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Z obecního zastupitelstva

Okénko starosty

POZVÁNKA NA „ Silvestrovský
ohňostroj „
Zastupitelstvo obce Vás, naše občany,
srdečně
zve
na
„Silvestrovský
ohňostroj“, který tentokrát proběhne
pouze jednou, a to ve 20 hod. na
Malém hřišti u sokolovny. Těšíme se
na hojnou návštěvu této mimořádné
večerní Silvestrovské akce v poslední
den roku 2003.

To nejdůležitější z roku 2003:
Největší a nejrozsáhlejší investiční obecní akcí je realizace I. etapy
výstavby infrastruktury pro rodinné domky v lokalitě Březník –
Cibuláře a její kolaudace v měsíci listopadu,je dokončena a plně
funkční dešťová a splašková kanalizace, vodovod, rozvod el.
Energie zemním kabelem, v měsíci leden 2004 se zkolauduje
rozvod plynu, náklady I.etapy činily 3 452 tis. Kč – obec tuto akci
financuje jak ze státního rozpočtu ( obdržená dotace 720 tis. Kč ),
tak z vlastních zdrojů( 2 732 tis. Kč bez úvěru)
Byla provedena rekonstrukce bytového domu č.p. 67 (bývalá
Křížova hospoda) nákladem 320 tis. Kč včetně vodovodní,
plynové, elektrické, kanalizační přípojky a jímky na vyvážení,
v měsíci září zkolaudována a následně předána do užívání nájemci,
se kterým byla uzavřena nájemní smlouva
Školní kuchyň nákladem 180 tis. Kč prošla vynucenou
rekonstrukcí, aby její provoz odpovídal novým hygienickým
předpisům platných od července 2003. Byly instalovány
bezdotykové baterie, stavebně upraveny a odděleny provozy čisté a
tzv. špinavé, nezbytný nerezový nábytek, stěny a podlahy obloženy
omyvatelným materiálem.
Zrealizovala se generální rekonstrukce střechy na budově Mateřské
školy za přispění ( 130 tis. Kč ) z Programu obnovy venkova, kde
rovná střecha byla nahrazena sníženou klasickou střechou, celkový
náklad byl 297 tis. Kč
V části obce „Horky“ byly dokončeny autobusové zastávky, které
čekají na kolaudaci (leden 2004). Současně byly dokončeny
chodníky v délce 480m včetně vjezdů k jednotlivým rodinným
domkům. Celkově vynaložené náklady z obecního rozpočtu za rok
2002 a 2003 činily 397 tis. Kč (po odečtení nákladů na vjezdy).
Obec realizovala všechny vjezdy k dotčeným rod. domkům po
konzultaci s vlastníky, kteří si tyto dodané práce hradili na vlastní
náklady
Druhou největší investiční akcí, která se přímo dotýkala naší obce,
byla generální oprava povrchu silnice z Březníka do Náměště nad
Oslavou, tuto investici hradil stát ze svého rozpočtu a obec Březník
společně s Družstvem LUH finančně přispěly na opravu mostků a
propustí, které jsou důležité a umožňují vstup na sousedící
pozemky a do lesa, tato investice za obec dosáhla částky 35 tis. Kč,
současně byla zpevněna zbývající část komunikace kolem
Pilátových směrem ke skladu družstva, kde celkový náklad činil 30
tis. Kč a obec se podílela polovinou.

Zastupitelstvo obce

Ze zápisů připravil Starosta obce

Vážení spoluobčané,
blíží se nezadržitelně závěr dalšího
kalendářního roku a my všichni se již
pomalu připravujeme, na to kde a jak
tento závěr roku 2003 prožijeme. Zda
budeme sami v kruhu svých nejbližších
nebo ve společnosti kamarádů a
známých kdekoliv jinde mimo obec.
Nejdříve ovšem prožijeme šťastný a
veselý čas vánoční s mnoha dárky,
smaženým kaprem, bramborovým
salátem a dalšími dobrotami, které si
vždy připravujeme dle své kuchyně, a
vždy se svými nejbližšími. Krásný to
čas, zvlášť když je krajina a naše
nejbližší okolí vyzdobeno alespoň
trochou sněhu a jinovatkou.
Velmi nás potěší, když nám televizní
obrazovka nabídne české pohádky a
české filmy, a současně nás informuje o
klidu zbraní na celém světě. Vždyť
život sice není lehký a dnes
jednoduchý, ale je zajímavý a krásný!
Vám všem spoluobčanům osobně přeji
zejména hodně zdraví, štěstí, osobní
pohody a do nového, přejme si lepšího,
roku 2004 vykročme společně tou
správnou nohou !!!
Starosta obce
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Základní a Mateřská škola Březník
Školní rok 2002/2003 byl zahájen v
pondělí 2. září za přítomnosti starosty obce Ing.
Jaroslava Mojžíše a rodičů žáků prvního
ročníku. Do pedagogického sboru se vrátila po
mateřské dovolené paní učitelka Jana Chytková,
která dojíždí z Rapotic. Školu navštěvovalo 121
žáků, kteří se sjížděli z obcí Kralice nad
Oslavou (34), Kuroslepy (13), Horní Lhotice
(5), Vysoké Popovice (4), Rapotice (1). Z
Březníka bylo 64 žáků.
Od 1. ledna 2003 se stala součástí ZŠ i
Mateřská škola v Březníku. Vedoucí učitelkou
byla stanovena paní Jarmila Kopuletá a po
letech působení v Náměšti nad Oslavou se
vrátila paní učitelka Zdeňka Hejlová.
Celý školní rok provázela řada
vzdělávacích soutěží a programů: z angličtiny,
dějepisu, českého jazyka, matematiky. Pro
možnost srovnání znalostí a schopností našich
žáků byl jistě zajímavý celostátní projekt
KALIBRO, v němž byli prověřováni žáci pátého
a devátého ročníku. Okruhy byly:
• čtení a práce s informacemi,
• matematika pro oba ročníky,
• český jazyk,
• anglický jazyk.
K nejlepším výsledkům se propracovali:
• Andrea Pechová (ze čtení a práce s
informacemi),
• Veronika Krčmová (z matematiky),
• Jakub Nekvapil, Lenka Požárová,
Veronika Rybníčková a Ivana Křížová
(z českého jazyka, anglického jazyka),
• Jiří Horký a Lenka Požárová (z
matematiky).
Žáci také pracovali v řadě kroužků:
přírodopisném, keramickém, dyslektickém,
rybářském, požárnickém, v kroužku počítačů a
stolního tenisu.
K oblíbeným patří soutěže sportovní. V
silné konkurenci okresů byli velmi úspěšní
mladší chlapci v atletické soutěži O pohár
rozhlasu. Vybojovali si v disciplínách běh na 60
m, štafeta 4 x 60 m, hod míčkem, vytrvalostní
běh, skok vysoký a daleký takové postavení, že

se mohli zúčastnit (snad poprvé v novodobé historii
našeho sportování) krajského kola.
Byli to žáci:
• Petr Trojan, Petr Flesar, Vlastimil Malý a
Milan Požár z Březníka,
• Petr Pražák, Adam Krčál, Tomáš Nekuda,
Tomáš Rybníček, Michal Tomek z Kralic a
• Vojtěch Rous z Vysokých Popovic.
Vzhledem k podmínkám pro přípravu úspěch nevídaný!
Tradičními jsou také sběrové akce šípků, bylin a občas
starého papíru. Sběr šípků se neuskutečnil, neboť se
nenašel odběratel. Sběr bylin a starého papíru však své
nejlepší sběrače měly.
Vítězi z jednotlivých tříd ve sběru bylin se stali:
Vojtěch Nováček, Lucie Javůrková, Jan Tomek,
Klára Javůrková, Martina Tomková, Jana
Frohlichová, Miloš Frohlich, Monika Oborná a Jana
Kalousková.
Celkově zvítězila 3. třída.
Dvanáct žáků nasbíralo jednotlivě více jak 100 kg
starého papíru.
Jsou to Michal Flesar, Patrik Patočka, Vlastimil Malý,
Josef Chadim, Martin Franěk, Miloš Frohlich, Jana
Frohlichová,
Martina
Tomková,
Kateřina
Křivánková z Březníka, Tomáš Nekuda, Michal
Tomek z Kralic a Iva Plachá z Kuroslep.
Celkově zvítězila 7. třída.
Nemalá část žáků se zúčastnila různých
ozdravných pobytů. Ať na horách v Jeseníkách, v Itálii u
moře (ve spolupráci se ZŠ Mohelno), na ranči v
Tavíkovicích a samozřejmě na školních výletech.
Trasy výletů:
• Veselý Kopec - Škrdlovice (1. stupeň)
• Lednice - Valtice (6. ročník)
• Telč a okolí (7. ročník)
• Valašsko (8. ročník)
• Vranovská přehrada (9. ročník).
Žáků devátého ročníku vycházelo 17 a rozešli se
do škol a učilišť v Třebíči, Brně, ale také na Zastávku u
Brna a do Rosic. Jedna žákyně ze sedmého ročníku
odešla na Gymnázium s rozšířenou výukou německého
jazyka do Znojma.
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(základní škola – pokračování)

Bezesporu nejúspěšnější akcí SRPŠ byl již
11. společenský ples. Návštěvnost sice
poznamenala silná chřipková epidemie,
přesto jsme zaznamenali 220 přítomných.
Hrála kapela A JE TO, předtančení obstarali
svěřenci paní Hany Bábuňkové, stejně tak
děvčata skupiny JUPITER s moderním
pojetím hudby a tance.
Nemalé byly v minulém školním
roce investice. Již během prázdnin před
zahájením školního roku byla dokončena
instalace počítačů v nově zařízené učebně v
rámci programu Internet do škol. Obnovou
prošla také chodba v přízemí budovy a třídy
v poschodí byly vybaveny novými šatními
skříněmi. V říjnu o podzimních prázdninách
byla chodba v přízemí vymalována a
obložena sololakem, aby stěny netrpěly
poškozením a budova byla důstojně
připravena pro konání komunálních voleb
1. a 2. listopadu 2002. Největší akcí pak
byla rekonstrukce školní kuchyně tak, aby
byly splněny hygienické požadavky na toto
zařízení. Byly vybudovány boxy na
přípravu masa, na rozbíjení vajec, na mytí
nadobí. Musela být doplněna potřebná
elektroinstalace, upraven vodovodní řád,
radiátory ústředního topení a doplněno
vybavení. Celá akce stála 180 000 Kč. V
rámci běžné údržby pak byly vymalovány
tři třídy v poschodí včetně nátěru jejich
vnějších oken.
Černá Ludmila
Mateřská škola
Mateřskou školu v roce 2003 navštěvuje celkem
15 dětí. Z toho je 11 chlapců a 4 děvčata. Do
MŠ dojíždí 1 dítě z Rapotic, 4 děti z Kuroslep a
10 dětí dochází z Březníka. V období od Vánoc
do konce školního roku mimo běžnou
pedagogickou a výchovnou práci zorganizovaly
pedagogické pracovnice tyto akce:
14.12.2002 – Vystoupení dětí na Besedním
odpoledni s důchodci
17.12.2002 – Vánoční besídku v MŠ
28.02.2003 -Dětský karneval v karnevalových
převlecích
12.05.2003 – Besídka ke dni matek
27.06.2003 – Slavnostní zakončení školského
roku a rozloučení s 6 předškoláky
1.09.2003 – Zahájení nového školského roku
18.12.2003 – Vánoční besídka v Mateřské škole
Mateřská školka

Taneční soubor v roce 2003
V naší obci pracuje velmi dobře a dlouhodobě taneční soubor
„Obce Březník“ pod vedením paní Hany Bábuňkové, jehož
zřizovatelem je od roku 2003 sama obec, která ze svého
rozpočtu finančně přispívá na jeho činnost . Vystupují nejen
na kulturních akcích v naší obci, ale zajíždí se svým
programem i do širokého okolí ( Koněšín, Velká Bíteš,
Náměšť nad Oslavou, Vícenice, atd.).
Členové souboru se nezaměřují pouze na folklór, ale
nacvičují každým rokem nové taneční vystoupení na plesy. V
lednu 2003 zahajovali ples ve Vicenicích předtančením, v
únoru to byl „Sósedské bál“ ve Velké Bíteši. Na tomto bále
tančil i soubor žen. V tomtéž měsíci zahajovali členové
tanečního souboru „Hasičský ples“ v Březníku a 22.2. to
byly dokonce dva plesy, které za jediný večer úspěšně
předtančili – SRPŠ v Březníku a současně taneční vystoupení
na plese v Koněšíně. Asi o týden později se bez našich
tanečníků neobešel „Sokolský ples“ ve Vicenicích .
Charitativní ples v Náměšti nad Oslavou byl zpestřen
vystoupením, na kterém zazněla samba, rumba i polka od
Bedřicha Smetany „Našim děvám“. Všechna vystoupení se
setkala s vysokým ohodnocením všech tanečníků i
choreografky paní Hany Bábuňkové.
21. března proběhlo ve vinném sklepě v Moravských
Bránicích oficiální ukončení plesové sezóny a předání
diplomů členům tanečního souboru.
Tím však nacvičování nového programu neskončilo. V srpnu
čekalo naše tanečníky vystoupení ve Velké Bíteši, kde se
konalo „Setkání na Podhorácku“. Na tomto folklórním
festivalu vystoupil rovněž soubor žen, který svým
vystoupením inspiroval ženy ve Velké Bíteši k založení
svého tanečního souboru.
4. a 5.10. se členové souboru zúčastnili semináře na výuce
lidových horáckých tanců pod lektorským vedením ing. Evy
Bačovské z Bystřice pod Pernštejnem.
17.10. proběhlo v areálu „U Lamberka“ přátelské setkání s
tanečním souborem „Kamjana“ z Medzilaborců ze
Slovenska.Tradiční krojované hody v naší obci 18.10. byly
opravdu veselé díky nejen našim tanečníkům, ale i souboru
„Kamjana“, který předvedl tři temperamentní folklorní
taneční pásma z oblasti Humenné - Medzilaborce.
Svou celoroční práci zakončili naší mladí tanečníci 8.11.2003
na receptáři „Ženy ženám“ v Náměšti nad Oslavou
zatančením pásma „Na špacírce“.
Děkujeme všem, kteří svým tanečním projevem a březnickým
folklorem reprezentují naší obec a nám občanům této obce
přinášejí radost z tančícího mládí a krásného pohybu. Nemalé
poděkování patří paní H.Bábuňkové za její obětavou a
trpělivou práci při nacvičování stále nových
choreografických prvků.
Děkujeme za prezentaci obce, jste skvělí.
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Z dodaného materiálu zpracovala E.Brůžová

4

Kulturní a společenský
Březník:

výbor při obci

Obce potažmo zastupitelstva obcí mají ze zákona
povinnost a současně právo zřizovat výbory, které
vykonávají činnost jim stanovenou zákonem nebo podle
potřeb obce. Jeden z výborů, který pracuje při obecním
úřadě v Březníku je „Výbor kulturní a společenský“.
Jeho činnost v průběhu roku je velmi bohatá – vítání
občánků, různá slavnostní přijetí u starosty obce na
základě přání jubilantů ( 80-tiny, 90-tiny ), manželských
párů ( stříbrná, zlatá svatba atd. ) a spolužáků ZŠ Březník
( po 20-ti, 25-ti, 30-ti letech atd. ), dále osobní účast
starosty obce a člena výboru v rodinách při oslavách
jejich významných výročí, každoroční rozloučení s žáky
9. tříd aj.
Tento každoroční bohatý seznam různých výročí je přesně
zpracováván a veden dlouholetou zaměstnankyní
obecního úřadu paní Nováčkovou Marií, která je současně
členkou kulturního a společenského výboru. Každá tato
slavnostní chvíle, která proběhne ve slavnostní obřadní
síni na obecním úřadě v Březníku je zaznamenána do
kroniky k tomuto slavnostnímu účelu založená a
nepřetržitě vedená už od dob tehdejšího „Sboru pro
občanské záležitosti“. Každá tato významná chvíle má v
kronice svůj slavnostně vyzdobený dvojlist s umělecky
ztvárněným výročím, které připravují paní Rybníčková
Marie z Kuroslep a paní Brůžová Eva.
V den konání oslavy na obecním úřadě se do kroniky
podepíší jubilanti včetně jejich nejbližších a zástupců
obce.
Všechna tato jubilea konaná na obecním úřadě se konají
za účasti žáků Základní školy Březník, které vždy
perfektně připraví paní učitelka Marie Fejfušová, která je
současně vynikající moderátorkou těchto slavnostních
chvil.
Celoroční program tohoto výboru je pečlivě naplňován a
skvěle organizačně veden paní učitelkou Ludmilou
Černou - předsedkyní. Dalším důležitým prvkem při
slavnostních chvílích je pěvecký a hudební doprovod,
zajišťovaný panem Rybaříkem V., paní Řezaninovou J.
paní Křivánkovou J. a paní filovou M., kteří společně s
učinkujícími dotváří slavnostní atmosféru výročí
jubilantů. Důležitými členy kulturní a společenské komise
je paní Hejlová Z. a paní Křížová I., které mají v komisi
univerzální role (focení obřadu, zástup moderátora,
přednesení básně, pomoc při přípravě obřadu, oficiální
návštěvy se starostou obce v rodinách jubilantů, atd.).
Kvalita provedení těchto slavnostních obřadů v naší obci
je odměňována pochvalou a uznáním zúčastněných
občanů i z jiných obcí a měst, kteří naši obec navštíví při
rodinných i společenských akcích.
Všichni členové „Kulturního a společenského výboru“ při
obecním úřadě v Březníku včetně učinkujících a žáků
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Základní školy Březník si zaslouží jen a jen upřímné
poděkování od Obce Březník.
Nejlepší odměnou pro všechny zúčastněné aktéry jsou
slzy dojetí jubilantů a jejich srdečná poděkování za
krásný a nezapomenutelný zážitek v jejich životě.
Děkujeme!
Na závěr roku 2003 vám všem přejeme krásné vánoční
svátky a mnoho společných krásných chvil v novém roce!
Starosta obce Březník.

TJ Sokol Březník
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás stručně seznámil s průřezem činnosti
naší tělocvičné jednoty v téměř již uplynulém roce 2003.
Počet členů březnického Sokola v letošním roce, poprvé
v novodobé historii obnovené jednoty, překročil hranici
200 členů. Členskou základnu k dnešnímu dni tvoří 154
dospělých, 15 dorostenců a 32 žáků. Sportovní činnost se
u nás rozdělila do takových dvou základních skupin.
Tou první, občanům nejvíce viditelnou složkou, je
fotbalový oddíl. Na kvalitním trávníku našeho
fotbalového hřiště hrají svoje soutěže družstva mužů (po
podzimní části okresní soutěže na druhém místě tabulky),
dorostu (po podzimu bohužel beznadějně poslední 8.
místo okresního přeboru) a mladších žáků (po podzimu 9.
místo OP).
V uplynulém ročníku fotbalových soutěží (podzim 2002 /
jaro 2003 ) jsme měli ještě o jedno mužstvo v kategorii
starších žáků více. Z důvodu věkového omezení u
mládežnických družstev a celkového nízkého počtu hráčů
jsme byli nuceni tuto věkovou kategorii zrušit a hráče,
kteří měli zájem dále ve fotbale pokračovat přeřadit od
podzimu do mužstva dorostu. Bohužel se opět ukázalo, že
dorost je již dlouhodobě naším největším problémem. I z
pohledu na strukturu členské základny je vidět, že se to
netýká jenom fotbalu, ale jde o celkový problém při práci
s mládeží v tomto „teenagerském“ věku. Někteří „starší“
hráči svoji činnost ve fotbale, z různých důvodů, ukončili
a ostatní, věkově vesměs patřící ještě do kategorie
starších žáků, se s vyšší náročností soutěže nedokázali
vyrovnat. Přes značné úsilí trenéra, který objížděl a
doslova sháněl hráče na utkání se mnohdy nesešla ani
kompletní jedenáctka. Proto zvažujeme možnost
odhlášení družstva z jarní části soutěže.
Naopak radost můžeme mít z výkonů mužstva dospělých.
Po nepřesvědčivých výsledcích v minulé sezóně se
mužům daří herně i výsledkově a podzimní druhé místo
(se stejným počtem bodů jako vedoucí Budišov) je
příslibem a současně i pozvánkou pro naše fanoušky k
účasti na jarních utkáních.
Pozitivně vnímáme i výsledky mladších žáků, kteří
mnohdy i přes věkový rozdíl (někteří naši hráči patří

spíše do kategorie přípravek) sehráli se svými soupeři
rovnocenné partie a dokonce se jim podařilo dvakrát
zvítězit.
Druhou podstatnou složku naší sportovní činnosti
tvoří cvičení v sokolovně. Ačkoliv cvičení není veřejnosti
tak na očích jako fotbal, musíme říct, že se ho aktivně
účastní více členů než fotbalu samotného.
V různě zaměřených cvičebních hodinách cvičí, zejména
v zimním období, všechny věkové kategorie. Nacvičují se
gymnastické prvky, hrají se různé sportovní hry, svoje
místo mají hodiny aerobiku, část zimní přípravy zde
absolvují fotbalisti. Další členové TJ se účastní hodin
rehabilitačního cvičení.
Několik hodin týdně využívají v zimě sokolovnu k
nácviku své činnosti a zlepšení kondice také místní
dobrovolní hasiči.
Při pohledu na rozvrh cvičebních hodin je vidět, že
kapacita sokolovny je od pondělí do pátku, zejména v
zimě, využívána v odpoledních a večerních hodinách
téměř na maximum.
Naše TJ i v letošním roce pořádala, nebo se podílela na
řadě dalších sportovních a společenských akcí v obci.
Jednalo se zejména o:

Sbor dobrovolných hasičů se snaží po celý rok
vypomáhat při všech akcích, které se v průběhu roku
naskytnou. Snažíme se vypomáhat jak občanů, tak celé
obci.
V tomto roce jsme uspořádali několik kulturních akcí a
to: hasičský ples, ostatky, předpouťovou a pouťovou
zábavu, velikonoční a mikulášskou zábavu.
V průběhu roku sbor jezdí na hasičské soutěže, kde se
účastní ženy i muži (A i B družstvo). Na těchto soutěžích
se umísťujeme na předních místech. Dobře si vede a
reprezentuje nás i kolektiv mladých hasičů na branných
závodech a okresních soutěžích.
V tomto roce se zatím nevyjíždělo k žádným požárům a
ani živelným pohromám.
Hasičský sbor přeje všem spoluobčanům šťastné a veselé
vánoce a hodně zdraví do nového roku s pozvánkou na
tradiční hasičský ples, který se koná 31.ledna 2004, dále
pak ostatky 21.února a pouť dne 5. a 6. června. V plánu je
také velikonoční a mikulášská zábava. Sbor také
připravuje v příštím roce oslavy 110. výročí založení
sboru, které se uskuteční 4. září 2004 společně s
hasičskou soutěží O pohár starosty obce.

spolupořádání dětského dne
návštěvu fotbalistů z Grossbardau
Velkou pouť
setkání bývalých březnických fotbalistů
spolupořádání tradičních krojovaných hodů

Z činnosti základní organizace zahrádkářů Březník –
Kuroslepy.
Naše organizace byla založena v roce 1965, kde se
domluvilo 10 občanů z Březníka a Kuroslep a do svého
středu zvolili prvního předsedu pana Karla Boudného z
Kuroslep. Jednatele pana učitele Bohumila Coufala. V
současné době
čítá naše organizace 46 členů.
Předsedkyní je paní Jitka Klímová. Naše činnost se odvíjí
z usnesení, které si stanovíme na výroční členské schůzi.
To hlavně obsahuje body, které plníme v průběhu roku.
Namátkou uvedu: před Velikonocemi a Vánocemi, vazba
květin, výroby adventních věnců apod. Tato akce je vždy
na obecním úřadě, řádně vyhlášena, takže všichni občané
mají možnost se zúčastnit. Na jaře provádíme pro potřeby
obce průklest ovocných stromů na školním pozemku a v
„Cihelně“. V jarních měsících se každoročně zúčastníme
odborné instruktáže v Žabčicích, kde tento řez uvidíme v
praxi včetně dalších zahrádkářských novinek.
Hlavní naše činnost pro občany probíhá od září, kdy je v
provozu moštárna, kde se provádí moštování ovoce a
krouhání zelí na zimní uskladnění. Tato služba byla
uvedena do provozu v roce 1982. Je zajištěna obětavými
pracovníky ke spokojenosti místních občanů i širokého
okolí. Bylo by prospěšné, kdyby se na činnosti této
organizace podílelo větší procento mladších členů, což
bude další úkol naší organizace – omladit naše řady.







Sportovní a společenská zařízení TJ Sokol využívají vedle
nás ke své činnosti i další místní organizace a spolky.
Vedle již zmíněných hasičů je to zejména základní škola,
která zde absolvuje svoje hodiny tělesné výchovy.
Dalším aspektem činnosti Sokola v obci je zcela jistě také
vytvoření a udržení dvou pracovních míst na celý úvazek
pro místní občany.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že k zajištění takového
rozsahu činností je třeba vedle organizačních opatření
potřeba zajistit i nemalý objem finančních prostředků.
Chci proto tímto článkem poděkovat všem sponzorům v
čele s Obecním úřadem Březník, všem cvičitelům a
trenérům, oběma našim zaměstnancům, členům výboru
ale i všem ostatním, kteří se na činnosti naší organizace
nějakým způsobem podíleli a pomohli nám tak naši
činnost realizovat.
Protože se blíží závěr roku, chci Vám, všem občanům naší
obce, popřát příjemné prožití vánočních a novoročních
svátků, pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2004.
V Březníku 14. listopadu 2003
Vladimír Babčan, starosta TJ Sokol

Sbor dobrovolných hasičů

Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

Zahrádkáři

Mucha Antonín, místopředseda

Kulturní památky březnického kostela
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Ve farní kronice jsou zaznamenány podrobnější zprávy až
kolem roku 1880. O dva roky později byl zhotoven „Boží
hrob“. V roce 1886 byly pořízeny varhany. R. 1893 byla
opravena střecha věže i kostela. Celý kostel byl vymalován za
459 zl. O rok později byla opravena kazatelna. Podlahu
kazatelny zhotovil stolařský mistr pan Musil. Pozlacení provedl
pan Eigl z Jihlavy za 200 zlatých. Na opravu kazatelny daroval
pan Jan Menšík č.p.54 100 zlatých. Na zakoupení nového
kalichu darovala paní Staňková z č.p. 9 100 zlatých. Toho roku
byla darována socha Panny Marie Lurdské, kterou koupila paní
Kopečná ve Vídni. Stála 105 zlatých. R. 1894 byl pořízen nový
lustr. V roce 1898 rodina Staňkova z č. 74 koupila pro kostel
sochy sv. Floriána a sv. Barbory od sochaře Josefa Krejčíka z
Prahy za 160 zlatých i s dovozem. Téhož roku daroval farář
Skála sochu Nejsvětějšího srdce Páně za 35 zl. Roku. 1901
darovala paní Skálová sochu sv. Anny za 100 zl. Také paní
Františka Boková z č. 75 darovala sochu sv. Josefa za 100 zl.
Obě tyto sochy jsou nyní umístěny na hlavním oltáři. Roku
1903 byla opravena střecha kostela, byly dány nové krovy a
střešní latě. O tři roky později byla střecha poškozena vichřicí a
musela byt znovu opravena.
Roku 1909 uhodil do věže kostela blesk, rozbil několik
trámů, rozházel krytinu střechy a poškodil helmici jednoho
zvonu. Na malbě kostela zůstalo několik rýh. Větší škoda
nevznikla. Od té doby je kostel opatřen hromosvodem. V roce
1915 byly postaveny nové varhany. Stavěl je pan Mudroch z
Tišnova. R. 1920 se vzdal varhanictví pan řídící Malý. Jeho
nástupcem byl pan Rudolf Staněk. Farář P. František Čech
nechal opravit v roce 1925 lustr, natřít hlavní oltář a některé
sochy. Též byla provedena oprava kostelní malby panem
Kolbábkem Z Náměště za 1.400 K. Roku 1930 koupil pan
František Čech sochu svaté Terezie a v roce 1932 byla k
hlavnímu vchodu pořízena nová železná brána (Práce pana
Macha z Náměště), kterou daroval p. František Čech a stála 940
korun. Sestry lesního správce p. Krejčího darovaly okna sv.
Antonína a sv. Aloise. Okno sv. Václava daroval farář František
Čech. Každé okno stálo 1000,- korun.)
V roce 1934 P. František Čech nechal postavit svým
vlastním nákladem gotický oltář s novou sochou Nanebevzetí
Panny Marie. Starý oltář byl přemístěn k Božímu Hrobu. Téhož
roku byla pořízena nová křížová cesta za 7.317,-K. Roku 1937
byly opraveny varhany za 200,- K. V roce 1939 daroval lesní
správce p. Krejčí další 4 nová okna ( P. Marie, Cyrila a
Metoděje, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha).
Za působení P. Schneidra (1941 – 1946) se pořídil přenosný
svatostánek a okno sv. Tadeáše na kůru. Byla provedena
rekonstrukce elektrické instalace a různé opravy. Vydání bylo
11.100,-K. Po P. Schneidrovi nastoupil P. Stanislav Burian. R.
1949 byla omítnuta komora pod věží. Na věži byla břidlice
vyměněna za měděný plech. Oprava věže tehdy stála 90 000
korun. Na kostele byla obnovena vazba a dána pálená krytina –
bobrovka. V roce 1957 byl omítnut kostel zvenku a dány
okapové roury. Celkové náklady činily 7.000,-K. O rok později
bylo do kostela pořízeno 31 kusů nových lavic. Vyrobilo je
Včelařské družstvo Kuroslepy pod vedením p. Jaroslava Staňka.
Staré ozdoby byly přidělány na nové lavice. V 60 letech byla
opravena fara. Výměna oken, kanalizace a sociálního zařízení.
Po dobu války i v poválečných letech nebylo možné
chátrající památky patřičně udržovat. Za desetiletí působení
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důstojného otce Jana Kabátka byly veškeré památky uvnitř
kostela opraveny. Tyto opravy provedli restaurátoři z Jihlavy –
bratři Petr a Pavel Kocány. Poslední zakázkou byla kazatelna,
její stáří se odhaduje na více než 200 roků. I když již neslouží
původnímu účelu, bylo nutno ji opravit. Tuto opravu podpořil
finančně Obecní úřad v Březníku, firma p. Pařízka ochotně
zapůjčila lešení. Ochotní farníci pomáhali při montáži i
demontáži lešení. Všem, kdo jakýmkoli způsobem pomohli
patří srdečný dík.
rodina Kryškova

Z obecní kroniky
Pan Miroslav Menšík – březnický rodák – zpracoval pro obecní
kroniku pojednání „FARÁŘI NA BŘEZNICKÉ FAŘE“.
Chtěla bych vás postupně seznámit s tímto příspěvkem do
kroniky. Úvodem si musíme uvědomit, že faráři společně s
učiteli byli v dřívější době na venkově nositeli osvěty a šířili
kulturu a vzdělání mezi lidmi.
Prvním takovým farářem na naší faře byl Josef Skála, který se
narodil 12.10.1856 v Brtnici u Jihlavy. Brtnický rodák
nastoupil na březnickou faru dne 28.března 1893 ve svých 37
letech z Luk u Jihlavy. Vystřídal faráře Fabiána Krejčíříka
(1831 – 1896), který odešel do důchodu . Zemřel v roce 1896 a
byl pochován a březnickém hřbitově. Za jeho působení ještě
doznívala robota na farních pozemcích i farní desátky a byly
znát sociální rozdíly v přístupu k farníkům. Například při
pohřbech se zvonilo podle majetkových poměrů zemřelého.
Po příchodu faráře Josefa Skály tyto rozdíly přestaly. Odboural
řadu předsudků, které církev v 19.století ještě trpěla. Mezi
věřícími nedělal rozdílů, ke všem byl stejně laskavý. Při pohřbu
šel každému za rakví od domu smutku a zvony vyzváněly po
celou cestu do kostela. Josef Skála byl člověk statné postavy,
který uměl zajímavě kázat. Vysoce si vážil českých dějin,
kterých také během kázání často vzpomínal. Za jeho působení
byl interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie obohacen o
mnoho cenných soch a dalších relikvií. Sám v roce 1889
daroval našemu kostelu sochu „Nejsvětějšího srdce Páně“.
Po nástupu Josefa Skály na farnost byl v obci ustanoven v roce
1894 Sbor dobrovolných hasičů. Již v roce 1895 se podílel na
slavnostním svěcení nové stříkačky. Hasiči na oplátku svojí
přítomností zpestřovali církevní obřady, jako byl svátek Božího
těla aj. V roce 1899 také vysvětil hasičské skladiště a novou
stříkačku.
Domácnost mu vedla maminka Marie Skálová (1824 – 1903),
měl však i služku. Marie Skálová darovala v roce 1901 kostelu
dřevěnou sochu sv. Anny. Zemřela 15.února 1903 a dodnes má
hrob na našem hřbitově. Konsistorní rada Josef Skála působil v
obci 26 roků. V posledních letech, kdy byl vážně nemocen jej
zastupoval administrátor Adolf Tesař. Josef Skála zemřel
30.června 1919 ve věku 63 let. Byl pochován vedle své matky
za hlavním křížem na březnickém hřbitově. Farníci jejich hroby
udržují dodnes. Snad bych měla ještě připomenout, že fara byla
v Březníku zřízena v roce 1880.
Eva Brůžová, kronikářka obce

