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zastupitelstvo obce počátkem letošního roku rozhodlo o
provedení průzkumu veřejného mínění v naší obci
formou anonymní „Ankety“ na téma „ Příprava
výstavby: DPS (penzion) – Dům s pečovatelskou
službou nebo Bytová výstavby“. Byly rozdány anketní
lístky do každé domácnosti společně s Březnickým
čtvrtletníkem, kde bylo vše popsáno, a na třech místech
v obci byly umístěny sběrné krabice. V měsících dubnu
a květnu tak proběhla v naší obci „Anketa“, která po
vyhodnocení přinesla tyto výsledky:
- bylo odevzdáno 153 ks anketních lístků, což je
26% -ní účast
- pro „DPS (penzion)“ se vyslovilo 78 občanů –
z toho 55 občanů starších 45-ti let
- pro „Byty“ se vyslovilo 71 občanů – z toho 65
občanů mladších 30-ti let
- zbývající občané 4 si přejí nové komunikace
v obci
I přes poměrně malou účast občanů v anketě je výsledek
a následně závěr jednoznačný – připravit výstavbu jak
„DPS“, tak „Bytů“!
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne
17.6. 2005 projednalo tyto výsledky a přijalo rozhodnutí
– zahájit postupné kroky s cílem komplexně projekčně
připravit výstavbu jak „DPS (penzion)“, tak výstavbu
„Bytů“, včetně finančního krytí realizace staveb a
následně i financování jejich provozů. Jaká forma
výstavby bytů to bude napoví další jednání se zájemci o
byty, a jaké dotační a podpůrné podmínky nastaví stát,
který bytovou výstavbu velmi podporuje!? Výstavba
„DPS“ má v současné době již zaběhnutý model
financování a bude nyní záviset na výši finančního
podílu STÁT – OBEC !?
Obě tyto finančně náročné investiční akce jsou součástí
„Programu rozvoje Obce Březník“, který je průběžně
aktualizován.
Zastupitelstvo obce děkuje všem zúčastněným občanům
„ANKETY“ za jejich zodpovědný přístup !!!

-

-

prodej a směnu nemovitostí ve vlastnictví obce č.p.
49 – Hortovo do vlastnictví p. Strnada Stanislava – f.
Maxistav v dohodnutém rozsahu (ve vazbě na
provedení geom. oddělovacího plánu a směny s Bř.
Mlýnem) – nemovitost par. č. 24 - č.p. 49 +
zastavěný pozemek + přilehlý pozemek p.č. 6 po
dohodě s Bř. mlýnem a Obcí Březník
dotaci pro žáky 1. ročníků ZŠ Březník s tím, že se
dotace poskytne poprvé za I. pololetí šk.roku 2005 –
2006
návrh ředitele ZŠ Březník, aby se hospodářský
výsledek roku 2004 – což je + 96.892,- Kč (veřejné
stravování) – přesunul do rezervního fondu
zvýšení jednorázového finančního příspěvku na 2.000,Kč, pro nově narozené děti v obci, který naši mladí
rodiče dostanou při příležitosti „Vítání občánků“ –
formou poukázky na odběr kojeneckého zboží
skácení borovic v areálu MŠ, které bezprostředně
zasahují do prostoru stávajícího pískoviště viz obsah
„Žádosti“; vlastní kácení proběhne ve dvou fázích
mimo vegetační dobu a dle zákona

Projednalo a schválilo: 17. 6. 2005
-

-

-
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návrh starosty obce pozastavit pořízení „Územního
plánu Obce Březník“, kdy na základě obdržených
nabídek, konzultace na MěÚ v Náměšti nad Oslavou,
novelizace Stavebního zákona a stavu digitalizace
inženýrských sítí v obci, je pro obec finančně
výhodnější
návrh Darovací smlouvy kraje Vysočina, kdy na žádost
Obce Březník daruje pozemky zastavěné autobusovými
zastávkami na Horkách
žádost obce o krátkodobý finanční úvěr ( do 5-ti let ) u
ČS ve výši 1 až 2 mil. Kč na doplacení závazku f. StavOutulný – Výstavba inženýrských sítí pro rodinné
domky na „Cibulářích“, která je již zkolaudována
výsledky „ANKETY“ ( DPS nebo Byty ) – viz.
„Okénko starosty“
žádost manželů Koubkových o odprodej části obecního
pozemku v jejich sousedství – účelová komunikace k
„Tlustošovým“
záměr odprodeje nemovitosti Dobrovolnovo č.p. 33
manž. Cibuljakovým za podmínky, že obec připraví
lokality na výstavbu „DPS a Bytů“.

Co nového na Vysočině – červen 2005

Sbor dobrovolných hasičů

Propad daňových příjmů je zhruba jednoměsíční
Zatím není třeba příliš zoufat ani panikařit, ale
po pěti měsících roku 2005 (informace o daňových
příjmech mají zhruba měsíční zpoždění) lze konstatovat,
že se daňové příjmy krajů a obcí nevyvíjí zrovna
nejlépe. Pokud bychom měli obec nebo kraj přirovnat
k zaměstnanci chodícímu pravidelně od začátku roku
2005 do práce, potom jsou na tom obce a kraje zhruba
tak, jako kdyby zmíněnému zaměstnanci jeho
zaměstnavatel za jeden z uplynulých pěti měsíců
nevyplatil mzdu. Pro zbývajících 7 měsíců se před kraji
a obcemi stejně jako před zaměstnancem rýsují tři
možnosti.
První a nejpříjemnější možností je alternativa, že
zaměstnavatel dlužnou mzdu svému zaměstnanci
postupně doplatí. Jinými slovy stát odvede obcím a
krajům daňové příjmy za dalších 7 měsíců oproti
předpokladu ve zvýšené hodnotě, a tím dojde
k vyrovnání současného propadu.
Druhou možností je, že zaměstnavatel již bude vyplácet
mzdu zaměstnanci pravidelně, ale dlužnou částku
zaměstnanci nedoplatí. Jinými slovy propad daňových
příjmů obcí a krajů se již nebude prohlubovat, ale
nebude vyrovnán. Zde je třeba poznamenat, že obce a
kraje na rozdíl od zaměstnance nemají koho a za co
žalovat. Výše daňových příjmů obcím a krajům je
garantována zákonem jako poměrná částka z vybraných
daní, a tudíž, když se vybere méně (ministerstvo financí
se splete v předpokladu, podle kterého většina obcí a
krajů příjmy na začátku roku plánuje), všichni mají
automaticky méně. Není tedy koho a proč žalovat.
Třetí možností je, že zaměstnanec nedostane ve
zbývajících 7 měsících měsíční mzdu nebo její část ještě
jednou nebo třeba i vícekrát. Převedeno na příjmy obcí a
krajů, propad výběru daní se bude dále prohlubovat.
V případě možnosti druhé a třetí nemohou obce a kraje
reagovat jinak, než že se buď zadluží (půjčí si) anebo
omezí výdaje. Budou se méně opravovat silnice a
chodníky, méně opravovat a možná i používat veřejné
osvětlení, méně vysypávat odpadkové koše apod.
Myslím, že je dobré znát realitu, je dobré vědět, že
zatím to po pěti měsících roku 2005 na to, že jsme
„šampióni“, jak tvrdili a tvrdí někteří vládní
představitelé, z hlediska daňových příjmů obcí a krajů
příliš nevypadá.

V měsíci dubnu jsme se připravovali na jarní a letní hasičské
soutěže, provedl se jarní úklid hasičské zbrojnice a veškerá hasičská
technika se uvedla do provozu schopného stavu. Mladí hasiči
průběžně pilně cvičili na sucho v sokolovně a jak počasí dovolilo,
hned vyrazili „k vodě“ na louky
Plánovaná okrsková soutěž SDH - okrsku se konala v Lesním
Jakubově. V tomto měsíci také proběhlo odborné hasičské školení
velitelů a strojníků.
V měsíci květnu je náš sbor tradičně zván na automobilovou soutěž
„Zámecký vrch“ do Náměště nad Oslavou, kde zajišťuje prodej
vstupenek na tuto, pro náš region, významnou automobilovou
soutěž.
Ve dnech 21. a 22. května proběhla Tradiční malá pouť, kterou
tradičně zajišťujeme.
7. května jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Neslovicích, které se
každý rok účastní družstvo žen a mužů a kde se vždy umisťujeme na
předních místech.
10. června jsme se aktivně zúčastnili Dětského dne, když jsme u naší
hasičské zbrojnice připravili několik hasičských disciplín pro děti a
současně jsme finančně přispěli částkou 500,- Kč. Ve dnech 18. a
19. června soutěžila družstva žen a mužů v Němčicích, kam jsme
byli pozváni. Sbor hasičů v Němčicích slavil 80 let svého trvání a
naši hasiči v sobotu soutěžili a v neděli se účastnili slavnostního
průvodu a programu se svoji technikou.
Co v nejbližších dnech připravujeme:
2. července Vás všechny zveme na Den otevřených dveří naší
hasičské zbrojnice spojený s opékáním selete a společným
posezením u historických i současných fotografií našeho sboru.
Na 3. září plánujeme hasičskou soutěž v naší obci s názvem „ O
pohár starosty obce“ a na 17. září zájezd pro mladé hasiče do Lešné
u Zlína.
Sbor Vám přeje hezké prázdniny a příjemnou dovolenou.

Miloš Vystrčil
Hejtman Vysočiny
www.vysocina.cz

Je sobota, sobota 16. dubna. Sluníčko, jako kdyby vědělo, že dnes je
pro dva malé kloučky slavnostní den, vstalo už brzy ráno a krásně se
na nás usmívá. Vždyť dnes se budou vítat v nové Obřadní síní
Obecního úřadu mezi březnické děti Vašíček a Víteček Křikavovi. A
to už je důvod k radosti! Je krátce po poledni, všechno živé odpočívá
po sobotním obědě, ale na Obecním úřadě je rušno. Pan starosta,
slavnostně oblečen, pročítá slavnostní řeč, zpěvačky se
rozezpívávají, recitátorky rozcvičují mluvidla, muzikanti ladí
nástroje, děti si naposledy opakují svá vystoupení. Všechny přepadá
mírná tréma. Vždyť dnes, poprvé, budou účinkovat v nové Obřadní

Starosta SDH

Nová obřadní síň
Vstávejte, vstávejte,
už je den bílý,
dvojčátka vítejte,
popřejte jim síly.
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síni. Obřadní síň je krásně nachystaná, květinami
vyzdobená, postýlka je čistě povlečená. A už přicházejí.
Maminka, s rozzářenýma očima, tatínek s úsměvem na
tváři, babičky, dědečkové, strýček, tetička a další
příbuzní a samozřejmě ti, bez kterých by se dnešní den
neobešel, Víteček a Vašíček. Oba jsou dobře naladění a
se zájmem pozorují všechny ty, kteří si pro ně dnešní
odpoledne něco přichystali. Při recitaci si brumlají, při
zpěvu prozpěvují, při řeči pana starosty, souhlasně
pokyvují hlavičkami. Spokojeným výrazem všem
ukazují, že se jim dnešní den líbí a že se jim líbí i
vystoupení všech účinkujících. Obřadní síň měla
premiéru. Poprvé, v celé své nádheře. Udělala dnešní
den vyjímečný pro jednu rodinu, která zde mohla oslavit
nezapomenutelný zážitek – vítání občánků. Tak jen víc
takových radostných událostí!
Chytková Simona

Chtěla jsem do vlasů poupě,
šípek se zatvářil skoupě,
že nedá, že je prvé.
Zítra však dostanu růži,
na důkaz, že mi jí dluží,
vzal ode mě kapičku krve.
(červen)

Kostel v Březníku – I. část
Dominantou naší vesnice je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který
je pro svou krásu a starobylost řazen k perlám mezi moravskými
kostely. Je vybudován na vyvýšeném místě z původního staršího
kostelíka. Prvním známým farářem, o kterém se zmiňují historické
prameny byl kněz Vít, kterému 2. února roku 1338 držitel Březníka,
pan Ješek Březnický z Náchoda, daroval poplatný lán v Březníku,
který zdědil po svém otci Hronovi z Náchoda.
Pro stavební dějiny kostela je důležité rozhodnout hlavně dvě
otázky. První se týká původního románského kostela, jeho vzhledu,
doby vzniku a stavebního typu. Druhá je určena gotické přestavbě
kostela. Protože románské jádro některých částí kostela bylo zakryto,
nebylo do poslední opravy vůbec známo, jak ocenit nejstarší partie
našeho kostela. Bez písemných dokladů se však nelze vyvarovat
omylům. Zmatky nastaly kolem listiny Ješka z Náchoda z 2. 2.
1338, podle níž soudí i historik Paprocký, že kostel Ješek roku 1338
založil. A zřejmě jeho vlivem vznikl nápis na kamenné pamětní
desce, která je dnes po pravé straně vchodu do kostela. Nápis podle
charakteru vytesaného písma pochází z rozhraní 16. – 17. století. Ani
žádná z přestaveb našeho kostela dnes na kostele zjistitelných se
nedá zařadit podle svého slohu do prvé poloviny 14. století. Historik
Wolný v církevním místopise uvádí, že zpráva v kostele na již
zmíněné pamětní desce s letopočtem 14338 je asi falešná. Zmínka o
faráři Vítkovi je ovšem dokladem, že v této době v Březníku již
kostel stával a v roce 1338 byl pravděpodobně obnoven Ješkem
z Náchoda. Podle stavební architektury je proto nutné zařadit vznik
kostela do druhé poloviny 12. století. Kdy však byla k původnímu
kostelu přistavěna věž je těžké stanovit. Stalo se tak pravděpodobně
ještě v románské době a zdá se, soudíme-li podle stejného
technického provedení lodi a věže, že přestávka mezi oběma
stavbami nebyla dlouhá a je možné, že to byla otázka stavebního
nákladu, která zabránila současnému založení kostela a věže.
Březník tvořil vždy samostatný statek, vedle větších panství kláštera
Třebíčského a vlastního panství Náměšťského a byl až v 16. století
s náměšťským panstvím spojen. Avšak již v roce 1237 uvádí se
Záviš z Březníka jako svědek na listině krále Václava mezi jménem
Moravského podkomořího a jménem příslušníka starobylého rodu
Bohuše z Tasova. Podle přídomku u Závišova jména soudíme, že byl
skutečným držitelem Březníka a že ves Březník byla šlechtickým
majetkem již v roce 1237. Přídomek Závišův však nutí k úvaze, že
měl v Březníku sídlo, dvorec. V následujících stoletích připomíná se
v Březníku tvrz, která však již v 16. století zanikla. Podle
Náměšťského urbáře šly z ní již roku 1545 platy od březnických
usedlíků vrchnosti. Protože je možné předpokládat šlechtického
dvorce, zůstává otázkou, zda tato tvrz ležela v blízkosti kostela.
Písemné údaje k této otázce mlčí. Pouze místní tradice klade bývalou
tvrz ke kostelu. Některé znaky svědčí pro správnost tohoto
přesvědčení.
Již sama poloha na kopečku těsně nade vsí by byla vhodná. Západně
a severozápadně za ohradní zdí hřbitova jsou v terénu různé
nerovnosti, které vyvolávají dojem pozůstatku po hrazení. Březničtí
usedlíci připomínají, že v západní části hřbitova se při kopání hrobů
dříve objevovalo v půdě zdivo. Existence románského
emporovaného kostela v Březníku má však své důsledky pro dějiny
osady. Historický doklad se tedy posuzuje do poloviny 12. Století a
po stránce sociální z toho plyne, že ves byla v té době již
šlechtickým statkem. Některý předchůdce Záviše z Březníka bude
pravděpodobně i stavitel našeho kostela.
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V dalším příspěvku se dozvíme jak asi první kostel
vypadal a jak probíhala jeho gotická přístavba.
Z historických pramenů připravila:
Eva Brůžová, kronikářka obce.

Mé milé léto,
cos nám přineslo?
Mnoho dobrého,
kvítí pěkného,
modrého, bílého i červeného.
Vaše děti ze školky.

Mateřská škola
Dobrý den,
tak se letos asi neohřejeme a neohřejeme. Sluníčko na
nás zřejmě zapomnělo. Ale my nezapomněly na Vás.
Máme pro Vás úplně čerstvé novinky od nás z mateřské
školy.
 Jestli si vzpomínáte, chystaly jsme se na výlet
spojený s oslavou Dne matek. Do Kuroslep jsme si
vyšláply v pátek 6. května 2005. Předtím jsme si
všichni společně prohlédli náš kostel – paní
Řezaninová i paní učitelka nám zahrály na varhany,
pan Kryška něco málo o něm pověděl a pak jsme
vyrazili. Po cestě na nás čekaly různé úkoly. V cíli
naší cesty, v Kuroslepech, nás naši kamarádi
Honzík, Liborek a Kubík provedli po své vesničce.
Viděly jsme i čtyři kůzlátka! Oslavovaly jsme na
dvoře u Pařízků: zazpívaly a přednášely jsme
básničky maminkám, kterým jsme předaly svůj
dárek – obrázek malovaný na skle. Nechybělo ani
opékání buřtíků a sladká odměna. Vůbec se nám od
tamtud nechtělo domů.
A další oslava čekala na nás – děti.
 1. června jsme všechny, díky paní školnici a
maminkám Staňkové a Chytkové, společně vyjely
do Otradic za koníčky. Ty jsme sice nezastihly, ale
prohlédly jsme si úplně nové stáje a jízdárnu. V ní
jsme si vyzkoušely skákání přes překážky. A jaká
by to byla oslava bez dobrot! V Otradicích byla
zmrzlina a kdo měl málo, koupil si další mlsotu
sám. A ve školce po obědě byla další. (Děkujeme
paní Pilátové Heleně).
Tak to byly ty naše oslavy, ale do konce roku nás ještě
čeká:
16. 6. jedeme se školáky na loutkové divadlo „Broučci“
do Brna.
22. 6. jedeme na výlet do ZOO Jihlava také se školáky.
26. 6. Vás zveme do naší nové budovy, do naší
Mateřské školky na výstavu – naše školka má 25.-té
narozeniny. Na této výstavě si můžete nejen
zavzpomínat, jak v ní bylo, ale i koupit si od nás, co
jsme samy vytvořily.
29. 6. budeme mít závěr školního roku spojený
s rozloučením se školáky.
Tak – školní rok za námi, ale prázdniny před námi.
Těšíme se na sluníčko, vodu, cestování – totéž přejeme i
Vám, aby jste si léta užili.

Slunce svítí oknem:
honem, děti, pojďte ven.
Neshánějte žádné hračky,
najdete tu prolézačky,
nakreslíte panáka –
kdo ho první přeskáká?

Zprávičky ze školy
Jaro na ZŠ probíhalo ve znamení různých činností.
Investiční akce
V dubnu byly dokončeny práce na šatně pro kuchařky.
Šatna je umístěna v bývalém skladu nářadí. Součástí šatny je i kabina
WC a sprcha. Byl tak splněn další z požadavků hygienických norem.
Celá akce si vyžádala náklady ve výši asi 60 000 Kč.
Přijímací zkoušky
18. dubna proběhlo první kolo přijímacího řízení. Žáci se
tentokrát mohli přihlásit pouze na jednu školu. Z 22 vycházejících
žáků se přijímacího řízení zúčastnilo sedm a všichni byli úspěšní.
Z celkového počtu se hlásilo na maturitní obory 13 žáků, 6 jich tedy
bylo přijato na základě průměrných známek a zbývající žáci byli
přijati do učebních oborů.
Také žáci osmého ročníku se začali připravovat na výběr
budoucího povolání a využili testování celorepublikového testu
SCIO (zaměřeného na matematiku, český jazyk a obecné studijní
předpoklady), aby tak získali představu o kvalitě svých vědomostí.
Testy pro žáky zakoupili rodiče.
Testování na úrovni okolních škol proběhlo ve spolupráci
se ZŠ Hrotovice v sedmém ročníku a se školou Rapotice a Mohelno
ve 4. a 5. ročníku. Porovnávání vědomostí žáků zorganizovali sami
učitelé.
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Soutěže a vystoupení
19. dubna se uskutečnilo základní kolo
dopravní soutěže pro žáky čtvrtého až osmého ročníku.
Vítězové reprezentovali základní školu v kole okresním,
kde byli velmi úspěšní.
V obou kategoriích (mladší i starší) dokázali obsadit 2.
místo, a tak postoupili do kola krajského. Byli to žáci:
Martina Nováčková, Hana Plachá, Michal Sobotka,
Michal Vyskočil, Šárka Kolesarová, Martina Tomková,
Tomáš Peťa a Martin Sobotka. Byla to pro ně velká
zkušenost.
16. května, ke Dni matek, paní učitelky 1.
stupně (Chytková, Jiránková, Nevrklová) připravily
kulturní pořad pro maminky, do něhož se zapojili
všichni žáci prvního stupně. Návštěva byla veliká,
největší třída byla zaplněna do posledního místa, přišly i
babičky. Hodně maminek zůstalo se svými dětmi i na
ruční dílnu, která následovala bezprostředně po
programu. Jednalo se o malování na šátky a obkladačky.
Žáci 2. stupně reprezentovali školu při
kulturních obřadech OÚ. Básněmi a hudbou obohatili
malé slavnosti při vítání občánků a setkání padestáníků a
šedesátníků.

Ozdravné pobyty a výlety
3. až 5. června žáci 1. až 6. ročníku opět navštívili (již po
sedmé) „Ranč u řeky v Tavíkovicích“. Ozdravný pobyt v nádherném
prostředí přírodního parku Rokytná je pro děti vždy velkou
návnadou na hlavní prázdniny. Rekreační středisko nabízí ubytování
ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním balkonem, WC a
sprchou. Dále nabízí bazén, tenisový kurt, hřiště, tělocvičnu
s posilovnou a společenskou místnost. Velkou atrakcí pro děti je
možnost jízdy na koních. Byli jsme také spokojeni s výbornou
domácí kuchyní. Díky sponzorům si děti přivezly hodnotné ceny za
soutěže připravené paní učitelkou Nevrklovou a Jiránkovou.
Děkujeme touto cestou všem níže jmenovaným, kteří finančně nebo
věcnými cenami tuto akci podpořili: p. J. Křivánkovi, p. J. Chytkovi,
p. M. Bátrlovi, pí Frybortové (lékárna) a p. Královi (chladírenský
servis). Těšíme se na další spolupráci. Jediným letošním
nedostatkem bylo chladné a deštivé počasí.
Závěr školního roku již tradičně vyplňují také školní výlety.
6. a 8. ročník absolvoval trasu údolím Chvojnice s přenocováním
v přírodě. 9. ročník navštívil v třídenním výletu Valašsko. Pro 7.
ročník se připravuje návštěva Botanické zahrady v Brně.
Školní rok 2004/2005 byl náročný. Popřejme proto nejen žákům, ale
všem, kteří se na činnosti naší školy podílejí, příjemné prožití
prázdnin a dovolených.
Mgr. Ludmila Černá

Sběr
10. května se uskutečnil sběr starého papíru.
Nasbíraly se asi 3 tuny. V současné době se vybírají
byliny, naše škola se soustředila na suchou
pomerančovou kúru a hluchavku.
Sport
V dubnu se starší žáci zúčastnili okrskového
kola fotbalového turnaje Coca Coly v Hrotovicích.
Dosáhli velice pěkného výsledku, ze čtyř účastníků
skončili na 2. místě, kdy pouze jedenkrát prohráli. Další
postup jim tudíž unikl jen o vlásek. Reprezentovali žáci:
Adam Krčál, Tomáš Nekuda, Vojtěch a Václav
Rousovi, Petr Trojan, Michal Flesar, Martin Sobotka,
Lukáš Babčan, Martin Krčál, Milan Dvořáček, Radek
Staněk, Tomáš Peťa, Tomáš Brabec, Jaroslav Kříž a
Milan Požár.
Ve dnech 18. až 22. května se uskutečnil 2.
ročník regionální olympiády v Náměšti.
V celkovém hodnocení obcí se na 2. místě umístila obec
Kralice, Březník byl pátý. Kralice získaly 11 zlatých, 13
stříbrných a 11 bronzových medailí. Březník 4 zlaté, 6
stříbrných a 2 bronzové medaile. Nejúspěšnějším
sportovcem ve své kategorii se stal žák 9. třídy Tomáš
Nekuda s pěti zlatými, dvěma stříbrnými a jednou
bronzovou medailí. Velmi úspěsný byl také Vojtěch
Rous, rovněž žák 9. ročníku, se dvěma zlatými, třemi
stříbrnými a jednou bronzovou medailí. Na třetím místě
skončil Milan Požár s jednou zlatou, jednou stříbrnou a
dvěma bronzovými medailemi. Pro všech 51 účastníků
zorganizovala škola společné fotografování.

Pranostiky – Červenec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na
bouřky a vichřice.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Slunce peče – déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Společenská rubrika obce Březník

Světem prošel jako dobrý člověk, čím byl svým to vědí
jen ti, kdo jej ztrácí.
Opustil nás:
Klíma František, č. p. 34

Každý je doma tam, kde bydlí,
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsme všichni pospolu.
Vítáme nové přistěhované občany:
Manželé Radomil a Eva Křapovi s dcerami Martinou a
Andreou, č. p. 192
Ludvíková Zuzana se synem Denisem, č. p. 233
Pelánová Eva, č. p. 193
Chytková Simona

Statistické zajímavosti
A teď trochu statistiky.
Z celkového počtu 652 trvale hlášených obyvatel v obci
Březník (k 15. 6. 2005) je 323 mužů (49,5%) a 329 žen
(50,5%).
Nejčastěji používaná křestní jména v naší obci jsou:
chlapecká – mužská:

Věkový průměr trvale hlášených obyvatel v obci Březník je věk 42,6
let.
Nejvíce obyvatel trvale hlášených v obci Březník je narozených
v těchto letech:
1. 1982 – 19 obyvatel
2. 1979, 1957, 1948 – všechny tři ročníky po 15-ti
3. 1950 – 12 obyvatel
Chytková Simona

Informační okénko Obce Březník
Víte, že ………
- od 7. 6. 2005 je opět v provozu Místní knihovna v prostorách
Mateřské školky Březník?
- provozní doba Místní knihovny je každé úterý od 17.00 hodin?
- proběhne v neděli 26. 6. 2005 den otevřených dveří na Obecním
úřadě spojený s výstavou prací dětí ze Základní školy a den
otevřených dveří Mateřské školky?
- obec Březník pohostí od 25. 6. do 27. 6. 2005 přátelé
z německého Grossbardau?
- se do 30. 6. 2005 vybírají poplatky za svoz komunálního
odpadu ve výši 320,-- Kč/osoba hlášená trvale na čísle
popisném v obci a poplatky za psy ve výši 80,-- Kč/pes, každý
další 120,-- Kč?
- se v sobotu 2. 7. 2005 uskuteční Rybářské závody pro děti?
- se v sobotu 2. 7. 2005 uskuteční Den otevřených dveří Sboru
dobrovolných hasičů?
- se uskuteční 13. a 14. 8. 2005 Velká pouť v obci?
Chytková Simona

1. Josef
37
2. Jiří
25
3. Jaroslav 23
4. Miroslav 18
5. František 16
6. Jan
15
7. Milan
13
8. Martin
11
9. Petr
10
10. Karel, Michal – oba po 9
dívčí – ženská:
1. Marie
40
2. Jana
21
3. Božena
20
4. Eva a Jiřina – obě po 12
5. Hana, Jarmila a Ludmila – všechny tři po 10
6. Jaroslava
9
7. Lenka
8
8. Lucie
7
9. Alena, Helena, Ivana, Jitka, Milena – všechny po 6

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích obce
Březník? Budeme se těšit na příspěvky z dění těchto
organizací do uzávěrky příštího čísla.

Další náměty i Vaše příspěvky, či připomínky pro vydání
dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na Obecní úřad do 23. 9.
2005.
Děkujeme.
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