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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v naší obci dle záznamů na obecním úřadě evidujeme
134 pejsků různých ras, směsí ras a velikostí včetně
čtyř chovných psích stanic. Většina majitelů těchto
pejsků se vzorně stará o své miláčky, hlídače a také
„členy rodiny“. Tento vysoký počet chovatelů pejsků a
jejich starostlivost a péči o své miláčky kazí ovšem ti
spoluobčané, kteří své pejsky nechávají bez dohledu
běhat po obci. Jsou situace, kdy tito psi jsou vážnou
hrozbou možné dopravní nehody, potenciálním
nebezpečím napadení dětí i dospělých, zejména po
dobu prázdnin je v obci jejich počet zvýšený (návštěvy,
turisti, cykloturisti, rekreanti, hosté aj.). Dalším
problémem je množství exkrementů zanechaných
těmito pejsky (bez pána), zejména na nejméně
vhodných místech a hojně používaných veřejných
prostranstvích – chodnících, které je třeba uklízet. Být
svědkem verbálního projevu občana „umazaného“ od
psích exkrementů není nic příjemného a jistě uznáte ani
láskyplného, pokud se ovšem nestane ještě něco
horšího.
Naše obec má vydanou Obecně závaznou vyhlášku,
která reaguje na podmínky chovu pejska v domácnosti a
informuje Vás občany o Vašich právech a
povinnostech, upravuje tento stav na místní podmínky a
informuje Vás o zákonných nařízeních a novelách
zákona v dané oblasti.
Děkujeme těm občanům, kteří se vzorně starají o své
pejsky a současně vybízíme Vás ostatní (je vás velmi
málo) k následování, budeme mít v obci bezpečno a
čisto!
Ty občany, kteří z různých důvodů nemají k dnešnímu
dni uhrazen poplatek ze psa na rok 2008, rádi přivítáme
na obecním úřadě, aniž je budeme písemně upomínat.
Děkuji za vstřícnost a pochopení!

D a t u m v y d á n í : 23 . 07 . 2 0 0 8
Organizátoři se postarali nejen o hladký průběh celého
dne, ale i o množství cen, což ve finále znamenalo, že
žádný soutěžící neodcházel s prázdnou.

Celé odpoledne probíhalo v soutěžním duchu, i když
všechny návštěvníky zkropil letní deštík.
Na malém fotbalovém hřišti před sokolovnou probíhala
jízda zručnosti na kole, kterou bedlivě sledoval i pan
starosta obce. Vědomosti z oblasti zoologie a
zdravovědy prověřila zdravotní sestřička Jana
Kalousková a učitelka mateřské školy Zdeňka Hejlová.

Ing. Jaroslav Mojžíš, starosta obce

Víte že, … a místní události …
- V sobotu 7. června 2008 se konal v Březníku Den
dětí, který pro děti připravil Obecní úřad ve spolupráci
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, TJ Sokol
Březník, dobrovolníky z řad občanů, Sborem
dobrovolných hasičů obce Březník a společností E.on.

Další disciplíny, jako srážení kuželek hasičskou hadicí,
srážení plechovek proudem vody, poznávání rostlin
podle natrhaných exemplářů, soutěž na čas ve skákání
v pytli, dále pak hod na klauna a prolézání plátěným
tunelem, to bylo krásné zpestření a oživení tohoto
odpoledne.
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Účast byla veliká a všichni se dobře bavili.
Jistě jste si všimli, že začaly stavební práce na
budově Základní školy. Jedná se o státem dotovaný
projekt „ Úspory energií“ zateplení škol, který je tolik
diskutovaný i v lokálním tisku hlavně z důvodu obtížné
dosažitelnosti této dotace. Obecní úřad považuje za
velký úspěch získání dotace ve výši 3 300 000 korun,
která bude použita právě na zmíněné zateplení a kterou
doplní z rozpočtu obce částka 330 000 Kč. Finální
suma na zateplení by tedy měla dosáhnout částky něco
málo přes 3 630 000 korun.

výstavbě sociálního zázemí byl počet odpracovaných
brigádnických hodin členy SDH Březník. Rádi bychom
vyzdvihli jejich pracovitost a nasazení, vždyť
pomáháme sami sobě.
- Po čtyřech letech se prostory naší Mateřské školy
chystají převléci do nového kabátu v podobě nové
výmalby, která začala 21. července a o kterou se
postarala firma Roupec Třebíč, náklady budou hrazeny
z rozpočtu Základní školy.
Naše děti se tak po prázdninách budou vracet do
zářivějších a svěžích prostor.

CYKLOTRASA
„MLYNÁŘSKÉ STEZKY“
V minulém vydání Březnického čtvrtletníku jste se
mohli dozvědět něco o mlýnech Na jizerských a u
Velkého pole. Nyní jsme pro Vás připravili konečnou
fázi vyprávění o mlýnech, a to Starý mlýn v Březníku a
Nový březnický mlýn.
Starý mlýn v Březníku

Zateplení provede firma Vanderlaan s.r.o. ze Světlé nad
Sázavou, která vyhrála výběrové řízení a nabídla
nejlepší cenu za provedené práce.
O dotaci obec žádala již v roce 2006 a 2007, ale teprve
v tomto roce byla po zdlouhavé „papírové válce“
úspěšná. Stejně jako u místní sokolovny přinese tolik
potřebnou úsporu energií, nehledě na estetický a
praktický efekt.
Vyměněna nebudou pouze všechna okna na budově, ale
i dveře a budova bude pokryta zateplovacím
polystyrenovým pláštěm a opatřena bude finální
barevnou úpravou ( štukem).

Když se v polovině dvacátých let 20. století rozhodl
Alexandr Jarolím postavit v Březníku mlýn, navazoval
na mlynářskou tradici přerušenou zhruba před sto lety.
V Březníku býval pod vesnicí do poloviny 19. století
rybník a na jeho hrázi v Rymizi stával pánský mlýn. Šlo
o kamenný šrotovník poháněný vodou z rybníka.
Začátkem 19. století byl na mlýně pantáta Čermák,
který zastával také funkci porybného. Když byl
v polovině 19. století rybník zrušen, skončil svoji
existenci i mlýn.
Alexandr Jarolím (1895 – 1959), který se proti vůli
rodičů oženil s Albínou Janouškovou (1896 – 1963)
z Březníka č.p.19 si od samého počátku nevedl špatně.
Při parcelaci kuroslepského statku výhodně nakoupil
pozemky a v roce 1924 začal na kraji obce u silnice na
Uhelno stavět nový mlýn. Stavba včetně obytných a
hospodářských budov byla v roce 1926 ukončena a
dostala popisné číslo 132. Protože obec končila
elektrifikaci, byl od samého začátku mlýn poháněn
elektrickým proudem. Nový mlýn v krátké době začal
prosperovat. Mlynáři se narodili tři dcery – Marie
(1924), Alena (1926) a Drahoslava (1928), takže se
toužícího potomka nedočkal.
Samostatnou kapitolou pro březnický mlýn byla II.
světová válka. Hlad sem, zvláště z Brna, denně přiváděl

- Obec dostala do užívání od firmy ESKO - T zdarma
dalších 20 biokomposterů, které byly na základě
požadavků občanů rozmístěny podle jejich potřeb různě
po obci. Obec je tak již dostatečně pokryta.
- 21. června bylo dnem otevřených dveří zahájeno
užívání přístavby sociálního zázemí hasičské
zbrojnice. Výstavba sociálního zázemí probíhala ve
dvou etapách ( rok 2007, 2008) za finanční spolupráce
obce Březník, „Programu obnovy venkova“ kraje
Vysočina a SDH Březník. Dotace POV činila 105 000
korun, další náklady byly hrazeny z rozpočtu obce a
SDH Březník. Velkou a neocenitelnou pomocí při
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desítky občanů, aby si u mlynáře vyprosili několik
kilogramů mouky. Z kralického nádraží vyšlapali přes
pole a louky cestu. Občané z Brna často měnili mouku
za alkohol, pracovní boty, modráky a další oblečení, na
které nebyl na vesnici nárok. Tato výměna přinášela za
války peníze, ale také velké riziko. Namátkové kontroly
ve mlýně i na nádražích byly na denním pořádku.
Alexandr Jarolím byl za války několikrát vyšetřován a
nějaký den si pobyl i na gestapu. Vždy to dobře
dopadlo. Koncem války při leteckém náletu obce byl
mlýn poškozen a vyhořela pila. Manželé Jarolímovi
mlýn v krátké době opravili.
Ještě koncem roku 1951 se zdálo, že mlýn likvidační
snahy okresu přežije. Neutekl však rok a mezi
uzavřenými mlýny se objevil i březnický. V roce 1956
předal mlynář mlýn do užívání JZD. Skladnicí byla
jmenována dcera mlynáře Alena. Alexandr Jarolím
zemřel tragicky 25. července 1959.
V roce 1990 byl mlýn vrácen mlynářově vnučce Aleně
Oswaldové, která mlýn zdědila. V roce 1995 si mlýn
pronajala
Marie
Skokanová.
Zásluhou
této
podnikatelky byl nákladem 30 milionů korun přestavěn
a modernizován. Již v polovině roku 1996 byl zahájen
zkušební provoz. Ročně se zde začalo mlít 50 tun obilí
a bylo zde zaměstnáno 15 pracovníků. Zdálo se, že
budova mlýna byla vrácena svému účelu.
Protože majitel mlýna stále zvyšoval pronájem,
rozhodla se podnikatelka v polovině roku 1998
z budovy mlýna odejít. Majitel mlýna stál před
problémem najít do objektu nového provozovatele. Asi
po pěti letech se našla stavební firma, která zde
vybudovala sklady a výdejnu stavebních a nástřikových
materiálů. S mlynářskou tradicí to nemá nic
společného.

„Mlynářské stezky“ najdou
informace o historii obce.

orientační

mapu

a

Z kronik obce
V tomto díle březnického čtvrtletníku si
přečtete již poslední část seriálu o výstavbě březnické
sokolovny,
kterou
přepisujeme
z materiálů
připravených panem Miroslavem Menšíkem v roce
1987.
…Dne 8. srpna 1936 se sešel výbor, aby
stanovil program při předávání sokolovny do
zkušebního provozu. Termín je určen na 14. srpna. Sraz
účastníků bude v 8 hodin na hřišti v Močitkách.
Průvod, vedený hudbou Jana Nedvěda, projde celou
obcí kolem hasičské zbrojnice k sokolovně. Lampiony
ponesou hasiči v helmách. Pouťová zábava bude
odpoledne před hostincem pana Kříže, večer poprvé
v sokolovně. Nové jeviště „pokřtili“ mladí ochotníci
23. srpna 1936, když uvedli veselohru B. RajskéSmolíkové „Zlatý liják“. Hra byla vybrána s úmyslem,
že bude hrána na hřišti v Močitkách. Byly postupně
stanoveny tři termíny, ale vždy pršelo. V novém
kulturním stánku se sešlo 240 diváků. Byl mezi nimi i
Richard Mužík, který před 45 lety stál u zrodu
ochotnického divadla v obci.
Dne 2. září 1936 se koná v sokolovně první
výborová schůze Sokola. Všichni účastníci v tom vidí
historický okamžik. Sál byl zpřístupněn, ale čekají
dokončovací práce – byt sokolníka, nálevna pod
jevištěm, nátěry, zateplení půdních prostorů, vybavení
šaten, ale také úklid kolem sokolovny a terénní úpravy.
První členská schůze byla do sokolovny svolána 12.
září 1936. Přišlo však pouze 16 členů. V listopadu je na
programu zpráva o kolaudaci sokolovny pro zřízení
provozu kina. Komise nařídila jen drobné úpravy.
Jedná se také o obsazení místa sokolníka. Jednotě se
nabízí František Staněk č. p. 35, Jan Nedvěd a Alois
Dvořák. Volba se uskutečnila pomocí lístků. Místo
získal F. Staněk.
Řádná valná hromada se konala 31. ledna 1937.
Výbor jednoty připravil první souhrnnou zprávu o
výstavbě sokolovny. Příjem za rok 1936 činil 80 848
Kč a rovnal se zároveň i vydání. Dluh u Živnostenské
konstribučenské hypoteční záložny byl 30 000 Kč a
směnečná výpůjčka 10 000 Kč. Členstvo odpracovalo
na stavbě 4 720 hodin, které byly oceněny částkou
9 440 Kč. Koňskými potahy byly zajištěny práce v ceně
6 30 Kč. Odhadnutá práce zdarma činila 15 780 Kč.
Zvolen byl i nový výbor. Jeho složení bylo následující
–
Alois
Lysák
(starosta),
Josef
Kopuletý
(místostarosta), Ludvík Bok (náčelník), Marie

Nový březnický mlýn
Tento moderní mlýn patří mezi nejnovější mlýny na
Třebíčsku. Stojí uprostřed obce a budova byla původně
postavena jako kulturní dům v obci. Mlýn byl do těchto
upravených prostor přestěhován v letech 1998/99
z objektu mlýna, kde provozovala Marie Skokanová
mlynářskou živnost jako nájemnice. Mlýn dále
modernizovala a vybudovala dostatečný vozový park.
Dnes je schopna dodávat volně loženou mouku do
velkých pekáren, ale také sáčkovanou mouku po kilech
do prodejních organizací.
Oba březnické mlýny jsou zachyceny v turistické mapě
a jsou přístupny ze silnice Náměšť nad Oslavou –
Uhelno. Navíc Obecní úřad v Březníku na křižovatce
silnic v obci vybudoval odpočívadlo, kde cyklisté
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Mužíková (náčelnice), František Krejčí č. p. 52
(vzdělavatel), Jan Kudláč (jednatel), Božena Lysáková
(pokladní). Členy výboru se stali Josef Menšík č. p. 5,
Julius Janoušek, František
Kříž č. p. 15, Josef Bohuslav č. p. 31, Josef Chadim,
Čeněk Man, náhradníky pak František Matoušek,
Jaroslav Chadim čp. 54, Augustin Musil a Alois Pánek.
Na jaře roku 1937 se práce soustředily na
výsadbu stromů kolem sokolovny a přilehlého cvičiště.
Včelařský spolek z Náměště nad Oslavou nabídl
pámelníky a jilmy. Slavnostní otevření sokolovny
spojené s veřejným cvičením se uskutečnilo 27. června
1937. Předcházelo mu roznášení pozvánek do všech
rodin v obci a rozvoz plakátů do okolních obcí. Tribuna
byla postavena před hlavním vchodem do sokolovny.
K radostné atmosféře přispěla 40člená sokolská hudba
z Třebíče a domácí dechová hudba Jana Nedvěda.
Zájem byl i o pohlednice, které pohotově zhotovil
fotograf O. Knoll z Náměště nad Oslavou. Mezi hosty
byli členové předsednictva Československé obce
sokolské, Ladislav Jandárek z Brna a starosta župy plk.
Švece dr. Rosendorf z Velkého Meziříčí. Na veřejném
cvičení před sokolovnou se představilo celkem 461
cvičenců. Z pořádající TJ Sokol Březník cvičilo 11
mužů, 5 žen, 11 dorostenců, 16 dorostenek, 22 žáků a
38 žákyň.
Slavnostním otevřením sokolovny skončilo
sedmnáctileté období usilovné práce o vlastní stánek.
Neskončily však starosti, jak splatit dluhy, které ještě
koncem roku 1938 činily 37 000 Kč. V této souvislosti
je nutno vzpomenout významné pomoci členů Sokola,
kteří se věnovali ochotnickému divadlu. Ochotníci totiž
výrazně přispívali na společnou hromádku finančních
prostředků, nutných k zahájení i samotné stavbě
sokolovny. Od roku 1920 do otevření sokolovny v roce
1936 uvedli celkem 45 divadelních her, při čemž
některé měly dvě i tři reprízy. Znamenalo to slušný
přínos pro pokladnu, neboť ani jedna hra neskončila
mankem. Mezi nejúspěšnější hry patřila opereta –
„Kráska ze Šumavy“ od autorské dvojice K. Fořt aj.
Nachman. Byla uvedena v roce 1931 a čistý zisk dosáhl
výše 1 338 Kč. Během roku 1937 členové Sokola
uvedli v nové sokolovně 5 divadelních her. O rok
později už jen dvě, když další činnost neblaze narušila
mobilizace. Dne 3. dubna 1940 byl ve výboru schválen
nákup promítacího zařízení. Všechnu snahu však
násilně přerušila nacistická okupace.
Tak se stalo, že výbor Sokola ještě nestačil
poplatit všechny dluhy a už o pracně budovanou
sokolovnu přišli. Jak se to vše událo vyprávěl 21.
května 1945 na první výborové schůzi Sokola po
skončení II. světové války Alois Lysák. Jednání tehdy
byli přítomni: Božena Lysáková, František Dobrovolný,

Jan Kudláč, Jaroslav Kašpar, Josef Kříž č.p. 14, Josef
Menšík č.p. 5, František Kafka a Jaroslav Staněk.
Dne 12. dubna 1941 byla činnost Sokola
pozastavena. Ráno o deváté hodině se dostavil na
obecní úřad četník. Byli svoláni funkcionáři
tělovýchovné jednoty, aby byl za jejich přítomnosti
sepsán a odhadnut majetek. Poté byly všechny
movitosti v sokolovně sneseny do šatny herců a výčepu
a obě místnosti zapečetěny. Archiv, knihy a razítko
byly odvezeny na četnickou stanici do Rapotá.
Bývalým funkcionářům Sokola byl předán výměr
okresního úřadu v Třebíči o zastavení činnosti. Na
telefonický dotaz, co bude s promítáním, bylo sděleno,
že kino zůstává dále v provozu.
Dne 27. srpna 1941 byl jmenován okresním
úřadem bývalý starosta jednoty Alois Lysák
zplnomocněncem pro správu sokolského majetku. Do
měsíce však byl Sokol rozpuštěn (11.10.1941). Již 30.
října je sokolský majetek znovu sepisován pro okupační
úřady. V srpnu 1942 byla sokolovna zapůjčena pro
žňový útulek dětí za poplatek 100,- Kč měsíčně. Tyto
peníze musela obec odvádět německým úřadům
v Praze. Dne 19. září 1942 došlo k soupisu židlí, které
měly být dodány pro Hitlerjugend, ale provoz kina
tento záměr oddálil.
Začátkem listopadu 1942 byl okresním úřadem
v Třebíči ustaven správcem sokolského majetku němec
R. Bauman, jinak správce lihovaru na Velkém poli. Ten
vedl jednání s německými úřady přímo a nikoli
prostřednictvím okresního úřadu, jak tomu bylo dosud.
Dne 2.září 1943 převzal správu sokolovny František
Hort č.p. 13. Sokolovna byla propůjčena Kuratoriu pro
tělesnou výchovu mládeže. Za válka byla sokolovna
jediným místem, kde se občané o sobotách a nedělích
scházeli na filmových představeních. Výtěžek ze
vstupného však byl odevzdáván německému filmovému
ústředí v Praze. Němci z provozu březnického kina
přijali přes 60 000 korun, na úroky a úmor ze zbylých
dluhů ze stavby sokolovny však zaplatili jen 6 000
korun.
Sokolský majetek byl výboru Sokola opět
předán 21. května 1945. Tehdy se uskutečnila první
výborová schůze po osvobození, na kterou se také
dostavil František Hort. Ztratila se pouze hedvábná
opona ze školního loutkového divadla, několik
osvětlovacích těles a byla rozbita čtyři okna. Celá
sokolovna také volala po vymalování. Tak se uzavřelo
první desetiletí existence březnické sokolovny.

1. října 1987
Prameny:
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Napsal: Miroslav Menšík

Protokolní kniha tělovýchovné jednoty Sokol
v Březníku (od 29.1.1933 do 2.1.1948)
Vyúčtování divadelních a jiných podniků TJ Sokol
v Březníku (od 4.3.1934 do 25.12.1949)
Kroniky obce Březník I. – III. díl

Sokol, dále v restauraci v sokolovně a také na
internetových stránkách: www.sokol.breznik.cz.
Další významnou letošní akcí na údržbě a obnově
našich zařízení jarní výměna nevyhovujících dřevěných
oken a dveří jižní části sokolovny za plastové. Podařilo
se nám zajistit výměnu tří velkoprostorových oken sálu,
okna schodiště, vstupních dveří z jižní strany a dveří na
balkon sokolovny. Od této výměny očekáváme mj. i
lepší tepelnou izolaci a tím částečné snížení nákladů na
vytápění sokolovny.
Co se týká sportovní činnosti naší jednoty, tak
v okresních soutěžích nás reprezentovalo jedno
družstvo stolních tenistů (obsadilo 9.místo z 10
účastníků), fotbalisti měli zastoupení v soutěži mužů
(průběžně 9. místo ze 14) a starších žáků (7. místo
z 10). V uplynulé sezóně jsme také velmi dobře uspěli
v soutěži neregistrovaných hokejistů v Náměšťské
hokejové lize (6. místo ze 14). Vedle pravidelných
soutěží chodili celou zimu cvičit do sokolovny děti i
dospělí. Hrály se zde hry, fotbálek i florbal, dívky a
ženy zde měly své hodiny aerobiku.
Z akcí, které nás v blízké budoucnosti čekají, a na které
Vás chci pozvat, bych jmenoval Velkou pouť ve dnech
16. a 17. srpna 2008. Na sobotní předpouťové zábavě
nám zahraje hudební skupina „Proč ne“ a v neděli po
obci i večer u sokolovny pod májí nás doprovodí
dechová hudba Polužanka.
Do nadcházejícího období prázdnin a dovolených Vám
přeji mnoho příjemných zážitků z cest a přeji si
abychom se po prázdninách všichni odpočinutí a ve
zdraví sešli.

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Březník
V uplynulém období letošního roku jsme se vedle
běžného provozu našich sportovních oddílů zaměřili
především na dokončení antukového kurtu. Byla
postavena tenisová zeď, byly osazeny dvě vstupní
branky, jedna brána velká a bylo nataženo oplocení
kolem celého kurtu. Zajištěním provizorního
zavlažování jsme tak připravili kurt k pokládce finální
vrstvy antuky, kterou koncem května provedla
specializovaná firma z Brna. Současně byly položeny
umělé tenisové lajny, do připravených šachet se osadily
sloupky a byla natažena tenisová síť. Přestože nás
k úplnému dokončení kurtu čeká ještě mnoho práce,
podařilo se nám tak připravit kurt na zkušební provoz,
který byl zahájen v neděli 1.června 2008. V přímých
nákladech bylo dosud na výstavbě kurtu proinvestováno
cca 500.000,- Kč, které byly zajištěny částečně
sponzorsky, částečně z vlastních zdrojů jednoty a
částečně veřejnou sbírkou v obci. Při výstavbě bylo
dosud odpracováno více než 800 brigádnických hodin.
Bližší podrobnosti o výstavbě kurtu jsou zveřejněny na
vývěsce TJ Sokol a také na internetových stránkách
jednoty.

Vladimír Babčan
Starosta TJ Sokol

Univerzita třetího věku

Děkuji touto cestou každému, ať již firmám, spolkům či
jednotlivcům, kdo se na financování stavby a její
následné realizaci jakkoliv podílel. Velmi si Vaší
pomoci vážíme.
Zájemci o hru si mohou rezervovat kurt u vedoucí
restaurace v sokolovně pí. Eriky Bokové osobně nebo
telefonicky na tel. čísle 733 569 691. Provozní řád a
ceník pronájmu kurtu jsou vyvěšeny na vývěsce TJ
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Letos jsem ukončil 1.ročník studia U3V na VUT
v Brně. Z vlastní zkušenosti doporučuji každému z řad
důchodců, kdo se zajímá o aktuální dění ve vědě,
technice, medicíně a vůbec v celé škále poznání.
Přednášející jsou velice ochotní a přístupní vysvětlit
potřebné individuálně. Alespoň u nás na technice.
Školné je 750,-Kč za semestr. K dispozici je vybavená
počítačová učebna s rychlým internetem, sdílenou
tiskárnu, čipový průkaz studenta, opravňující ke vstupu
do knihoven, na učebny a do sítě internetu a celá řada
pomůcek.

Začátkem tohoto roku navštívil náš obecní úřad,
původně za účelem uhrazení poplatků za odpad a psa,
pan Alexander Babčan z Horek. Mezi řečí se zmínil, že
navštěvuje univerzitu. Jeho poutavé vyprávění nás
přivedlo na myšlenku požádat ho, aby se podělil se
svými zkušenostmi a zážitky i s Vámi, čtenáři
Březnického zpravodaje. Jeho zpráva nám e-mailem
přišla už před pěknými pár týdny, ale jak vidno, ani o
prázdninách neztrácí nic na zajímavosti.
Panu Babčanovi za příspěvek děkujeme a přejeme mu
jako studentovi vydařené prázdniny!

Něco o Univerzitě třetího věku:
Univerzita třetího věku je vzdělávací aktivita prováděná
na vysokoškolské úrovni (přednášky, semináře,
cvičení), a určená zejména pro seniory.
Cílem této formy vzdělávání je nejen zvýšení odborné
kvalifikace (získané vědomosti - případně tituly většinou neslouží k výkonu povolání), ale zlepšení
kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a
kontakt s mladšími generacemi.

Mateřská
Dobrý den,

Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých
univerzitách velmi rozmanitý. Od jednotlivých
přednášek až po kompletní vysokoškolské studium,
absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou
nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek
s frekvencí jedné lekce týdně.

Tak v tomto školním roce jsme si čtení pro Vás
připravily již naposledy, vždyť už skoro začínají
prázdniny! A taky je léto, máte je také tak rádi jako
my? Zrají maliny, třešně a sluníčko hřeje jak na
objednávku. Hlavně aby mu to vydrželo celé prázdniny!
A jak jsme si užily závěr jara a začátek léta, tak o tom
si přečtete právě teď.

Kromě základního kurzu nabízí U3V VUT v Brně
speciální výuku použití osobních počítačů. Tato výuka
probíhá formou praktických cvičení v internetových
studovnách VUT. Kurzy trvají obvykle jeden semestr
(zimní od října do ledna a letní od února do května).

 30. dubna byla školka plná čarodějnic i
čarodějů. Kdo by k nám ten den přišel, ten by
se divil!Byly jsme skoro všichni pomalovaní a
načesaní jako pravé čarodějnice. Jenom to
koště nám chybělo, ale to bylo nachystané až
na večer.

Stručná osnova kurzů praktického použití PC
•

•

•

•

škola

Kurz A - Základy použití počítačů - (ovládání
PC, operační systém Windows, textový editor
MS Word)

 2. května se naši budoucí noví kamarádi přišli
zapsat do naší školky na příští rok. S paní
učitelkou Jaškovou jsme jim připravili drobné
dárky, aby se jim u nás líbilo.

Kurz B - Použití počítačů - pokročilí (operační
systém Windows NT 4.0 Workstation, textový
editor MS Word, tabulkový procesor MS
Excel)

 9. května jsme ve školce přivítaly naše
maminky. S nimi jsme oslavily jejich svátek –
Den matek. Zacvičily jsme jim aerobik,
zazpívaly, zatancovaly a každý z nás jim
věnoval spolu s básničkou svůj dárek. Ten jsme
jim nachystaly předem s paní Matouškovou,
jestli si vzpomínáte…

Kurz C - Internet v praxi - (vyhledávací
servery, práce s elektronickou poštou,
protokoly a služby počítačových sítí,
vyhledávání praktických informací (jízdní řády,
telefonní seznamy, slovníky a pod .)
Kurz D - Technologie internetu - (služba
www, elektronická pošta, HTML.
6

 28. května jsme na pozvání MŠ Kralice jely do
Boskovic navštívit westernové městečko. Čekal
tam na nás Vinnetou, Indiáni, koně, pistolníci a
kovbojové s lasem. I někteří z nás si
vyzkoušeli, jak se s ním zachází, ale moc jim to
nešlo. A pár indiánů jsme si vezly s sebou i
domů – děti se nechaly pomalovat indiánskými
znaky. Však se maminky nestačily divit, kdo se
jim to z výletu vrátil.
 30.května, to bylo pořád v jednom týdnu, jsme
měli ve školičce vzácnou návštěvu – naše
tatínky! Slavily jsme s nimi Den otců. Kdyby
jste to viděli jaká to byla bezva zábava! Však
jsme se na ně také s paní učitelkou pořádně
připravily! Nejdříve jsme tatínkům za
doprovodu hudby zacvičily a pak tátové hádali
nás, děti, jen podle nohou, komu patří bačkorky
či ponožky, poznávali buď sebe nebo nás podle
portrétů. U stolečků za naší pomoci modelovaly
naši značku a co nejrychleji skládali čepici a
lodičky. Všichni jsme se u toho hodně nasmáli
a pobavili. A na úplný konec bylo opět opékání
buřtíků na zahradě. Příští rok je určitě pozveme
znovu.

Školní rok je sice u konce, ale naši školičku ještě
neopouštíme, máme prázdninový provoz prvních 14 dní
v červenci. A potom i mi ostatní si budeme užívat –
společně s mámou a tátou. A naši školku čeká
malování, aby nás mohla přivítat v novém školním
roce.
Užívejte si i Vy všichni ostatní a po prázdninách
NASHLEDANOU!

 2. června jsme oslavily novými hračkami
(dárky) na písek, Den dětí a školáci s paní
učitelkou Jiránkovou nám uspořádali druhý
flétnový koncert. Zahráli nám plno lidových
písniček a mi jsme je poznávali podle melodie
a podle obrázků. Sladká odměna děti neminula.
 20. – 22. června byli naši předškoláci na Ranči
u řeky v Tavíkovicích . Čekaly tam na ně dny
plné her, soutěží a zábavy. Už tam byly potřetí
společně s našimi známými kamarády v velké
školy. A taky si to tam pořádně užily.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Třebaže jarní měsíce přinášejí i jarní únavu, práce ve
škole se nezastavila.
Po dohodě s panem farářem se mohl uskutečnit
výchovný koncert v místním kostele, při kterém se žáci
seznámili s historií a činností varhan jako hudebního
nástroje a vyslechli několik skladeb.
•

 26. červen byl pro nás opět dnem slavnostním.
To jsme se v obřadní síni loučily nejen s tímto
školním rokem, ale především s našimi
kamarády předškoláky. Společně s nimi jsme si
připomněli písničky, básničky a hudební hry,
které jsme se spolu naučily. Maminky nám na
tuto slavnostní chvíli přichystaly pohoštění,
moc děkujeme i jim.

V březnu se nám také podařilo spustit
informační systém škol, a to zásluhou našeho bývalého
žáka Josefa Trojana, který tím zároveň splnil úkol své
bakalářské práce.
•

Velmi bohatý na akce byl duben.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili přednášky
uznávaného sexuologa Radima Uzla, uskutečněné
v Náměšti nad Oslavou. Oba ročníky také navštívily
brněnské divadlo Radost, kde zhlédly veseloherní
představení „O vykutáleném ševci, aneb jak step přišel
•
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na svět“. Žáci se určitě nenudili a mají za sebou
příjemný zážitek. Naopak mladší žáci navštívili koncert
populárního zpěváka Pavla Nováka v Kralicích.

Vážení spoluobčané, přejeme vám příjemné prožití
dovolených a dětem vydařené prázdniny.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

Velmi úspěšní byli mladší žáci v okresním kole
matematické soutěže Pythagoriáda, v níž žákyně Eva
Prokešová skončila na vynikajícím 2. a Michal Bátrla
na 3. místě.
•

Co nového na Vysočině
červen 2008

21.4. se pro žáky 9. ročníku rozjelo přijímací
řízení. Někteří dělali písemné zkoušky, jiní byli přijati
na průměr, ale téměř všichni uspěli v 1. kole. Pouze
jeden žák si musel zvolit jiný učební obor než původně
zamýšlel. Ať se jim na nových školách a učilištích daří!
•

Vysvědčení a potom hezké léto
V červnu to nebývá pro nikoho jednoduché. Žák,
student nebo rodič či prarodič, všechno je to jedno.
Snažíme se na poslední chvíli věci dotáhnout do konce
nebo trochu vylepšit. Ti odpovědnější chtějí odejít na
dovolenou nebo na prázdniny s čistou hlavou nebo
s pocitem dobře vykonané práce bez restů a dluhů. Daří
se nám to samozřejmě různě, ale stejně si myslím, že se
na dovolenou a léto vůbec většinou těšíme.
Červen je i měsícem, kdy se kromě vysvědčení
odměňují ve školách i ti talentovaní a úspěšní. Jsem
přesvědčen, že je to dobře. Být dobrým nebo nejlepším
přece není ostuda, ale úspěch. Červen je i měsícem
třídních srazů, svěcení obecních praporů, městských
slavností, různých tradičních oslav výročí a
opravdových i recesistických přehlídek a soutěží.
Je úžasné jak města a obce na Vysočině žijí. Každý den
vidím, že Vysočina je opravdu dobrým místem pro
život a možná více než kde jinde u nás platí: „Léto
budiž pochváleno.“
Jak se žije na Vysočině
Krajští zastupitelé zakončili červen svým v tomto roce
již 4. zasedáním. Schválené grantové programy
Prevence kriminality 2008 (2,0 mil. Kč), Rozvoj
vesnice 2008 (10,0 mil. Kč), Edice Vysočiny VI (2,0
mil. Kč), Vysočina bez bariér 2008 (4,0 mil. Kč) jsou
jen jedním z výsledků jejich zasedání.
Dalšími tématy jednání bylo rozšíření spolupráce za
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, udělování nejvyšších
ocenění – medailí kraje Vysočina a zejména potom
jednání o možnosti realizace rozvojových projektů
kraje, jakými jsou například Vesmír Vysočiny nebo
Vědeckotechnologický park.
Zkrátka i ve druhé polovině roku bude co dělat. Pro
spoustu z nás budou letní měsíce nejen obdobím letního
slunění, ale i tvrdé práce. Za sebe si dovolím napsat, že
mám z té první poloviny roku dobrý pocit. Základní
kameny rozvoje našeho kraje se daří nadále pevně
usazovat a ukazatele kvality života patří v našem kraji
k nejlepším v republice.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo konečně dokončit
knížku s příznačným názvem „Jak se žije na Vysočině“.
Pokud vše půjde podle plánu, věřím, že se ještě
v letních měsících dočkáme prvních výtisků. Jsem

Pravděpodobně největší událostí letošního jara
se stala 3. regionální olympiáda dětí a mládeže
v Náměšti nad Oslavou. Byla zahájena 27. května a
z naší školy se jí zúčastnilo 45 sportovců, načež 22
z nich získalo nějakou medaili. Nejúspěšnější byli
Bětka Chytková z Rapotic s 5 medailemi (1 – 2 – 2) a
Petr Csicsó z Kralic, rovněž s 5 medailemi (1 – 1 – 3).
Z březnických sportovců získal Lukáš Babčan 4
medaile (1 – 2 – 1), z Kuroslep Denis Měcháček 2
medaile (0 – 1 – 1). Z obcí, jejichž žáci navštěvují naši
školu, se nejlépe umístnily Kralice na 5. místě, Březník
na 7. místě a Kuroslepy na 24. místě.
•

Také školní výlety máme již za sebou. A kde
jsme tentokrát putovali?
•

6. ročník v Toulovcových maštalích na Vysočině
7. ročník po České Kanadě, také na Vysočině
8. ročník v Dolním Posázaví
9. ročník v Jižních Čechách
A co nás ještě čeká?
Žáky 8. a 9. ročníku exkurze na ČOV v Třebíči a
úpravnu vody v Heralticích.
Všechny dohromady sportovní dopoledne zaměřené na
fotbal pro chlapce a sportovní disciplíny pro děvčata.
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přesvědčen, že mnozí čtenáři budou až překvapeni, jak
výborná je naše pozice ve srovnání s jinými kraji.

– ti denních intervalech, návrh navrženého projektu byl
odložen na neurčito.
b/ Žádosti občanů o odkup nemovitostí: M. Pelán a
J. Řezanina
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost pana
Pelána a pana Řezaniny o odkoupení části nemovitosti pozemku
p. č. 1343/ 29, 1643/ 24 a 1319/1.
Zastupitelstvo věc projednalo, cíl bude narovnat
majetkoprávní vztahy včetně cenových podmínek.
V této věci proběhlo místní šetření, s tím, že byly
kolíky vytyčeny předpokládané hranice požadovaného
pozemku. Záměr obce bude vyvěšen na úřední desce.
Věc byla odložena k projednání na příští zasedání
zastupitelstva.

Miloš Vystrčil
Hejtman Vysočiny

Ze zastupitelstva
Z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku – 25.
dubna 2008:
Dotace ČEZ – výsledek, víceúčelové sportovní hřiště
(možnost Jihovýchod), zateplení ZŠ - stav, Za
Branou TI – stav a informace
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem žádosti
o dotace na víceúčelové hřiště od nadace společnosti
ČEZ. Žádost byla zamítnuta. Obec ale ve spolupráce
s agenturou ZERA Náměšť nad Oslavou připraví novou
žádost o dotaci z operačního programu Jihovýchod.
Zastupitelé tuto skutečnost vzali na vědomí.

c/ Žádost manželů Vochyánových o odkoupení části
pozemku p.č. 3303/3
Zastupitelstvo
projednalo
žádost
manželů
Vochyánových o odkoupení části pozemku p.č. 3303/3,
který sousedí s jejich
pozemkem na Cibulářích.
Zastupitelstvo žádost projednalo, s tím, že záměr bude
vyvěšen na úřední desce. Záležitost je odložena a
konečné rozhodnutí padne na dalším zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí.
d/ Žádost Ing. Jaroslava Studeného o odprodej
pozemku p.č. 1342/14 – 209 m2,
Ing. Jaroslav Mojžíš předal zastupitelstvu žádost Ing.
Jaroslava Studeného o odprodej pozemku p. č. 1342/14
– 209 m2. Zastupitelstvo věc projednalo, s tím, že záměr
bude vyvěšen na úřední desce. Záležitost je odložena a
konečné rozhodnutí padne na dalším zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí.

POV dotace ( Křížova stodola nebo oprava
komunikace Horky)
Zastupitelstvo obce po provedené rozpravě projednalo
různé varianty a dospělo k závěru, že přiznaná dotace
POV ve výši 104 000, -- Kč bude použita na sanaci,
příp. rekonstrukci Křížovy stodoly.
Projekt: suterén OÚ – fitcentrum ( návrh předložili
manželé Janatovi)
Zastupitelstvo obec projednalo návrh s tím, že obdobný
projekt připravuje TJ SOKOL. Starostovi bylo uloženo,
aby obě strany informoval za účelem dosažení souladu
a vzájemné informovanosti.

e/ Za Branou – stav ( území, real. projekt) a odkup
pozemku, záměr p. Mucha
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Muchy o
odkoupení části pozemku. Zastupitelstvo žádost
projednalo, s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední
desce. Záležitost je odložena a konečné rozhodnutí
padne na dalším zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo
bere žádost na vědomí.

Varianty řešení mateřské dovolené - účetní obce
Bylo konstatováno, že snahou obce je přesunout
účetnictví na externí subjekt a zajistit provoz obecního
úřadu pozicí úřednice OÚ na dobu určitou – tj. 3 roky.
Zastupitelstvo ukládá starostovi oslovit případné
zájemkyně o pozici úřednice obce a externí firmu na
zpracování účetnictví obce

f/ Oprava kanalizace Horky : Žákovi a Pechovi
Zastupitelstvo záležitost projednalo a vzalo na vědomí (
návrh: projednat s firmou, která bude realizovat TI Za
branou).

Různé:
a/ Výsledek třídění komunálního odpadu v obci,
informace aj.
Starosta obce podal již prostřednictvím Březnického
zpravodaje návrh na projekt, kde by byl měsíční svoz
TKO jedenkrát měsíc. Na základě reakce občanů bylo
toto zváženo. Zastupitelstvo věc projednalo a usneslo
se, že svoz TKO, bude probíhat nadále pravidelně v 14

g/ Čekárna Horky – návrhy: provedení, velikost,
materiál
Starosta obce informoval zastupitele o výsledku
místního šetření, které proběhlo po minulém zasedání
ZO. Ideální pozice čekárny by měla být v sousedství
domu pana Alexandra Babčana na Horkách. Proto byl
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uložen úkol starostovi obce, který projedná možnost
varianty umístění autobusové čekárny u jeho domu
včetně vyjádření DI PČR Třebíč. Předpokládané místo
zřízení čekárny var. 1 – směr do Kralic na pozemku
obce a pana Oborného Z., var. 2 směr do Březníka, na
obecním pozemku v sousedství pana Babčana A.Úkol
pro starostu: získat vyjádření DI PČR Třebíč, s prioritní
var. 2.
Zastupitel obce pan Zedníček přinesl grafické návrhy
podoby čekárny. V této fázi již zastupitelstvo návrh
jednohlasně schválilo včetně zadání úkolu pro starosty
obce – zjistit finanční stránku nákupu čekárny dle
schváleného zadání.

v ulici Cibuláře v obci, která je napojena na ČOV, na
21, -- Kč/ m3. Návrh na zvýšení stočného byl
zastupitelstvem jednohlasně schválen. Zastupitelstvo
vzalo dále na vědomí výši vodného VaK pro rok 2008
ve výši 35,64 vč. DPH/m3
l/ Slavnostní otevření přístavby SDH – 21. června
2008 . Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Starosta
obce
informoval
zastupitelstvo
o
připravovaném Dni otevřených dveří v místní hasičce a
zároveň o slavnostním otevření její přístavby sociálního zázemí.
m/ Vyhodnocení činnosti sauny za loňský rok
Starosta obce předložil zastupitelstvu vyhodnocení
činnosti sauny za rok v návaznosti na rozpočet obce (
viz. příloha), které připravila účetní obce.
Zastupitelstvo se s tímto seznámilo a záležitost
projednalo. V souvislosti s vyhodnocením bylo uloženo
finanční a kontrolnímu výboru
provést kontrolu
vykazování provozních hodin sauny pro veřejnost ve
vazbě na příjmy za dodané služby veřejnosti. Účetní
obce ukládá za úkol společně se saunérkou paní
Sklenářovou prověřit příjmy z provozu sauny pro
veřejnost za rok 2007 ve vazbě na týdenní provozní
rozvrh pro veřejnost. Termín pro dodání zprávy je příští
zasedání zastupitelstva. Finančnímu a kontrolnímu
výboru se ukládá za úkol provést kontrolu provozních
hodin sauny ve vazbě na vykázané služby.

h/ Emma – oprava střechy kostela – žádost o
finanční příspěvek
Ing. Jaroslav Mojžíš informoval zastupitele obce o
havarijním stavu na místním kostele po hurikánu
Emma. Kostel není pojištěn. Farnost Březník žádá
obecní úřad Březník o finanční příspěvek ve výši
50 000 Kč, kterým by zároveň také pokryla financování
výroby nových vstupních dveří na věž. Zastupitelstvo
tuto žádost projednalo a finanční příspěvek v plné výši
jednohlasně schválilo.
i/ Bytovka – stav ( pozemek, zaměření, demolice,
projekt, zastavovací varianty, reakce občanů, ČOV)
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vývojem
v situaci bytového domu. Pozemek „ KopuletouPavlíkovo“ byl již za cenu 300 000, -- Kč od manželů
Kopuletých vykoupen. Obecní úřad nyní zajišťuje
přípravné práce, to znamená demolici, varianty
projektu. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce za úkol
urgovat Ing. Andrše, projektatnta o předložení
zastavovacích variant bytovky. Zastupitelstvo bere stav
věci na vědomí.

n/ Řešení správy webových stránek obce
Byl konstatován problém s aktualizací obecních
webových stránek. Po projednání byl starostovi obce
uložen úkol oslovit naše mladé občany s nabídkou na
webmastera obce Březník.
Z XII. Zasedání ZO Březník ze dne 6. června 2008:

j/ Výsledek kontroly na FÚ Náměšť nad Oslavou
Starosta obce informoval zastupitele o jednání
s Finančním úřadem v Náměšti nad Oslavou ve věci
doměření daně z příjmu právnických osob za rok 2004.
Byl vyměřen doplatek daně ve výši 60 760, -- Kč. Obec
Březník tento nedoplatek již zaplatila, ale protože se
domnívá, že tento je vymáhán neoprávněně, bude proti
doměření podáno odvolání. Zastupitelstvo vzalo věc na
vědomí.

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o
postupu výběrového řízení na zateplení ZŠ a výstavbu
TI „Za Branou“. Obec obdržela dotaci na zateplení ZŠ
ve výši 3 300 000,- Kč z evropských dotačních fondů.
Výběrové řízení je zadáno odborné firmě ZERA
Náměšť nad Oslavou. Stavební dozor bude provádět
Ing. Bok.
Víceúčelové hřiště – výzva se očekává v srpnu nebo
v září. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

k/ VH a VAK svazek obcí ( vodné, stočné, investice
ČOV, kanalizace v obci)
Starosta obce seznámil zastupitele s novinkami, které
mu byly předány na valné hromadě VaK. Seznámil je
také s návrhem postupné přípravy projektu výstavby
kanalizace a ČOV v obci Březník. Podal návrh (
v souvislosti s informací z VaK) na zvýšení stočného

Ve věci bytového domu nastala diskuse o variantě, zda
schválit návrh pana Ing. Petra Andrše, od kterého byl
předložen nákres umístění bytového domu, nebo zda
oslovit dalšího projektanta – další varianta.
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Na téma aktualizace projektu odkanalizování obce
včetně ČOV pan starosta podal veškeré dostupné
informace a věc zůstala otevřena k další diskusi.

V této věci budou osloveni další architekti, kteří by byli
schopni provést projekt pro stavební řízení. Mgr. Jiří
Novák během diskuze navrhl výběr budovy od firmy
„Proline“, která je schopna za pevnou cenu projekt
zrealizovat od začátku až do konce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návrhu
ceny projektu bytovky.

Starosta obce informoval zastupitele, že firma ZERA
prověřila finanční zdraví obce, kdy obec obdržela
známku B, a nyní prověřuje TJ Sokol. Po vyhodnocení
finanční stránky obou možných žadatelů o dotaci a
investorství na „Víceúčelové hřiště“ bude rozhodnuto,
která strana bude žadatelem o dotaci a financování.

Starosta obce citoval stanovisko Energoregionu 2020
z jednání pracovní skupiny o rozdělování finančních
prostředků z ČEZ – EDU (Havarijní pásmo) na
rozdělení 200 000 000,- Kč v oblasti Dukovan, kam
spadá i obec Březník.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh způsobu
rozdělování finančních prostředků.

Starosta
seznámil
zastupitele
s nedostatky
v účetnictví obce zjištěné auditem, které se musí
odstranit. Účetní paní Ludmila Fraňková provede
potřebné kroky k odstranění nedostatků, než odejde na
mateřskou dovolenou, a to ve smyslu dobré pověsti naší
obce. Při přijímání opatření bylo možno vycházet ze „
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“.
Zastupitelstvo obce uložilo, že do 15 dnů bude podána
písemná
zpráva
příslušným
přezkoumávajícím
orgánům.

Zastupitelstvo obce souhlasilo se záměrem, podle
Zákona o obcích č. 128/2000, § 39 SB., prodat nebo
pronajmout nemovitý majetek – pozemky ve vlastnictví
obce Březník, zájemcům (občanům), kteří by oficiálně
projevili zájem o jejich odkup. Jedná se o evidované
nemovitosti v katastru nemovitostí, části parcely č.
1343/24, 1343/29 a 1319/1 vedené na LV pro obec a
k.ú. Březník. Tento záměr byl 18 dní vyvěšen na úřední
desce.
Zastupitelstvo obce také souhlasilo s odkupem
nemovitého pozemku pana Muchy v lokalitě „Březník –
Za Branou), p. č. 1319/13 o výměře 31 m2
v katastrálním území Obce Březník s cílem postupné
rekonstrukce místní komunikace a majetkoprávního
vypořádání. Tato věc byla zastupitelstvem 6.6.2008
schválena a starosta obce dostal za úkol vypracovat
smlouvu pro pana Muchu A.
Pan Studený J. podal žádost o odkup pozemku
(zahrádka – bytovky). V této věci se provede místní
šetření, které zastupitelstvo ukládá starostovi, panu
Zedníčkovi a panu Kratochvílovi. Šetření proběhne
v neděli 8.června 2008 v 10 hodin.
Rodina Vochyánova podala žádost o odkup pozemku
(Cibuláře). V této věci proběhne stejné šetření jako ve
věci pana Studeného.
Ve věci návrhu pana Pelána a pana Řezaniny
zastupitelstvo obce neschvaluje záměr ani prodat ani
pronajmout.

Pí. Z. Hejlová seznámila zastupitelstvo s nejbližšími
kulturními akcemi: závěr školního roku, vítání občánků,
osmdesátníci, důchodci, apod.
a) Starosta obce navrhl schůzi výběrové komise
(starosta Ing. Jaroslav Mojžíš, místostarosta Mgr. Jiří
Novák, F. Pejpek, F. Zedníček, pan Malach, náhradníci
pan Javůrek, pí. Křížová), a to v pondělí 9.6.2008 v
19,30.
b) Obec dostala nabídku o umístění solárních panelů
na získání energie. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
c) Panu starostovi byla předložena žádost od ředitele
školy, Mgr. Z. Cabejška, ve věci povolení výjimky
z počtu dětí v MŠ na školní rok 2008/09. Zastupitelstvo
věc krátce projednalo a v závěru schválilo počet 26 dětí
na 1. třídu.
d) Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce
s obsahem připravovaného materiálu „Integrovaným
rozvojem obce“: zlepšení podmínek občanů, postřehy,
nápady, myšlenky, snaha zabránit překrývání projektů.
Zastupitelům byla nabídnuta písemná forma k
prostudování.
Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelstvu za
aktivní účast na zasedání.

Starosta Ing. Jaroslav Mojžíš seznámil zastupitele
s výsledkem pracovního jednání s Janem Malachem a
Josefem Trojanem ohledně správy webových stránek
obce. Jelikož byla tato věc kladně vyřízena, mohla být
okamžitě zastupitelstvem obce schválena.

Společenská rubrika obce Březník
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Významné události:
Setkání ročníku 1948 – 10. května 2008
Rozloučení se žáky 9. ročníku základní školy –
27.června 2008
Setkání ročníku 1944 – 28.června 2008
Vítáme nově přihlášené březnické občany:
Paní Zvěřinová Kateřina s dětmi Alešem, Leošem a
Lukášem a Krutiš Martin, č. p. 73
Pan Hájek Stanislav s manželkou Marií Hájkovou,
č.p.233
Paní Fribertová Miroslava, č. p. 110
Pan Vlk Milan, č. p. 113
Paní Hernychová Denisa, č. p. 113

Nerozptyluj mě úsměvem, stejně vyhraju!

Rozloučili jsme se a připojujeme tichou vzpomínku:
Paní Macholová Jarmila, č. p. 76
Pan Luboš Sochor, č. p. 74
Pan Miroslav Pánek, č. p. 147

28. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravila ve
spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků Lucie Janatová
– úřednice Obecního úřadu Březník a Ludmila Fraňková.
Případné zájemce o provedení korektury rádi přivítáme na
OÚ Březník do 22. 08. 2008
Náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na
Obecní úřad do 10. 08. 2008. Děkujeme.

FOTOREPORTÁŽ :

Čekání na soutěže při tak hojné účasti bylo někdy
zdlouhavé. Ale dala se vypozorovat soupeřova slabší
stránka a zlepšit vlastní taktika.

Den dětí – 7. červen 2008

Tak tomu se říká hojná účast.

Nejen soutěžící se dobře bavili.

12

Tak teď opravdu nevím… která z těch cen je lepší?

Loučení s 9. třídou – 27. června 2008

Trocha zavzpomínání, pak … poslední společné foto a
hurá do světa za dalšími zkušenostmi …
Změna je život!
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