – 18
žáků), pí uč. Lenka Malá (9. třída – 11 žáků). Dále
vyučují Ludmila Černá, Pavla Coufalová, Petra Rabušicová (Tv), Ivana Sochorová (Aj).
Vychovatelkou ŠD je slečna Petra Kormošová.
Výchovnou poradkyni pro žáky s LMD bude zastávat paní Zina Jiránková a pro volbu povolání paní
Lenka Malá.

V personálním obsazení správních zaměstnanců
se nic nezměnilo. V kuchyni pracují vedoucí Marie
Sochorová, vedoucí kuchařka Miroslava Fribertová,
kuchařka Eva Svobodová a za nemocnou kuchařku
Blanku Veselou paní Marie Staňková.
Administrativní práce zastává paní Marie Studená.
Školu uklízí paní Andrea Křížová a funkci školníka
plní pan Bohumil Budín.
Během měsíce září probíhá opakování učiva
z nižších ročníků a vstupní prověrky. Rozjíždějí se
také první akce: divadla do Brna a Třebíče, zájezd
do Prahy pro žáky 2. stupně, sportovní akce v Třebíči. A školní rok poběží jako voda.
Vážení spoluobčané! Přejeme Vám zdárné
zvládnutí podzimních prací, dobrou pohodu a v dalším zpravodaji opět na shledanou.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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VVC BŘEZNÍK
Letošní branný den pro děti byl trošičku jiný než
ten loni. Každé dítko prošlo odvodovým řízením,
kde bylo změřeno, muselo nahlásit své TTD, ukázat
sportovního ducha a po složení náročné zkoušky
odvahy odvedený branec dostal vojenskou knížku.
Odvedeno bylo celkem 87 branců.
Následovalo
rozloučení
s rodiči,
a když se zdálo,
že to maminky
nezvládnou, byly
i s branci
naloženy do
vojenského vozidla a převezeni
na výcvikové
místo: tady měli
za úkol se
zamaskovat, aby
je nepřítel
nepoznal
a pokračovali
těžkou zkouškou
terénem opičí
dráhou k přenášení granátu, střelbě na terč
paintbalovou zbraní. Velkým oříškem bylo zneškodnit minu a pokud se jim tohle podařilo, stříleli
ze vzduchovek na špalíky.
Dalším úkolem bylo vyšplhat po lanovém žebříku
na strom a pak následovalo proběhnutí zamořeným
územím v nasazených plynových maskách.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letní měsíce patřily především přípravám na oslavy
120 let od založení dobrovolných hasičů v Březníku.
Náš sbor byl založen v roce 1894 a stal se tak
jedním z prvních dobrovolných sborů na
Náměšťsku. Jeho ustavující schůze se tehdy sešla
15. prosince roku 1894. Jednání zahájil podučitel
Karel Malý a poté se 30 občanů přihlásilo za členy
sboru.

Při této příležitosti jsme letos nechali na Hasičské
zbrojnici zhotovit novou fasádu v červeno - bílé
barvě, dále jsme prováděli drobné opravy na budově, úpravu
venkovního
prostranství
a velký úklid.
Samotné oslavy
vypukly v sobotu
30. srpna 2014
v 11:00 srazem
členů, pozvaných hostů, místních občanů a soutěžních sborů
u Hasičské zbrojnice.
Ve 12:15 vyšel několik set metrů dlouhý průvod
za doprovodu místní dechové kapely Polužanka
od Hasičské zbrojnice k sokolovně. Součásti průvodu byla například i historická stříkačka z Kuroslep,
kterou táhlo koňské spřežení.
První zastávka průvodu U pomníku padlých
připomněla všem přítomným letošní sté výročí od
vypuknutí 1. světové války. Do té tehdy narukovalo
112 březnických mužů,
z nichž 28 padlo
a 2 z nich byli členové hasičského sboru. Byl to pan
Josef Kašpar č. p. 13 a Ludvík Křikava č. p. 43.
Položením věnce jsme uctili jejich památku.

Odměnou jim byl bonus v podobě opečeného
buřtíku, výběr cen dle dosažených bodů a hodností,
které se vojáčkům zapisovaly do vojenských knížek
a na závěr vožení ve vojenských autech v terénu.
A protože cen bylo opravdu hodně, někteří vojáci
absolvovali tuto náročnou trať i 4x, jen aby si mohli
vybrat tu, kterou odměnu chtěli.
Bylo to báječné odpoledne s dětmi i dospělými.
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Vítězný tým „Březník B“:

Druhé zastavení bylo u
pamětní desky zakladatele sboru pana Karla
Malého, od jehož úmrtí
letos v prosinci uplyne 90 let.
Poté průvod pokračoval k sokolovně, kde byla zahájena oficiální část,
jež obsahovala proslovy, poděkování
a předání vyznamenání zasloužilým
členům.
Program pokračoval
tradiční hasičskou
soutěží „O pohár starosty obce“, letos XIV. ročník. V mužské kategorii si
zasoutěžilo 7 družstev. Mezi ženami byly 3 týmy.
Kompletní výsledky s celkovými časy i s časy
z jednotlivých disciplín si můžete prohlédnout
v přiložené tabulce.

V sále sokolovny jsme po celý den vystavovali fotografie z historie sboru. Součástí výstavy byl
i zrestaurovaný plakát z 1. dubna 1873. Tehdejší
vedení obce v něm svým obyvatelům nařizovalo
pořízení nejnutnějších předmětů, které měly
v případě požáru zabránit jeho dalšímu šíření.
Po celé odpoledne až do večerních hodin u sokolovny vyhrávala dechová hudba Polužanka.
Podávalo se opékané sele, čepované pivo a další
bohaté občerstvení.
Veškeré
fotografie i videa
z oslav naleznete na obecním
facebooku www.facebook.c
om/ObecBreznik
Dále jsme se
20. září účastnili
hasičské soutěže
v Žabčicích, kde
jsme obsadili
3. místo.
Výroční schůze
sboru bude
13. prosince
2014, letos
s volbami
nového výboru
včetně starosty
sboru.
Jaroslav
Řezanina,
starosta SDH
Březník
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BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ

PŘEŽIL BITVU U VERDUNU

SOCHY

Přežil bitvu u Verdunu a ještě se dožil 75 let. Narukoval jako mlád voják do nejtěžší bitvy 1. světové
války. Vůbec nevěděl, kam a do čeho vojáky vezou.
Najednou se ocitli ve Francii. Byl nasazen do Wavy
u Verdunu. Bojoval o přežití. Kdo přežije, ten vyhraje a může jít dál. Po dělostřelecké palbě byl rád,
že se ukryl do kráteru po výbuchu dělostřeleckého
grantu. V této jámě s bedýnkou granátů, které házel kolem sebe, si uhájil holý život. Posléze byl zajat francouzskou armádou. Nejdříve se ale dostal
do kontaktu s černošskou jednotkou, která bojovala
po boku Francouzů. Příslušník této jednotky ho
chtěl ovšem nemilosrdně nožem připravit a život.
Zabránil tomu ale na posední chvíli francouzský
důstojník. V zajetí pracoval dva roky na statku
ve Francii. Tady byl velice spokojen, neboť mladé
Francouzky se mu moc líbily. Zde se mohl dokonce
oženit, ale domov ho přitahoval nazpět.
Tuto životni příhodu mi vyprávěl, když se mnou
nádeničil při stavbě prodejny Jednoty v Březníku.

Nejstarší sochu sv. Josefa v Březníku nepřehlédneme. Nachází se na návsi u pošty a dal ji postavit
výměnkář z Březníka č. p. 13 Josef Kašpar s manželkou za 800 korun v Hořicích u Králova Hradce.
Je zhotovena z moravského kamene na vysokém
gotickém podstavci.
Tato socha byla 8. července 1906 za velké účasti
lidu domácího i přespolního slavnostně posvěcena
konstantním radou Josephem Skálou.
Na soše je nápis:
Sv. Josefe, oroduj za nás!
Sv. Josefe, Te slavte sbory nebes výše,
Vzdávej se Ti chvála, od pozemské říše.
Zásluhami skvělý pro čistou's byl pannu.
Čistý choť dan za ochranu.
Obětovali ke cti a chvále
sv. Josefa, manželé
J. a E. Kašparovi
1906
Socha je stále ozdobou naší obce.
Památník padlých představující umírajícího vojína
stojí v zahradě u Kryšků, kdysi u Křížů č. p. 31
na Volné straně.
Vyhotovil ji z hořického pískovce sochař František
Bílek z Podhorního Újezdu. Socha váží 5 metráků
a je umístěna na podstavci zhotoveného z místního
kamene.
Je na něm nápis: „Památce padlých ve světové válce 1914 – 1918“ a na desce z černé švédské žuly je
vyryto 28 jmen občanů padlých v této válce.
Pomník byl slavnostně odhalen 3. srpna 1924
za účasti široké veřejnosti. Odhalení pomníku zahájil řídící učitel Karel Malý, posvětil ho farář František
Čech. V 60. letech byla na podstavec umístěna deska, na niž je jméno Františka Řezaniny č. p. 168
(1934 - 1945), který byl v posledních dnech této
války 16. dubna 1945 zastřelen z palubního kulometu.
Stalo se dobrým zvykem, že při významných výročích a událostech v obci jsou k pomníku kladeny
věnce a konají se na památku zemřelých pietní
akce.
Za posledních pár roků jsme si v této části čtvrtletníku připomněli kněze, působící v naší farnosti,
historii nejvzácnější památky Březníka - kostel Nanebevzetí Panny Marie, vzácné zvony z doby gotické. Dějiny křížků, které denně potkáváme.
Dnešním článkem o sochách uzavíráme tuto část
z dějin Březníka.
Sepsala Marie Sobotková

Příhodu sepsal po sto letech Jaroslav Bohuslav
z Březníka, dle skutečného životního příběhu pana
Jana Dobrovolného, (narozeného dne 17. 4. 1900
v Kramolíně, a který zemřel dne 24. 10. 1975
v Březníku), který se odehrál u Verdunu.
Na přiložené fotografii je pan Dobrovolný označen
křížkem, když rukoval.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
XXIV. - zasedání volebního období
2010/2014, uskutečnilo se dne 24. 9. 2014:
1/ Starosta seznámil účastníky s programem jednání tak, jak byl zveřejněn na pozvánce. Do obsahu jednotlivých bodů byl doplněn aktuální obsah
a události, jež se přihodily od data zveřejnění, a
dále byl doplněn bod č. 8 – Výroční zpráva ZŠ. Jiné
pozměňovací návrhy nebyly podány.
2/ Starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele a o jejím
složení bylo následně veřejně hlasováno.
Zastupitelstvo obce zvolilo návrhovou komisi ve
složení Staněk Jaroslav, Hejlová Zdeňka, Šidlo Jiří,
ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Janu Řezaninová,
Ing. Mojžíš Jaroslav.
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3/ Starosta a místostarosta seznámili přítomné se
svojí činností od posledního zasedání v rozsahu
plněním usnesení z minulého zastupitelstva, zejména pak informoval o následující činnosti:
• Běžná úřední agenda a chod OÚ Březník
• Zajišťování a příprava investičních akcí
o Vyjádření firem a úřadů k projektu Dopravní
napojení Horky
o Uzavření smlouvy s firmou Linhart, předání
staveniště, komunikace s ROP JV
o Příprava výběrového řízení na projekt „Snížení
prašnosti v obci Březník“
• Prodloužení smluv s úřadem práce Třebíč na
veřejně prospěšné práce v obci – pracovníky VPP
Místostarosta
• Vítání dětí a společenské události a pohřby
• Úklid na obci, hřbitov – káď
• Problematika odvodnění komunikace u domu č.
p. 167, realizace ještě letos, finanční prostředky
budou přesunuty z úspor
• Lesní hospodářství – holiny (dočasně odlesněná
část porostní plochy, na níž se plánuje obnova)
v plánu dosázení ještě letos
• Dočasná úprava terénu po hřbitovní zdi – dojde
k vyrovnání s terénní úrovní hřbitova
• Zajišťování práce pro VPP, odvoz bioodpadu
• Zasedání MAS – strategický plán
Položené dotazy:
• Posouzení stability lípy na hřišti – bude pozván
znalec
• MAS (Místní akční skupina) doplňující dotazy na
fungování a alokaci fin. prostředků.
Položené dotazy byly zodpovězeny. Bylo konstantováno, že usnesení z minulého zápisu je průběžně
plněno
4/ Starosta seznámil přítomné s výkazem hospodaření obce za období 08/2014, což by mělo odpovídat cca 67% průběžného čerpání rozpočtu.
Příjmy činily: 9.302.157 Kč, tj. 55,72%
(neproplacené dotace, VPP, daň z nemovitosti,
ostatní)
Výdaje činily: 6.293.085 Kč, tj. 38,24%
(nerealizované investice – hřiště, Horky, Bohuslavovo)
Zůstatek na účtech a pokladně: 3.220.501,20 Kč
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpracovanou FIN (výkaz o čerpání položek rozpočtu obce)
za období do 15/9/2014. Kdy se příjmy dostaly
na úroveň cca 60% a výdaje na úroveň 40%.
Většina finančních operací se tedy promítne
za měsíce 10 až 12/2014.
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem čerpání jednotlivých položek, vysvětlil některé souvislosti a prezentoval limity obecního rozpočtu. Současně představil finanční náročnost připravovaných
projektů pro léta 2015 a další.
Položené dotazy se týkaly položky v rozpočtu 4216
a 4213 – bylo vysvětleno a je součástí důvodové
zprávy pro rozpočtového opatření 3/2014.

Položené dotazy k jednotlivým položkám výkazu
byly zodpovězeny paní účetní a starostou obce.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci hospodaření
obce za období 08/2014 na vědomí.
5/ Předmětem rozpočtového opatření 02/2014 bylo
úprava rozpočtu na straně příjmů bez dopadu
do celkové výše rozpočtu. RO bylo v souladu se
směrnicí schváleno starostou obce.
Obsahem RO 03/2014 jsou úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu podle vývoje příjmů a upřesňování výdajů. Na straně příjmu se jedná zejména
o upřesnění položek u přijatých transferů a dotací
podle skutečnosti. Na straně výdajů dochází k rozpuštění položek, které již nebudou čerpány na jiné
potřebné aktivity a nutné akce. Dále se průběžně
upřesňují výdaje (a také příjmy) na pracovníky
VPP, podle toho jak jsou vypláceni a jak je připisována dotace z úřadu práce. Detailní popis je uveden
v důvodové zprávě a zastupitelé se s ním na zasedání seznámili.
Položené dotazy k jednotlivým položkám byly zodpovězeny paní účetní a starostou. Rozpočtové opatření ZO schválilo.
6/ Starosta obce podal informaci o průběhu a stavu přípravy investičních akcích na přelomu volebního období
• Víceúčelové hřiště
o Byl vybrán zhotovitel, předáno staveniště, započala realizace. Na podkladě SOD (Seznam odborných dodavatelů) se žádostí o změnu provede úprava rozpočtu (úspora cca 800 tis oproti rozpočtu
v žádosti, našich je z toho 15%) na ROP JV.
• Lokalita Horky
o Při přípravě došlo k neočekávanému zdržení,
zejména na vyjádření DI Třebíč. Nyní jsou všechny
vyjadřovačky téměř kompletní a příští týden by se
dalo pokračovat ve vyřizování dalších potřebných
dokumentů, smlouva s KV, odnětí ZPF apod..
• Za branou
o V této přípravě se zatím nezačalo, předpoklad
zahájení projektové přípravy (voda, plyn, kanalizace a komunikace 2015, realizace podle možnosti
rozpočtu – možnost uzavření plánovacích smluv
v roce 2015)
• Kanalizace a ČOV
o V této době máme přepracovaný projekt DUR
na situaci nového KN. Připravujeme smlouvy
s vlastníky (vynuceno změnou nového občanského
zákoníku) a někdy na jaře 2015 by mohlo být vyřešeno územní řízení. Po té převezme přípravu vodoprávního řízení a realizaci stavby svazek obcí VAK
Třebíč, jehož je obec členem. V investičním plánu
VAK je tato akce naplánována na léta 2015 a 2016.
Předpokládané náklady cca 40 mil. Kč. Spoluúčast
obce je cca 4 mil. Kč.
• VO rekonstrukce druhá část
o Firma EON hodlá zahájit přípravu druhé etapy
kabelizace sítě NN (dolní část obce). V této souvislosti musíme připravit opět projekt rekonstrukce VO
a MR pro tuto část obce. Předpokládané náklady
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ca 2 mil, bude třeba koordinovat přípravu obou
projektů a zejména zkoordinovat realizaci spolu
s kanalizací a následnou rekonstrukcí silnice II. Tř.
Za tímto účelem je třeba svolat koordinační schůzku, předpoklad leden, únor 2015. S tímto také souvisí připravenost obce na nutné opravy vlastní dešťové kanalizace.
• Oprava kanalizace
o V současné době (od roku 2005) se jeví jako
havarijní stav odvodnění komunikace u domu
č. p. 167. Pracujeme na různých variantách řešení
a chtěli bychom to opravit ještě letos.
• Výkup, prodej a směny pozemků
o Na posledních zasedání byly projednávány žádosti o prodej obecních pozemků. Rozhodnutí
o nich bylo odloženo na dobu, než se zpracuje
celková inventarizace stavu potřebnosti a využívání
obecních pozemků a naproti tomu výkaz soukromých pozemků, na nichž se nachází stavby v majetku obce (komunikace). Bude řešena novým
zastupitelstvem.
Položené dotazy:
Byly diskutovány některé detaily, nicméně jejich
význam nepřekračuje rámec podávané informace.
7/ Pan Jaroslav Mojžíš seznámil ZO obce s výsledkem a průběhem veřejnoprávní kontroly vykonané
u příspěvkové organizace obce, ZŠ a MŠ Březník
uskutečněné dne 11. 7. 2014
Výsledek kontroly:
Bez zjištěných nedostatků, detailně je obsahem
protokolu o kontrole.
8/ Ředitel školy předložil Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2013/2014. Vzhledem k jeho
nepřítomnosti jim přečetl místostarosta pan Franěk.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí a nepřijalo k ní další usnesení.
9/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se
zněním kupních smluv na věci nemovité a movité
s panem Bohuslavem Emilem. Pan Bohuslav nabídl
obci svoji nemovitost ve středu obce spolu s podíly
na lesních pozemcích patřících k nemovitosti v souladu s požadavkem obce v územním plánu. V rozpočtu obce na tuto transakci bylo vyčleněno a již
dříve schváleno a na účtech v roce 2014 uloženo
2 mil. Kč.
Obec Březník si nechala vypracovat posudky na cenu nabízených nemovitostí. Dalším jednáním
o rozsahu (byly vypuštěny lesy) byla, v souladu
s Odborným vyjádřením o výši ceny v místě obvyklé, dohodnuta cena za nemovitosti 1.410 tis KČ
celkem. Za věci movité (dřevoobráběcí stroje, žebř.
a řezivo aj.) byla dohodnuta částka 153 tis. Kč.
Přípravou kupních smluv, které starosta předkládá
zastupitelstvu ke schválení, byla pověřena
Mgr. Ing. Petra Jelínková, advokát. Smlouvy budou
podepsány dne 26. 9. 2014, platba se řeší přes
úschovu.
Pro osvětlení rozsahu a stavu nemovitosti byly zastupitelstvu prezentovány fotky nemovitosti a současně i nakupovaných movitých věcí. Další dotazy
nebyly.

Zastupitelstvo obce schválilo nákup nemovitostí
ve vlastnictví pana Bohuslava Emila v rozsahu:
a) Pozemek parc. č. St. 25, o výměře 1757 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Březník, č. p. 48, zem. usedlost,
vše zapsané na LV č. 359 a všechny další jeho součásti nezapsané v katastru nemovitostí, mimo jiné
vedlejší budovy, stodola, studna, dřevěná kolna,
jež jsou znázorněny v nákrese.
b) Pozemek parc. č. 72 o výměře 638 m2, druh
pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský
půdní fond, zapsaný na LV č. 359 a všechny jeho
součásti a příslušenství za úhrnnou cenu 1.410 tis.
Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dojednáním dalších detailů a podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce také schválilo nákup věcí movitých ve vlastnictví pana Bohuslava Emila v rozsahu:
a) KDR 302 – srovnávací a tloušťkovací frézka,
výrobní číslo 302090273, rok výroby 2009,
b) KDR 392 – přídavná dlabačka, rok výroby 2009,
c) KDR 401 – svislá stolní frézka, výrobní č.
40109029, rok výroby 2009,
d) KDR 102 – kotoučová pila, výrobní číslo
181Q0045, rok výroby 2009,
e) Přívěsný žebřík ZD-12, JRD Polana, výrobní číslo
2637, rok výroby 1989,
f) Okružní pila HPV 60, výrobní číslo 6139-86, rok
výroby 1986,
g) Hraněné řezivo (prkna, trámky), 20 m3,
vše se nachází na pozemku parc. č. St. 25 a to za
úhrnnou cenu 153 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
dojednáním dalších detailů a podpisem této
smlouvy.
10/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním návrhu smlouvy o úvěru č. 0393083459.
Předmětem smlouvy je, v souladu s předchozími
usneseními o financování projektu „Víceúčelové
hřiště Březník“, zajištění překlenovacího úvěru,
který slouží na překlenutí doby od úhrady faktur
zhotoviteli díla do doby proplacení dotačního příspěvku. Cena tohoto úvěru se, podle čerpání, předpokládá do 50 tis.. Splátka i čerpání je nepravidelné bez sankcí za nedočerpání. Návratnost půjčky je
do 31. 12. 2015, bez zajištění majetkem. Vše ostatní je obsahem smlouvy.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu
o úvěru č. 0393083459 a pověřilo starostu obce
jejím podpisem.
11/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce
s výsledkem výběrového řízení na výběr dodavatele
zametacího stroje v rámci projektu financovaného
z OPŽP. Obec Březník v rámci řízení vyzvala 5
uchazečů, na výzvu odpověděli tři uchazeči. Všichni
splnili požadovaná kritéria a jako vítězem byla
na podkladě nejnižší ceny určena společnost Hitl,
s.r.o., 672 01 Dobelice 57, IČ 25321765 s
nabízenou cenou 1.789.000,- Kč, bez DPH.
Obec Březník takto ještě do konce roku 2014 pořídí
„multifunkční“ zařízení se zametací nástavbou, kteStránka | 12

rou bude moci používat i nad rámec udržovacích
podmínek projektu. Zastupitelstvo obce projednalo
a výsledek výběrového řízení na dodavatele zametacího stroje v rámci projektu „Obec Březník – snížení prašnosti“ a schválilo návrh výběrové komise
ze dne 22. 9. 2014 na uzavření kupní smlouvy
s vítězným uchazečem firmou Hitl, s.r.o. Současně
pověřilo starosty jednáním směřujícímu k uzavření
této kupní smlouvy a jejímu podpisu. V případě,
že by vítěz výběrového řízení odstoupil od své
nabídky, souhlasí zastupitelstvo obce s jednáním
a uzavřením smlouvy s dalším uchazečem v pořadí
tak, jak jsou uvedeny v doporučení výběrové komise.
12/ V této části jednání ZO se diskutovalo o následujícím:
• Volby do ZO – příprava průběh, činnost ZO
po volbách, kde starosta informoval o činnosti
orgánů obce v tzv. mezivolebním období.
• Žádosti o pozemky – Patočková, zde starosta
informoval o dalším průběhu jednání.
• Paní Sobotková přednesla přání, zda by šlo
omezit používání zkratek ve čtvrtletníku.
• Pan Kopuletý Milan poděkoval končícímu
zastupitelstvu za dobrou spolupráci a podporu, jež
se TJ Sokol Březník od obce dostává.
• Pan Mucha otevřel opět otázku hrobových čísel,
vzhledem k tom, že do dnešní doby nedošlo ke shodě necháme věc na další zastupitelstvo
• Starosta informoval o tom, že vyznačená místa
na silnici II. Tř, jsou místa jež určila KSUS (Krajská
správa a údržba silnic) k opravě.
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem členům
zastupitelstva a výborům, za dobrou a konstrukttivní spolupráci v tomto volebním období. Zvláštní
poděkování vyslovil panu Fraňkovi.
S přáním zdraví a osobních úspěchů zakončilo
zastupitelstvo obce svoje, zřejmě, poslední zasedání tohoto volebního období.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc září
Paní Pechová Anna, 91 let
Pan Bábuněk Josef, 85 let
Paní Kratochvílová Věra, 83 let
Paní Bochníčková Božena, 82 let
Paní Kopuletá Marie, 82 let
Pan Malý Ferdinand, 82 let
Pan Klusák Josef, 81 let
Paní Žáková Miroslava, 81 let
Pan Smutný Augustin, 75 let
Pan Pelán Miroslav, 70 let
Paní Ležáková Jaroslava, 70 let
Pan Žitník Stanislav, 60 let
Za měsíc říjen
Paní Boková Marie, 102 let
Paní Sedláková Božena, 91 let
Paní Staňková Jiřina, 87 let
Paní Řezaninová Miluše, 80 let
Paní Křížová Helena, 70 let
Paní Řezaninová Jarmila, 65 let
Pan Dvořáček František, 65 let
Pan Řezanina Emil, 60 let
Paní Staňková Milada, 60 let
Paní Kopuletá Jana, 55 let
Paní Nevrklová Jaroslava, 55 let
Za měsíc listopad
Paní Nováčková Zdeňka, 87 let
Pan Staněk Slavomil, 87 let
Paní Fraňková Marie, 87 let
Paní Brůžová Eva, 75 let
Paní Pokorná Františka, 75 let
Za měsíc prosinec
Pan Horký Karel, 75 let
Paní Babčanová Marie, 70 let
Paní Weberová Božena, 65 let
Paní Malachová Alena, 55 let
Pan Budín Jaroslav, 55 let

Novomanželé:
Září:
Jana (rozená Rybníčková) a Jiří Břouškovi

Nově přistěhovaní:
Září:
Jiří Břoušek

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:

52. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci
s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na obecní úřad do 10. 12. 2014.
Děkujeme.

Červenec:
Pan Jaroslav Staněk ml.
Srpen:
Pan Pavel Zimola
Září:
Pan Libor Budín
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FOTOGALERIE

Velké Meziříčí – taneční kroužek,
24. 8. 2014 - "Pocta Moravskému Horácku"

Velká pouť, 17. 8. 2014
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Březník hasička a Cihelna, 20. 9. 2014, VVC
Dětský branný den

120 let SDH, 29. 8. 2014
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