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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
trochu se musíme omluvit za menší zdržení s
druhým letošním čtvrtletníkem, snad jste si toho
přes to pěkné letní počasí a čas dovolených ani
nevšimli. Díky tomu však můžeme do tohoto vydání
zařadit i některé postřehy z posledního zasedání
zastupitelstva obce.
Nejdříve se tedy vrátím k tomuto létu. Poslední
velká vedra připomínají dovolené na Jadranu, a
proto je třeba, abyste všichni dbali obecných
pokynů jak se před takovými horky chránit. A
zejména vy, co jste dříve narození, tyto rady
nepodceňujte. Spolu s těmito horky jde ruku v ruce
nebezpečí silných bouřek doprovázených silným
větrem. Poslední vichřice ulomila jednu větev na
kaštanu u rybníka a podle všech známek hrozí, že
se tento strom nepodaří zachovat. Konečné slovo
nám řekne znalec. Ten již v dubnu 2010 některé
stromy v obci posuzoval a vydal svá doporučení.
Letos na jaře jsme si ještě nechali posoudit další tři
lokality a to lípa u Černých, kaštany a babyka u
kostela a topol u sokolovny. Závěry těchto posudků
projdeme a v období vegetačního klidu je
zrealizujeme. Podle doporučení budeme muset
přistoupit ke kácení topolu u sokolovny, který
překročil hranici růstového maxima a vzhledem k
pevnosti dřeva a jeho vlastnostem hrozí ulamování
velkých větví (viz posudek) a to bez ohledu na sílu
větru.
Přes všechny znalecké posudky, ty se většinou
vyjadřují k tomu, co se může stát za tzv.
normálních, předvídatelných okolností, je důležité
použít vlastního rozumu. V případě silných bouřek
se nedá nic vyloučit, a proto se i sami podle toho
chovejte. Nezdržujte se v blízkosti takových
stromů, neparkujte pod nimi, nenechejte pod nimi
své děti. Vzhledem k vyšší četnosti takových

abnormálních
bouřek
ještě
letos
zajistíme
posouzení zbylých „velkých“ stromů v obci, ale
smyslem těchto posudků nebude jejich vykácení,
ale naopak zjistit, jak je zachovat při dodržení
bezpečnosti resp. jak zeleň v obci doplnit. Prosím
Vás tedy o opatrnost.

Když jsme u té obnovy zeleně, tak se nám tento
měsíc podařilo získat, v rámci programu Stromy
2013, grant z Nadace ČEZ ve výši 195 tis., celých
100 % předpokládaných nákladů, na obnovu
stromořadí v katastru obce Březník. Z vlastnického
pohledu bylo nejjednodušší vybrat třešňovou alej
směrem od lesíka k táboru (nyní areál U
Lamberka). Pro to, abychom mohli připravit k
realizaci další lokality, potřebujeme mít totiž
nějakým způsobem vyřešeny majetkové vztahy k
pozemkům. Musíme tyto pozemky vlastnit, anebo
mít nějaké smluvní ujednání, které nám dovolí o
takovou dotaci požádat. Chtěl bych tedy poprosit
majitele pozemků zejména pod polními cestami a
kolem účelových komunikací, aby tuto situaci
zvážili a vstoupili s obcí do jednání. Při přípravě
dalších projektů Vás, vlastníky těchto pozemků,
stejně
oslovíme.
Bylo
by
dobré
postupně
revitalizovat zanedbaná ještě existující stromořadí
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a remízky a do polí kolem cest dostat nová
stromořadí. Samozřejmě se budeme muset
zamyslet i nad zelení přímo v obci.
Teď ještě k tomu, co se děje v obci. Nyní
zaměstnáváme čtyři pracovníky na VPP a několik
brigádníků z řad březnických studentů. Vedle
standardních prací na úklidu jsme dokončili opravu
hřbitovní zdi (uvnitř budovy za márnicí). Dále jsme
konečně dokončili práce na opěrné zdi „Křížova
stodola“ a jejím okolí, věnovali jsme se ještě
nějaké údržbě na č. p. 66 a přípravě kanceláře k
pronajmutí. Jak jistě vidíte, pustili jsme se do
nátěru kovových konstrukcí po obci a na budovách,
ještě nás čeká čekárna. Po dvou letech plánování
nám zbyly síly i na bourání rozpadlé hřbitovní zdi.
Opatrně se snažíme zeď rozebrat a potom se
rozhodneme, a zde by bylo dobré znát i Váš názor,
zda tam postavíme novou zeď, anebo to vyřešíme
chodníčkem za náhrobky, živým plotem či nějakou
obdobnou parkovou úpravou - k tomu bych se
klonil i já. Věřím, že tato naše aktivita postupně
zlepší vzhled obce. Musím zde poděkovat panu
Jaroslavu Fraňkovi za jeho obětavost a přístup k
vedení těchto prací.
Dále jsme dokončili stavební úpravy v budově
mateřské školy a v I. PP (suterénu) jsme vytvořili
novou třídu pro 17 dětí včetně sociálního
příslušenství, což bylo hlavním úkolem na
prázdniny. Nyní je ještě potřeba ji vybavit
nábytkem (něco je zakoupeno, část se použije
starší) a připravit hračky pro děti.
Vzhledem k tomu, že peněz v rozpočtu obce není
stále nazbyt, tak bych chtěl poprosit ty, jimž to
finanční situace dovolí, aby se nebáli a drobným (i
větším …) darem přispěli na tuto akci do obecní
pokladny anebo přímo s paní učitelkou Hejlovou
dohodli formu věcného daru. Rozpočtové náklady
na tuto akci byly plánovány ve výši 385 tis. a nyní,
když již známe konkrétní ceny, se dostáváme na
sumu 324 tis. (projekt, stavební práce, revize, část
vybavení).
Ještě krátce něco z posledního zastupitelstva, resp.
dvou, první v květnu a teď druhé v červenci.
Pololetní termín nám dává možnost nahlédnout i na
hospodaření obce za půl roku. Plnění rozpočtu jak v
příjmech, tak i výdajích, zatím zaplať Bůh, se
pohybuje kolem 50%, snad se v tom druhém
pololetí nějak negativně neprojeví případný
výpadek daňových příjmů státu s dopadem do
rozpočtu obcí.
TJ Sokol Březník požádala obec o mimořádný
příspěvek ve výši 60 tis na opravu ÚT v sokolovně.
Ve vlastním rozpočtu jednoty na rok 2013 měl
Sokol cca 150 tis. pro nákupy investic a chtěl
pokračovat ve výměně oken a zateplit strop
sokolovny. Nicméně porucha kotle vše převrátila
naruby. Minimální náklady na opravu jsou těch
150 tis. Současně však po dlouhých letech žádostí
dostal Sokol dotaci na závlahu hřiště, cca 200 tis.
Sám se bude muset podílet 50 tis. spoluúčastí,
proto ta žádost.

Vlastní projednávání žádosti se odehrálo ve dvou
rovinách, první bylo najít prostředky v rozpočtu
obce, ty jsou (viz předchozí odstavec). Po té se,
díky panu Mojžíšovi, rozpoutala debata o tom, že
by snad nebylo nutné tento příspěvek poskytnout,
ať to Sokoli zafinancují ze svého a možná na konci
roku uvidíme. Většina zastupitelů, podle mého
názoru, chápe význam zařízení TJ pro obec a
tomuto řešení byla nakloněna. Nicméně ve vlastní
diskuzi pak ze strany bývalého starosty padla
poznámka, že bych měl být starostou všech, což se
mě tak trochu dotklo. Vzhledem k tomu, že tuto
problematiku znám z obou stran, tak si dovolím k
tomu zaujmout postoj, který vychází ze znalosti
reálných možností TJ a vlastního poznání a
zkušeností, jak ve funkci výboru TJ, tak i starosty.
Z mého pohledu je nemorální nechat skupinu
dobrovolníků (výbor TJ a pár aktivních členů), aby
zadarmo ve svém volném čase zajišťovala provoz
„kulturního domu“ pro celou obec. Aby vedle
agendy sportovních klubů a starosti o mládež
zajišťovala i práce, které jinde dělají placení
úředníci. A v situaci vyžadující momentální rychlé
řešení je v tom nechat vymáchat. Sami můžete
posoudit, jak se za poslední léta změnila situace
kolem sokolovny, na hřišti apod. a to je výsledek
činnosti těchto dobrovolníků. Zařízení TJ je
především využíváno jako tělocvična a hřiště pro
základní školu, SDH zde pořádá svoje soutěže,
taneční kroužek zde má svoje zázemí a všichni tito
na svých akcích a vystoupeních docela obstojně a
se ctí reprezentují obec Březník. Zařízení slouží
k pořádání společenských akcí a využití volného
času celé široké veřejnosti. Profit z jejich činnosti
mají tedy všichni obyvatelé obce, tedy celá obec.
Ani v nejmenším nepochybuji, že bych podporou
tohoto návrhu postupoval v rozporu se zájmy obce.
Jsem proto rád, že zastupitelé pochopili tuto situaci
a nakonec tento příspěvek všichni schválili, protože
bez spolupráce obce se všemi spolky to nepůjde.
Přeji Vám všem příjemný zbytek prázdnin a pomalu
se připravujme na podzim.

VÍTE, ŽE…

Ladislav Malach, starosta

- Na poplatcích za svoz odpadu se do konce
měsíce července vybralo 273 511 Kč. Náklady na
svoz komunálního odpadu zatím činily 195 103 Kč,
na svoz bioodpadu 21 620 Kč a na svoz
nebezpečného odpadu pak 17 323 Kč. Celkem tedy
bylo vydáno do 31. 7. 2013 na odpadové
hospodářství
obce
Březník
234 046
Kč.
Splatnost poplatků za svoz odpadu byla dne 30. 6.
2013, přesto se stále mezi námi najdou občané,
kteří poplatek nezaplatili…
- Na poplatku ze psů se k 31. 7. 2013 vybralo
10 825 Kč a přihlášeno k poplatku bylo v letošním
roce 102 psů.
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- Uzavřeny byly také téměř všechny smlouvy na
hrobová místa na pohřebišti v naší obci, které
končily do 30. 6. 2013. Celkem bylo vybráno
78 293 Kč. Uzavřeno bylo 232 smluv, většina
smluv byla uzavřena na dobu 5 let, v případě
nových úmrtí a pohřbení v daném hrobě zbytek
podle délky tlecí doby. Náklady letošního roku na
pohřebnictví (odměna za vykonanou práci, nákup
materiálu, služeb a opravy) k 31. 7. 2013 činí
13 003 Kč.
- Obec Březník zakoupila nový traktůrek John
Deere X305R od firmy HITL s.r.o. z Dobelic za
139 150 Kč, který slouží na údržbu veřejných
prostranství. Zdarma k němu byla dodána i vlečka
v hodnotě asi 9 000 Kč.
Obec na tuto komunální techniku obdržela dar v
hodnotě 62 000 Kč od sdružení Energoregion 2020.

Zaměstnanec firmy HITL s.r.o. předává traktůrek a
instruuje místostarosty a zaměstnance obce

NEJBLIŽŠÍ KULTUNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
- Veteran Vehicle Club Březník zve všechny děti
od 1 - do 100 let na Dětský branný den, který se
koná tuto sobotu dne 24 8. 2013 od 13 hodin
na malém hřišti u sokolovny v Březníku. Těšit se
můžete na různé soutěže, odměny, občerstvení
z polní kuchyně, výstavu zbraní a vozidel, projížďky
ve veteránech a spoustu další zábavy.
- Hasičská soutěž "O pohár starosty obce" pozvánka na XV. ročník, který se koná v sobotu
31. 8. 2013 v Březníku na malém hřišti. Přes den
se budou konat hasičské soutěže, večer pak bude
následovat posezení na hřišti.
– Tradiční Krojované hody budou 19. 10. 2013,
po obci bude hrát Polužanka a večer Fantastic Band
(Jiřího Švába).

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Zatímco pro mnohé z nás jsou letní měsíce
příležitostí k odpočinku a těšíme se na dovolenou,
pro naše zemědělce jsou časem intenzívní pracovní
činnosti. Jejich leckdy nedoceněné práce si velmi
vážím. Více než jinde se v ní odráží zkušenosti

a moudrost předků. Zemědělství přitom není
prostou výrobou, ale výrazně ovlivňuje stav našeho
životního prostředí. Příroda není továrna, kde se dá
vše přestavovat dle momentální potřeby trhu.
Největším nebezpečím pro ni je narušení přirozené
rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob
života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích,
na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování
za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí,
že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř
nenávratně zničeno. Vysočina je stále regionem,
kde se naši zemědělci jako správní hospodáři snaží
o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou
výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu
v budoucnosti. I když to v evropské konkurenci
není zdaleka snadné. Zvláště když v jiných zemích
jsou zemědělci podporováni vyššími dotacemi než ti
naši.
Pro náš život na Vysočině má příroda a hospodaření
v ní zvláštní význam. Zemědělství a na něj
navazující obory představují totiž v našem kraji
obživu pro zhruba šestinu dospělé populace.
O přitažlivosti moderního zemědělství jsem se
znovu přesvědčil ve Slavíkově při první prezentaci
určené veřejnosti, ale především žákům základních
škol v rámci projektu „Zemědělství – život
Vysočiny“. Cílem tohoto projektu je ukázat zejména
budoucím středoškolákům současnou podobu
regionálního zemědělství, bořit zažité mýty z dob
našich prarodičů a ukázat skutečnou podobu
supermoderního zemědělství – zemědělství, které
řídí počítače a družice. Zemědělství, ve kterém
většinu práce dokážou bez problému zvládnout
stroje ovládané bez velké námahy a téměř v
rukavičkách. V současnosti to už dávno není
klasická rolnická dřina, venkov Vysočiny – dnes
jsou to moderní zemědělské provozy disponující
nejnovější technikou, mechanizací předních značek
a osvědčenými chovatelskými technologiemi.
Ve Slavíkově jsem měl příležitost prohlédnout si
zblízka
kabinu
kombajnu.
Jeho
plným
elektronickým
ovládáním
jsem
byl
velmi
překvapen. Ale ani moderní technika nepracuje
sama. I zemědělství potřebuje nové schopné lidi.
Proto chceme pravidelně seznamovat už nejmladší
generaci s tímto zajímavým perspektivním oborem.
Kraj má jen málo pravomocí k tomu, aby
zemědělcům pomohl. Přesto se o to snažíme.
Vytváříme stálý tlak na centrální orgány,
připravujeme různé formy propagace regionálních
výrobků. Zavedená značka „VYSOČINA regionální
produkt“ garantuje kvalitu těchto výrobků, místní
původ i jedinečný vztah k regionu.
Už mnohokrát jsem připomínal, že všichni můžeme
napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že
budeme přednostně kupovat české produkty.
Doufám, že na našich polích přibude více mladých
lidí a že český zemědělec se dočká lepších
podmínek a bude moci citlivě hospodařit a přitom
se řídit svým zdravým selským rozumem a
zkušeností předků.
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Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených
adaptujeme na opětné zapojení do pracovního
procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc
především začátkem školního roku. Dospělí i žáci a
studenti se sejdou na svých pracovištích a ve svých
třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin
a zvykají si opět na běžný „pracovní“ režim.
Naše školy se letos navíc budou muset
přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme
prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství
se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem nás. Je
nutno nezůstávat u obecných proklamací o
modernizaci, nových postupech a přístupech.
Restrukturalizace středního školství nabere reálnou
podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu
se počtu žáků a především k potřebám praxe a
možnostem jejich uplatnění. Zatím stálá převažující
orientace studentů a učňů na humanitní a
ekonomické obory a práci ve službách vede k
situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají
zaměstnání, zatímco nám chybějí odborníci v
oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství.
Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním
zemědělství.
Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí
spojit rodiče se školami, s městy, obcemi i kraji.
Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a
směřování dětí už v raném věku. Zároveň je nutno
vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit se
každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky
a studenty zajímavá a přínosná.
V tomto směru mám dobrou zprávu. Výuku
přírodovědných a technických oborů na středních
školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. Díky
dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj
Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, se na 26 středních školách
zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku.
Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací
vybavení laboratoří nebo odborných učeben
vybraných škol, ale i s organizací a přípravou
badatelských kroužků a odborných přednášek,
experimentů a pozorování. Tyto moderní učebny
budou moci využívat i žáci z dalších 90
spolupracujících základních škol. Peníze mají
především
posloužit
k
rozšíření
nabídky
badatelských volnočasových aktivit pro žáky
základních a středních škol, podporovat kreativitu
a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další
položkou v projektu je cílená úprava vzdělávacích
programů všeobecných i odborných středních škol –
vzdělávací programy partnerských středních škol
budou v rámci projektu doplněny o badatelsky
orientované exkurze, které podpoří možnost
zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím
podpoří popularizaci technického a přírodovědného
vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami,
společným setkáním žáků a představením projektů,
na kterých studenti pracují v rámci celoročních
volnočasových kroužků.

Do začátku příštího roku musí krajský tým
koordinátorů stihnout první kroky v podobě
realizace desítek výběrových řízení a nalezení
nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben
mají v našem případě evropské dotace do dvou let
posloužit i k navázání spolupráce škol se
zaměstnavateli.
Pokud chceme uspět ve světě dynamického
technického pokroku, musíme si uvědomit,
že konkurenceschopnost našeho hospodářství
i v budoucnosti začíná už dnes na základní škole.
A všichni se musíme spojit ke změně myšlení
jednání v tomto směru.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Březničtí faráři, 20. století
Mgr. JAN NEKUDA
Narodil se dne 18. 6 1973 v Moravském Krumlově,
rodák ze Zakřan u Brna. Po studiích na gymnáziu
nastoupil na roční teologický konvikt v Litoměřicích,
potom na 5 leté studium semináře v Olomouci.
V roce 1998 byl vysvěcen na jáhna a o rok později
na kněze. První dva roky působil jako kaplan
v Brně Králově Poli. Od roku 2000 do roku 2008
spravoval farnost Tvarožná - Blažovice.
Od poloviny srpna 2008 spadá březnická farnost
pod Náměšť nad Oslavou, kam přichází p. Jan
Nekuda. Na starost dostává těžký úkol- spravovat
tři farnosti: Náměšť, Hartvíkovice a Březník. Dne
17. srpna 2008 slouží svoji první poutní mši svatou
v březnickém kostele.
Ještě téhož roku nechal instalovat do kostela nové
reproduktory, mikrofon a zesilovače. Během svého
působení v Březníku dal zrestaurovat okna na kůru.
Byla provedena velká oprava varhan, která stála
185 000 Kč. Byl pořízen nový digitální číselník
na dálkové ovládání. Zakoupeny byly nové dveře
na faru. Velké proměny se dostalo farní zahradě.
Opraveny byly sloupky okolo farní zahrady, střecha
a komín na faře. Zařizoval dotace na opravu vitráží,
nechal udělat posudek krovů střechy kostela, kde
byla zjištěna dřevomorka. Tyto poslední opravy
otec Jan již nemohl dovést k cíli, protože biskup
Vojtěch Cikrle ulehčil vytíženému knězi a předává
březnickou farnost pod jinošovskou, kam přichází
nový kněz.
Všichni farníci si oblíbili mladého kněze, těšili se
na mše, které sloužil a na každé setkání s ním.
S láskou vyučoval děti náboženství, pravidelně
navštěvoval staré babičky, celý rok každou středu
dojížděl připravovat biřmovance na tuto svátost.
V září 2009 poprvé v historii navštívil papež
Benedikt XVI. brněnskou diecézi. Na mši, kterou
sloužil svatý otec v Brně - Tuřanech vypravil pan
farář autobus a všichni na nezapomenutelné
zážitky tohoto dne rádi vzpomínají. Na malou
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duchovní obnovu s otcem Puchnarem, kterou pro
farníky připravil v březnu 2011, také věřící
nezapomenou. Mnoho z nich využilo této možnosti
ke svátosti smíření. Všichni rádi vzpomínají
na poutě, koncerty, na posezení na farní zahradě,
kde hrál na kytaru a zpíval.
S otcem Janem přišla do březnické farnosti víra,
naděje a láska. Udával směr jak žít a být
opravdovým ve víře. S každým vlídně promluvil
a svoji přívětivou povahou si všechny získal. Pečlivě
vykonával své kněžské povolání a všem dodával
sílu. Rád podnikal procházky do okolní přírody
a delší pěší túry. Věřící v obci, a nejen věřící,
litovali a těžce nesli jeho odchod. Mnozí ho stále
navštěvují a rádi chodí do Náměště na mše svaté,
které tam vede.
VÁCLAV ZOUFALÝ
Narodil se dne 18. 7. 1953 v Moravském Krumlově.
Na kněze byl vysvěcen dne 24. 6. 1979.
Od 1. srpna 2011 nastupuje do farnosti Jinošov,
kam spadá i březnická farnost, nový duchovní
správce p. Václav Zoufalý.
Byl veselé povahy, dobře kázal a rád vykládal
o zdravé výživě. Velice razantně se zasadil
o rekonstrukci jinošovské fary a hodně času trávil
na její opravě. Na jeho přání se opravila i jedna
místnost na březnické faře.
Za jeho působení v Březníku bylo zrestaurováno
sedm vitrážních oken v kostele, na které vyřídil
dotace a zajistil firmu jeho předchůdce.
Ke dni 16. 1. 2012 požádal o propuštění. Farnost
byla opět na čas svěřena otci Janu Nekudovi, což
březničtí farníci s radostí v srdci přijali a děkovali
za to Bohu.
V této době od ledna do září 2012 byl otec Jan
velice vytížený. Byly zrušeny čtvrteční mše svaté
a byly nahrazeny Bohoslužbou slova, na které do
Březníka začal dojíždět kázat jáhen Vladimír Večera
ze Zbraslavi. Velice rychle si získal farníky. Ke
svému kázání vždy přidal nějaký krásný příběh a
dovedl tak zaujmout, že se vryl do našich srdcí.
Svým příjemným hlasem často připomínal věřícím,
jak mají žít. Bylo to krásné období, na které věřící
s láskou vzpomínají.
JOSEF POŽÁR
Narodil se dne 25. 7. 1950 v Trstěnicích u
Moravského Krumlova. Je současným knězem naší
farnosti. Vyučil se soustružníkem. Po vojně
pracoval v Zetoru v Brně-Líšni a studoval
gymnázium.
V
letech
1977-1982
studoval
Cyrilometodějskou
bohosloveckou
fakultu
v
Litoměřicích. Působil:
1982-1986 v Brně na Petrově.
1986-1992 v Náměšti nad Oslavou
1992-1999 Dolní Bojanovice
1999-2005 Černá Hora
2005-2012 Horní Dubňany

Od 11. září 2012 přebírá farnost jinošovskou a
březnickou. Mnozí již znali a oblíbili si p. Josefa
Požára za jeho působnosti v Náměšti nad Oslavou
a také pozdější doby, když vypomáhal otci Janu
Kabátkovi v Mohelně. Výjimečné dary má tento
kněz. Jeho kázání umí nadchnout. Podtrhuje v nich
víru, lásku, dobro, mírumilovnost a sílu modlitby.
Dovede názorně vyjádřit úryvky z Písma svatého.
Vybízí, abychom byli dobrým vzorem pro své okolí.
Dalším jeho vyjímečným darem je zpěv. Když se
jeho krásný hlas rozezní v kostele, zapomeneme na
trable, starosti a vnímáme nádheru zpěvu. Prostý,
skromný kněz jakoby nám četl v srdcích. Dokáže
povzbudit a posílit naši víru. Svoji láskou a
dobrotou si získal srdce všech farníků.
Pevně věřím, že dlouhá bude naše společná cesta,
a že láska k Bohu a láska mezi námi bude tím
nejdůležitějším.
Sepsala Marie Sobotková

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
jak šťastné jsou teď děti, rodiče a prarodiče. Je tu
léto, jsou prázdniny, doba dovolených. Nejlepší
období, kdy můžeme odpočívat, užívat sluníčka,
koupání, návštěv a všeho co k létu patří.
Reakce spoluobčanů na článek z minulého
čtvrtletníku mě přivádí k myšlence, jej dále rozvést.
Zmiňovala jsem se o nelehkosti čelit problémům,
starostem v dnešní době. Měli bychom být hodnější
a ohleduplnější. Myslím si, že kdybychom žili podle
desatera, bylo by lépe. A je jedno, jestli jsme věřící
nebo nevěřící. Těchto deset vět má větší rozměr
než jen náboženský. Naše civilizace je postavena
na křesťanských tradicích a tedy i na desateru
Božích přikázání.
Tato myšlenka se dočkala pozitivní odezvy a tak
dnes desatero zmíním:
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.
Věřím, že když se zamyslíme, víme, jak bychom
měli žít, abychom měli pěkné vztahy s rodiči,
v manželství, v obci, nehonili se pouze
za majetkem, nezáviděli si a nehádali se. Často
také slyším: "Chodíte do kostela a někteří nejste
o nic lepší než ostatní". To je moc smutné. Je mi to
líto. Myslím si, že člověk věřící by měl být hodný,
měla by z něho zářit láska a dobrota. Ne vždy tomu
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tak je. Je to o každém z nás. Každý má jiný dar,
víru i povahu. Všichni jsme však chybující. Dnešní
příběh k zamyšlení:
Kámen v kapse
Jeden chudák přišel za boháčem a prosil ho
o kousek chleba. Boháč mu nejen nic nedal, ale
když viděl, že se chudák nemá k odchodu, popadl
ho hněv, vzal kámen a hodil ho po něm. Chudák
kámen sebral a strčil ho do kapsy. Řekl si: „Budu
ten kámen nosit v kapse, dokud nepřijde chvíle,
kdy bych jím mohl hodit.“ Boháč spáchal zlý skutek
a nato mu zbavili veškerého majetku a uvrhli ho
do vězení.
V ten den šel chudák po cestě právě kolem vězení a
viděl v poutech toho, který býval boháčem. Pokročil
vpřed, vytáhl kámen z kapsy a konečně napřáhl
ruku, aby ho po něm hodil. Ale nehodil a nechal
kámen spadnout na zem. Řekl si: „Ubožák! Byl
bohatý a mocný, ale teď je mi ho líto. Proč jsem tak
dlouho ten kámen nosil? Bylo to úplně zbytečné!“

pouťovou máju. V neděli začal program již v 9.30,
kdy byla sloužena Mše svatá za všechny zemřelé
členy sboru. Po obci s námi poté obešla obec
dechová hudba Lesanka. V 17 hodin byl program
pod májí zpestřen krojovaným vystoupením
místních dětí školkového a školního věku.
V sobotu 15. června jsme se zapojili do pořádání
Dětského dne v naší obci. Měli jsme na starost dvě
soutěžní disciplíny (kuželky a džberovku) a také
jsme jako sponzoři přispěli na odměny soutěžícím.
17. června se několik členů zúčastnilo školení
obsluhy dozimetrů (přístrojů na měření hodnoty
ozáření) u profíků v Třebíči.
Ve dnech 28. – 29. června byla svolána brigáda
na vyklízení hasičky a shození podbití stropu.
Dokončovací práce a závěrečný úklid proběhl
v pátek 12. 7. - 13. 7. 2013.

Bruno Ferrero
Ve světě panuje zlo. Vidíme, že zlo se projevuje
všude. Kámen odsouvá jiný kámen. Mezi lidmi je
málo lásky. Pokud by však existovalo pouze zlo,
pak by svět nemohl existovat, a proto máme také
dobro. Dobro spočívá v tom, že člověk se obětuje
pro druhé. Maminka se obětuje pro své děti, vojáci
se obětují ve válce za svou vlast. Tolik lidí se
obětuje pro druhé, ale stávají se ti druzí lepší?
Zamyslí se nad sebou?
Přeji všem, ať si ve zdraví užijí doznívající dobu
dovolených a prázdnin. Děti naberou sil do dalšího
školního roku a my starší do pracovního procesu.
I když nám třeba ta dovolená nevyjde, jak si
přejeme, musíme věřit, že zase bude lépe
a s úsměvem čelit všem problémům.
Ať Bůh Vás provází na všech cestách přeje
Marie Sobotková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jarní měsíce pro nás byly především pracovní.
Během dubna jsme provedli jarní brigádu v hasičce
a údržbu požární techniky, zúčastnili jsme se
školení všech profesí a zakoupili také 7 nových
vycházkových uniforem, které už byly rozdány mezi
naše členy.
První víkend v květnu 4. - 5. jsme opět prodávali
vstupenky na závodech do vrchu v Náměšti nad
Oslavou.
Na 11. 5. jsme dostali pozvání na soutěž
do Neslovic, která však byla nakonec pro nepřízeň
počasí zrušena.
Tradiční Hasičská pouť letos připadla již na víkend
24. - 26. května. Předpouťová zábava se konala
v pátek se skupinou Los Valos v místní sokolovně.
V sobotu jsme od 14 hodin stavěli na Malém hřišti

Také jsme reagovali na červnové povodně, které
letos velkou měrou zasáhly Čechy. Jelikož jsme
nemohli pomoci fyzicky, poskytli jsme alespoň
finanční dar ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů do obce Putim (okres Písek).
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Na poslední prázdninovou sobotu 31. 8. 2013 je
plánovám XV. ročník hasičské soutěže „O pohár
starosty obce“, který proběhne na malém hřišti
u sokolovny. Přes den se bude soutěžit, večer nás
čeká posezení na hřišti.
Starosta SDH Březník, Jaroslav Řezanina

„NĚMECKÝ VÍKEND“ V BŘEZNÍKU
Připomeňme si, že o víkendu ve dnech 22. - 24. 6.
2013 naši obec opět po dvou letech navštívili
fotbaloví přátelé z německého Grossbardau.
V sobotu odpoledne jsme společně fandili našemu
fotbalovému A-týmu, který hrál svůj poslední
důležitý zápas. Večer se poté venku u sokolovny
konala Oldies diskotéka.

V neděli dopoledne byl program zpestřen
projížďkou po Březníku a okolí v historicích vozech
místního spolku VVC. Od 15 hodin se na hřišti
konalo přátelské fotbalové utkání Březník vs.
Grossbardau s výsledkem 4:4, kdy po závěrečných
penaltách nakonec zvítězil Březník.

snad nás to v příštím školním roce nepotká.
Po prázdninách budeme jako rybičky a určitě nám
to
vydrží
až
do
příštích
prázdnin

Pomalu se chystáme na další školní rok a taky rády
vzpomínáme, co bylo v tom loňském – byla
drakiáda, několikrát divadlo a koncert, dílny s paní
Klímovou, sbíraly jsme víčka pro Lucinku
a Davídka, prodávaly vánoční kytičky, pořádaly
besídky a vystoupily jsme v sokolovně pro babičky
a dědečky, učily se anglicky, jezdily na plavání
a chodily do sauny, byly jsme na výletě
s dospěláky, velcí byli v Tavíkovicích a příští rok
nás bude tolik, že budeme mít ještě jednu a docela
novou třídu, to bude príma!
Pracuje se na ní od začátku prázdnin a pomalu se
dokončuje. Podívejte:

I stará třída, ta nahoře, se jako obvykle
o prázdninách předělává, takže i mladší děti
to budou ve školce mít nové. To bude teda spousta
překvapení!

Rozloučili jsme se v pondělí dopoledne před
restaurací Na Růžku.
A příští rok se těší Březničáci do Německa.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den!
Sluníčko
nám
o
letošních
ukázkových
prázdninách připomnělo, jaké je to bezva, když
hřeje a svítí a obloha je modrá jako maminčiny oči
- taky se na nás tak pěkně usmívá jako ona.
Pojďme si, i když už se nám zase blíží nový školní
rok, připomenout ještě trochu ten minulý:
Jestli si dobře vzpomínáte, na jaře letošního roku,
když ještě byla ta škaredá zima a hodně pršelo, nás
pěkně trápila chřipka! A víte, jak to s ní dopadlo?!
Naše školka musela být zavřená, paní učitelka na
její bacily pouštěla celý týden horské sluníčko, aby
je vypálila a my se vrátily do zdravé školky. Tak

A to už jsme na konci našeho psaní a povídání
o celém letošním školním roce.
Snad se Vám líbilo a dozvěděli jste se i něco
nového a zajímavého z našeho života ve školce.
Takže krásný zbytek prázdnin a naviděnou zase ve
školce!
Vaše děti z MŠ
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Vážení přátelé!
Školní roku 2012/13 utekl jako voda a další se
kvapem blíží, a tak bych Vám rád sdělil, co všechno
se v jarních měsících duben – červen, to znamená
na konci minulého školního roku událo, nejvíce
samozřejmě v oblasti vzdělávání:
• 3. dubna byla dokončena praktická část
zdravotního kurzu, o jehož teoretické části jsme
informovali již v jarním čtvrtletníku. Je to tradiční
akce pro žáky 8. ročníku.
• Žák Roman Dvořák velmi pěkně uspěl
v zeměpisné olympiádě. Nejprve skončil 2.
v okresním kole v Třebíči, a tak postoupil
do krajského kola ve Žďáru nad Sázavou. Zde
obsadil velmi hezké 6. místo.
• Ke Dni Země, rovněž v dubnu, jsme připravili
projektový den. Žáci školy byli rozděleni do
družstev, ve kterých graficky zpracovávali tématiku
ochrany životního prostředí a dále v přírodě
soutěžili ve znalostech z této oblasti. Na závěr se
zúčastnili prezentace pracovníka společnosti ZERA
z Náměště. Nejúspěšnější družstva byla za své
výkony vyhodnocena a odměněna.
• Žáci 9. ročníku zavítali v rámci výuky přírodopisu
na výstavu minerálů v Tišnově.
• Osmáci získali první informace o dalším
vzdělávání a možných povoláních návštěvou
Informačního centra PÚ v Třebíči.
• Děti 4. a 5. ročníku nás reprezentovali
v regionálním kole soutěže Labyrint, pořádané DDM
Náměšť. Byli to Karolína Veselá, Marek Fojtík,
Kristýna Musilová, Aleš Zvěřina a Karel Jůza.
• Nejočekávanějším okamžikem závěru roku se
stává testování znalostí a schopností žáků.
Proběhlo na přelomu května a června v 5. a 9.
ročníku a nyní už můžeme říct, že jsme dopadli
dobře. V pátém ročníku jsme ve všech ukazatelích
(Čj, M a Aj) dosáhli i výrazně lepších výsledků,
než byl průměr v České republice; v devátém
ročníku rovněž.
• Žáci 8. ročníku si dobrovolně zakoupili program
SCIO (Čj, M, obecné studijní předpoklady) a někteří
z nich dosáhli na výsledky 90 – 100%. Např. Daniel
Křivánek, Roman Dvořák, Eliška Nováčková,
Jan Chytka a Pavel Pokorný).
• Do oblasti vzdělávání určitě lze zařadit i školní
vlastivědné zájezdy, při nichž se žáci tentokrát
vypravili do Olomouce (6.), do Brna a Oslavan (7.),
do jižních Čech (8.), na Pálavu (9.) a na ranč
v Tavíkovicích (celý 1. st. a MŠ).
• Posledními zájezdy byly exkurze na ČOV
v Třebíči a úpravnu pitné vody v Heralticích a do
JE Dukovany.
Z kultury
• Žáci 1. stupně společně s dětmi MŠ navštívili
kulturní pořad s námětem televizních Večerníčků
v kulturním domě v Třebíči.
• Hezký zážitek si odnesli žáci 1. stupně děti MŠ

z pořadu pana Vojkůvky „Procházka hudbou“.
• Paní učitelky 1. stupně připravily se svými žáky
u příležitosti oslavy Dne matek (17. 5.) besídku,
která se tradičně těšila velké návštěvě a ohlasu.
Spolu s paní Jiránkovou ji připravila paní učitelka
Kobrová, která nastoupila místo paní učitelky
Stejskalové (odešla na MD).
Ze sportu
• Zkraje května se starší žáci 1. stupně
zdokonalovali v jízdě zručnosti na kole
a seznamovali s pravidly silničního provozu
na dopravním hřišti v Náměšti. Vše proběhlo pod
vedením pracovníka odboru dopravy, pana Fily.
• V Náměšti také proběhlo okrskové kolo dopravní
soutěže. Opět jsme zaznamenali výrazný úspěch.
Starší žáci (Silvie Csicsóvá, Roman Dvořák, David
Žalud a Aneta Nováčková) zvítězili a postoupili
do krajského kola, které se konalo ve Žďáře nad
Sázavou. Mladší žáci skončili na 2. místě.
• Ve čtvrtek 27. 6. jsme uspořádali sportovní den.
Tradici kopané jsme z důvodu nadměrné vlhkosti
hřiště museli porušit, k nelibosti chlapců, a
le nakonec přijali náhradní sport – florbal. Všichni si
vyhráli nějakou sladkost a den dopadl dobře.

Ke konci školního roku dochází také k vyhodnocení
sběrových akcí, sběru papíru a léčivých rostlin.
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• Výsledky sběru papíru: David Žalud (584 kg),
Petr Malý (528), Jan Trojan (500), Pavel Pokorný
(470), Tereza a Kristýna Chylíkovy (po 330),
Václav a Vít Křikavovi (po 195), nad 100 kg
odevzdaly Lenka Peňázová a Iva Vyskočilová.
Soutěž tříd vyhrál 3. ročník s průměrem 121,5 kg
na žáka.
• Výsledky sběru léčivých rostlin: Petr Malý (za
476,- Kč), Josef Kříž (212), Kristýna Vochyánová
(206), Matyáš Jašek (197) a nad 100 Kč také Jan
Trojan.
Sběr tříd vyhrál 2. ročník s průměrem za 68 Kč
na žáka.
Vážení spoluobčané, užijme si v pohodě zbytek
prázdnin, dovolených a na shledanou v novém
školním roce!
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Od posledního vydání čtvrtletníku se konaly dvě
zasedání ZO, první se konalo 22. května 2013
a jeho obsahem bylo, vedle obvyklých bodů, jako
jsou schválení programu, volby komisí a informace
starosty a místo starosty o činnosti za poslední
období, rozpočtová opatření apod., i schválení
závěrečného účtu obce. Závěrečný účet obsahuje
údaje o ročním hospodaření obce v plném členění
rozpočtové skladby a dalších finančních operací,
včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření obce a jím zřízených
nebo založených právnických osob. Součástí
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně a přezkum hospodaření obce. Závěrečný
účet obce schvaluje zastupitelstvo obce, jeho
projednání se uzavírá vyjádřením souhlasu bez
výhrad nebo souhlasu s výhradami, na jejichž
základě přijme obec případná opatření potřebná k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu neobdržela
obec žádnou připomínku a vzhledem k výsledku
přezkumu hospodaření obce za rok 2012, nejsou k
tomuto závěrečnému účtu žádné výhrady, byl tento
usnesením č. 17/2013 schválen bez výhrad.
Dále byl schválen nákup komunální techniky a
některé majetkové smlouvy řešící minulé dohody a
nedořešené vztahy. Mj. jsme schválili záměr směny
pozemků s Krajem Vysočinou a to komunikaci
kolem Bohuslavových za komunikaci kolem
hospody (u Pochopových).
Na druhém, zatím posledním zasedání konaném
dne 31. 7. 2013 byly opět podány informace o
činnosti za poslední období a konstatovalo se zatím
vyrovnané plnění rozpočtu odpovídající pololetí.
Z informací, které dále zazněly lze říct, že:
Obec vypsala výběrové řízení na pořízení
komunální techniky v rámci akce „Separace a svozu
bioodpadů“ v obci Březník, na kterou obdržela
dotační příslib ve výši 1,89 mil. Kč, výběrové řízení
proběhne 9. září 2013.

Co se týká žádosti o dotaci na víceúčelové
sportoviště, tak tam se bude rozhodovat po 25. září
2013. Nechme se překvapit.
Dále, jak jsem psal již v úvodním článku, jsme
obdrželi nadační příspěvek z Nadace ČEZ na
obnovu stromořadí. V rámci této akce obnovíme do
konce roku třešňovou alej směrem k areálu U
Lamberka. Mělo by se tam vysázet 54 nových
stromků a to v kombinaci třešeň, švestka a višeň.
Tuto
akci
budeme
zajišťovat
především
dodavatelsky.
Dále jsme rozebírali situaci ve třídění komunálního
odpadu. Tam se nám letos zřejmě nepodaří obhájit
loňské přední umístění: Jednak se nám nedaří
„plnit“ kontejnery se tříděným odpadem tak,
abychom dostávali požadované body do soutěže. A
dále, ještě pořád, v komunálním odpadu co vozíme
na skládku a platíme za jeho uložení oproti
zpracování tříděného odpadu (které máme zdarma)
je velký podíl odpadu, jež by mohl skončit
v kontejnerech na tříděný odpad. Zamyslete se,
prosím, nad těmito souvislosti a třiďte.
starosta

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc červenec:
Paní Malachová Božena, 81 let, Březník č. p. 38
Pan Vidlák Vlastimil, 70 let, Březník č. p. 168
Pan Weber Josef, 65 let, Březník č. p. 34
Paní Pelánová Jaroslava, 65 let, Březník č. p. 215
Paní Pokorná Libuše, 65 let, Březník č. p. 180
Paní Pilátová Helena, 60 let, Březník č. p. 235
Za měsíc srpen:
Paní Křížová Marie, 81 let, Březník č. p. 17
Paní Švarcová Marie, 75 let, Březník č. p. 90
Paní Pavlíková Vlasta, 75 let, Březník č. p. 190
Paní Chadimová Růžena, 70 let, Březník č. p. 12
Pan Kafka František, 70 let, Březník č. p. 194
Pan Franěk Jaroslav, 65 let, Březník č. p. 229
Pan Suchý Jan, 65 let, Březník č. p. 13
Paní Staňková Marie, 65 let, Březník č. p. 119
Paní Křoustková Božena, 65 let, Březník č. p. 231
Za měsíc září:
Paní Pechová Anna, 90 let, Březník č. p. 153
Pan Bábuněk Josef, 84 let, Březník č. p. 98
Paní Kratochvílová Věra, 82 let, Březník č. p. 176
Paní Bochníčková Božena, 81 let, Březník č. p. 81
Paní Kopuletá Marie, 81 let, Březník č. p. 16
Pan Malý Ferdinand, 81 let, Březník č. p. 156
Pan Klusák Josef, 80 let, Březník č. p. 121
Paní Žáková Miroslava, 80 let, Březník č. p. 154
Paní Horká Jarmila, 75 let, Březník č. p. 171
Paní Kudláčová Helena, 75 let, Březník č. p. 213
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Novorození občánci
Trojanová Barbora, narozená dne 10. 05. 2013,
Březník č. p. 237, rodiče: Josef Trojan a Kristýna
Stejskalová.
Dragounová Aneta, narozená dne 05. 06. 2013,
Březník 74, rodiče: Rostislav Dragoun a Ivana
Sochorová.
Leitner Václav, narozen 21. 06. 2013,
Březník č. p. 35, rodiče: Dušan Leitner a Jitka
Kocourková.

FOTOGALERIE
Svatba Filkovi, OÚ Březník 8. 6. 2013

Vítáme nově přistěhované občany
Duben:
Paní Hana Kovaříková, s dětmi Valentýnou
Paulíkovou a Jakubem Kovaříkem, Březník č. p. 151
Paní Zuzana Chadimová a pan Petr Chadim s děti
Jakubem, Kevinem a Matějem Chadimovými,
Březník č. p. 241
Paní Věra Ondráková, Březník č. p. 10
Červenec:
Slečna Šuštiaková Lucie, Březník č. p. 233

Blahopřejeme novomanželům:
Marcele (rozené Strnadové) a Petru Hanzlíkovým,
Březník č. p. 173, místo sňatku: Jindřichův Hradec
dne 1. 6. 2013
Haně (rozené Sklenářové) a Marku Filkovým,
Březník č. p. 69, místo sňatku: Březník dne 8. 6.
2013
Lucii (rozené Chlubnové) a Martinu Vlachovým,
Březník č. p. 127, místo sňatku Rajhrad dne 15. 6.
2013
Lucii (rozené Janatové) a Liboru Bábuňkovým ,
Březník č. p. 98, místo sňatku: Březník dne 27. 7.
2013
Radce (rozené Sedláčkové) a Zdeňku Klusákovým,
Březník č. p. 275, místo sňatku: Rosice, dne 26. 7.
2013

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:

Svatba Vlachovi, Klášter Rajhrad 15. 6. 2013

Svatba Bábuňkovi, OÚ Březník 27. 7. 2013

Květen:
Paní Polednová Marie, Březník č. p. 209
Pan Javůrek Jiří, Březník č. p. 196
Pan Pejpek Jan, Březník č. p. 11
Červen:
Pan Flesar Miroslav, Březník č. p. 56
Červenec:
Paní Chadimová Jarmila, č. p. 61
Srpen:
Pan Strašák Josef, č. p. 131

Stránka | 10

Vítání občánků: Tereza Sobotková, dne 11. 5. 2013

27. 5. 2013, paní Božena Klímová 90. výročí
narození

OÚ Březník dne 28. 6. 2013, loučení s deváťáky,
školní rok 2012/2013

Vítání občánků: Tadeáš Soukup, dne 11. 5. 2013

Vítání: Simona a Markéta Loudovy, dne 11. 5. 2013

OÚ Březník dne 3. 7. 2013, beseda s Jožou
Balejem, mistrem republiky ČR 2013 v hokeji

47. 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 15. 9. 2013.
Děkujeme.
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