Březnický čtvrtletník

Vážení spoluobčané,
dne 15.září 2004 se v naší obci zahájila výstavba
obecního vodovodu, který se začal budovat v části
obce „Horky“.
Vzhledem ke stávajícímu, již v minulosti
vybudovanému, vodovodu v obci, budou zahájené
práce pokračovat směrem do dolní části obce, kde
také naši občané dlouhodobě bojují s nedostatkem
kvalitní pitné vody.
Začínají se proto množit dotazy, jakým způsobem
se naši občané mohou připojovat na nový
vodovodní řad !?
INFORMACE O PRAKTICKÉM POSTUPU
PŘIPOJOVÁNÍ NA VODOVODNÍ ŘAD !!!
Naši občané se mohou připojovat na nový i
stávající vodovodní řad v momentě, kdy
dodavatelská firma V-stav Hrotovice provede na
dílčích úsecích vodovodního řadu tlakové zkoušky,
nové řady propláchne a kladný výsledek zkoušky
oznámí obecnímu úřadu. Pro obecní úřad je to
informace, která je okamžitě přenesena na dotčené
občany a společně s pracovníky obce na VPP
provedou nezbytné zemní práce – 1.občan-vlastník
nemovitosti vyznačí, kudy povede vodovodní
přípojka do jeho nemovitosti a zahájí zemní práce
na svém pozemku na své náklady, 2. OÚ (VPP)
provede výkop na své náklady na obecních
pozemcích tzn. provede výkop po hranici vašeho
pozemku a obnaží odzkoušený vodovodní řad.
Obecní úřad ohlásí V-stavu, že domovní přípojka
je připravena k montáži patřičných armatur, ten
obratem vyšle pracovníky, kteří jsou denně v obci,
k provedení prací – tzn. provedou navrtávku řadu,
osadí hlavní uzávěr a položí do připraveného
výkopu PET hadici až k místu ve vaší nemovitosti
(sklep, aj.), kde bude následně osazen vodoměr s
potřebnými armaturami i podle vašeho požadavku,
které obratem namontují pracovníci VAS
provozovna Náměšť nad Oslavou. Pracovníky
VAS Náměš´t nad Oslavou objednává V-stav a OÚ
Březník.
Občan – vlastník dotčené nemovitosti si platí
zemní a montážní práce na svém pozemku a
dodaný materiál tj. přívodní PET hadici, vodoměr s
armaturou !!!
Obec Březník platí hlavní domovní uzávěr a
provedené zemní práce na obecních pozemcích !!!
S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRACEJTE NA
OÚ NEBO STAROSTY OBCE !!!
Další detailní informace o vod. přípojkách k vašim
nemovitostem jsou v příloze!!!
Těšíme se na vzornou spolupráci, kterou naši
občané již v minulosti prokázali a stále prokazují
Starosta obce
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Okénko starosty
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Co nového na Vysočině – září 2004
Grantový systém kraje by neměly volby narušit
Zastupitelstvo kraje vyhlásilo za tři roky téměř 100 grantových programů
Troufám si říci, že většina obcí a měst Vysočiny a spolu s nimi i mnoho
dalších organizací i jednotlivců, se během uplynulých tří let setkala s Fondem
Vysočiny. Tento rozsáhlý grantový systém, jehož prostřednictvím kraj
Vysočina každoročně uvolňuje na rozvoj kraje desítky miliónů korun je
založen na pravidelném vyhlašování grantových programů ve všech
významných rozvojových oblastech kraje. Grantové programy (celkem jich
bylo vyhlášeno téměř 100) jako Sport pro všechny, Edice Vysočiny, Obce na
síti, Regionální kultura, Rozvoj vesnice, Čistá voda atd. se staly významnou
součástí pravidelné podpory různých oblastí rozvoje kraje a jeho
společenského života.
Grantové programy budou normálně vyhlášeny
Protože se nacházíme ve volebním roce (v pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu
2004 proběhnou krajské volby), je dle mého názoru správné připravit na
úrovni stávající rady kraje a stávajícího zastupitelstva kraje vše takovým
způsobem, aby, pokud k tomu bude u nově zvoleného zastupitelstva vůle,
mohlo vyhlašování a vyhodnocování grantových programů bez většího
přerušení normálně pokračovat.
Nové zastupitelstvo rozhodne o vyhodnocení
Právě z těchto důvodů navrhla a navrhuje stávající Rada kraje Vysočina
stávajícímu Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit vyhlášení grantových
programů zhruba ve stejném rozsahu, v jakém k tomu v tomto období
každoročně dochází. V návrhu zastupitelstvu je však jedna změna, která
spočívá v tom, že rada kraje navrhuje, aby tzv.hodnotící skupinu (řídící
výbor) a vlastní vyhodnocení programu již provádělo nově zvolené
zastupitelstvo. Zjednodušeně řečeno to znamená, že stávající zastupitelstvo
vše připraví (programy vyhlásí) a umožní tak žadatelům si připravit projekty
v rámci vyhlášených grantových programů a nově zvolené zastupitelstvo
potom rozhodne jakým způsobem, kdy a kdo bude žádosti hodnotit.
Tím může být zachována kontinuita vyhlašování grantových programů a
zároveň nebude nově zvolenému zastupitelstvu bez jeho vůle předurčen čas,
způsob a osoby, které budou programy vyhodnocovat.
Některé změny nás přesto čekají
Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Vzhledem k postupnému
přechodu k využívání peněz evropských fondů v rámci Společného
regionálního operačního programu lze předpokládat, že v roce 2005 bude
potřeba upravit rozsah podpory z Fondu Vysočiny a to jak z hlediska objemů,
tak z hlediska alokace (umístění). Bude nutné analyzovat a důkladně
vyhodnotit, zda některé „evropské“ peníze nemohou nahradit peníze z Fondu
Vysočiny. Ono tomu totiž bude i naopak. V rámci některých evropských
projektů bude zase kraj Vysočina povinen úspěšným žadatelům přispívat.
Mezi první příklady tohoto typu budou zřejmě patřit grantová schémata, která
budou snad již v listopadu pro drobné, malé a střední podnikatele Vysočiny
vyhlášena. Ale o tom zase až v jiném článku.

Miloš Vystrčil
náměstek hejtmana kraje Vysočina

1

• Také žáci 2. stupně obsadili s větším či menším
úspěchem několik soutěží a turnajů.
Například: fotbalový turnaj v Třebíči – 3. místo;
sálová kopaná v Hrotovicích; stolní tenis
v Hrotovicích; turnaj Coca Coly Cupu v kopané
v Náměšti; dopravní soutěž v Třebíči.

Ze základní školy
Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo naši ZŠ 124
žáků: z Březníka 59, Kuroslep 14, Kralic 39, Horních
Lhotic 5, Vysokých Popovic 5, Rapotic 1 a z Náměště
1.
Členkou pedagogického sboru se stala paní Marie
Rybníčková z Kuroslep, aby zastoupila paní učitelku
Hanu Staňkovou ve výuce angličtiny a výtvarné
výchovy. Řady správních zaměstnanců doplnila paní
Milena Fajmonová na místě uklízečky.

• Za vydatnou sportovní akci lze považovat také
lyžařský výcvikový kurz, tentokrát
pro žáky 7. a 8. ročníku. Kurz se uskutečnil
v Malé Morávce v Jeseníkách, zúčastnilo
se ho 27 žáků.

Soutěže a vzdělávací programy

Kulturní akce

Již podruhé proběhlo testování žáků v programu
KALIBRO. A to:

• Výchovný koncert pro žáky obou stupňů
připravila paní Horáková z Brna. Vděčné
téma pohádek (Lakomá Barka, O zlaté rybce)
zaujalo snad všechny žáky.

5. ročník: matematika, český jazyk a
všeobecné znalosti
7. ročník: anglický jazyk
9. ročník: matematika, český jazyk

• Ve večerním představení divadla v Brně zhlédli
starší žáci muzikál Zpívání v dešti.

Rovněž proběhla olympiáda v anglickém jazyce, které
se zúčastnili dva žáci 9. ročníku, Barbora Staňková a
Petr Vala, oba z Kralic. 3. místo Petra Valy bylo
velkým úspěchem.

• Hudebně zaměřený byl i pořad v Třebíči
nazvaný Svět muzikálů.
• Mladší žáci se zúčastnili programů pana
Krejčího a Hložka v Třebíči a Pavla Nováka
v Kralicích.

Obsazeny na okresní úrovni byly rovněž soutěže
z dějepisu, a to Eva Tuzová z Březníka a Žaneta
Šulíková z Kralic, matematická Pythagoriáda – Jana
Doležalová z Kralic, ze zeměpisu – Jana Blažková, Eva
Tuzová a Veronika Krčmová z Březníka.

Žáci však kulturní programy pouze nepřijímali, ale sami
si také nejeden připravili, jako například vánoční
besídky, které předvedli nejen sami sobě, ale také
rodičovské veřejnosti.

Žáči 6. a 7. ročníku navštívili středisko ekologické
výchovy Chaloupky nedaleko Kněžic, seznámili se
s životem vodních živočichů přímo v přírodě.

Školní výlety
• 1. stupeň – Brněnská přehrada
• 6. ročník – Mikulov
• 7. ročník – Mrákotín
• 8. ročník – údolí Oslavy
• 9. ročník – Táborsko

Žáci 1. stupně absolvovali soutěž Labyrint, kde
v konkurenci škol Náměšťska obsadili krásné 3. místo.
Sportovní akce
• soutěž v přehazované pro 1. stupeň pořádaná
v Rapoticích – 3. místo

Školní rok byl zakončen mimo jiné i slavnostním
rozloučením se žáky 9. ročníku, kteří se v počtu 14
rozešli do středních škol a odborných učilišť.

• okresní kolo ve vybíjené v Třebíči – bez
medailové pozice, turnaj v téže disciplíně
na ZŠ Mohelně byli již úspěšnější. Ze 6
zúčastněných družstev přivezli žáci 4. a 5. třídy
bronzové umístění. Vzorně reprezentovali také
ve fotbalové soutěži v Rapoticích,
když z 5 účastníků obsadili 2. místo.

Také školní rok 2004/2005 byl již zahájen. Popřejme
tedy žákům, pedagogům i správním zaměstnancům jeho
úspěšné zvládnutí.
Ludmila Černá
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Z Mateřské školy

Družstvo LUH
Družstvo Luh hospodaří na 1132 ha zemědělské
půdy, z toho je 1091 ha orné půdy a 41 ha jsou trvalé
travní porosty.
O letošních žních jsme měli za úkol sklidit 911 ha
obilovin. Se sklizní bylo započato 2. srpna a
ukončena byla 23. srpna . Obilí se sklízelo se třemi
družstevními kombajny E 516, firmy Fabík
s kombajnem Class-217 ha a firmy Březina
s kombajnem E 516- 26 ha.

Dobrý den,
tak už i nám začala škola.
Schválně říkáme škola, i když nám ještě není šest.
Vy nevíte komu?
No, přece nám, dětem ze školky.
Kdo chodí kolem naší školičky, ví, o čem je řeč.
Zatím jsme se zabydleli v jedné třídě Základní
školy, na školku se chodíme jenom dívat, jak čím
dál víc krásní.
A už se moc těšíme zpátky.
Tady tu třídu v Základní škole, co se všem tak moc
líbí, pro nás přichystala paní školnice Hana
Sklenářová a paní učitelka Zdena Hejlová.
V letošním roce je nás celkem 14, skoro samí kluci,
jenom tři holčičky. Většina z nás je z Březníka, ale
4 kamarádi přijíždějí z Kuroslep a jeden až
z Rapotic. Jsme vlastně taková větší rodina, ale
kdybyste věděli, jaká máme na začátku školního
roku vydání. Sice jsme si přinesli pastelky, skicák,
lepidlo, plastelínu a papírové kapesníčky z domu,
ale kde je ten zbytek?!
Touto cestou moc děkujeme všem, kteří nám
pomohli a buď věcně nebo finančně přispěli a to
pánům starostům z Březníka – Ing. Jaroslav
Mojžíš, Kuroslep – Vladimír Bureš, panovi
předsedovi Družstva LUH Březník – František
Pejpek, a paní ředitelce Mlýn Březník – Skokanová
Marie, děkujeme.
Ale my, děti, nechceme jen stát s nataženou rukou
a čekat, kdo nám pomůže. My se také chystáme
podnikat. Jo, tak se to dnes říká – podnikat. Ne
samy, pomůžou nám při tom paní učitelka s našimi
maminkami. No a snad taky Vy ostatní. O co jde?
Tak teda – před Ježíškem chceme prodávat
perníčky, které sami upečeme, heč! Jako ozdobu na
vánoční stromeček. A můžete si koupit i Vánoční
hvězdu. Třeba jako parádu na vánoční stůl. Tím
zase pomůžeme my jiným dětem, našim nemocným
kamarádům. Tak se pak nezapomeňte ve školce
přihlásit, kdo budete mít zájem.
To bude, co? Že nám s tím pomůžete, že jo?
Už teď Vám všem moc děkujeme. Mějte se krásně.
Hezký podzim a dobrou náladu všem přejí

Bylo sklizeno:
396 ha ozimé pšenice - 2.350 tun o průměrném
výnosu 5,93 tun/ ha,
371 ha jarního ječmene- 1.903 tun o průměrném
výnosu 5,13 tun /ha,
110 ha ozimé řepky – 298 tun- průměrný výnos 2,7
tun /ha,
34 ha hrachu- 125 tun- průměrný výnos 3,7 tun / ha.
Průběh podzimních prací :
Je zaseto 128 ha ozimé řepky a v nejbližší době se
bude set ozimá pšenice- 400 ha.
Byla dokončena sklizeň kukuřice na siláž firmou
ing. Neumana z Ořešic. Během tří dnů bylo sklizeno
116 ha.
Od 1.9. ukončila provoz družstevní
kuchyně
z důvodů nesplnění hygienických norem pro vaření a
stravování.
Pronajímatele zemědělské půdy našemu družstvu
upozorňujeme, že nájem bude vydáván až po
1. 10. 2004.
František Pejpek – předseda

děti z Mateřské školy.
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Faráři na březnické faře v 19. a 20.
století – pokračování

v Březníku. Církevní pohřební akt byl proveden
v Bučovicích, ke je Stanislav Burian pochován. Po
smrti tohoto faráře nebyla již březnická farnost
obsazena stálým knězem a vedoucí administrativy i
sloužením bohoslužeb v kostele byli pověřeni kněží
z okolních farností.

Stanislav Burian – nar. 30. 4. 1903
Rodák z Mouřínova u Bučovic byl vysvěcen na
kněze v roce 1927 v Brně. Poté dvanáct roků
působil ve farnostech Borkovany, Ždánice a na
Morávce. V letech 1939 – 1946 byl regentem
chlapeckého semináře v Brně, na březnickou faru
přichází 1. listopadu 1946 ve svých 43 letech.
Nastoupil v letech, kdy kostel prodělával rozsáhlou
obnovu. Během třech roků byl vnitřek kostela nově
omítnut a vymalován. Podařilo se také pokrýt věže
měděným plechem a na kostele vyměnit vazbu i
krytinu.V září byla dána nová vazba i krytina také
na faru. Stanislav Burian se staral o zvelebení
kostela i v dalších letech – nové lavice v kostele,
zpovědnice, schody na věž, oprava varhan a
věžních hodin aj.
Po roce 1948 nebyla pro žádného kněze služba
na farnosti lehká. Komunistický režim náboženské
cítění mezi věřícími všemožně potlačoval.
Postupně byly zakázány všechny církevní obřady
mimo kostel, jako bývala v květnu procesí ke
křížkům, průvod kolem školy při velikonočním
Vzkříšení, nebo průvody po obci při oslavách
božího těla. Z far byla matrika převedena na
národní výbory a prosazována byla také řada
civilních obřadů – svatby, vítání občánků, smuteční
síně, kremace. Na rodiče byl veden nátlak, aby své
děti neposílali do náboženství a na církevní obřady.
Farář Stanislav Burian to těžce nesl a ve svých
kázáních nabádal věřící, aby na kostel a svou víru
nezapomínali.
O potřebné zázemí se na faře starala velmi
pohostinná slečna Matylda Beránková (nar. 22. 2.
1891). Od roku 1914 vedla domácnost svému
bratrovi, který byl rovněž knězem a v Březníku pak
faráři Stanislavu Burianovi až do roku 1974. 29.
dubna 1975 umírá v léčebně v Moravských
Budějovicích a je pochovaná u Mírovce u Tišnova.
Začátkem roku 1979 byl postižen vážnou nemocí i
farář Stanislav Burian a nutnou agendu za něho
vedl děkan Jan Kabátek z Mohelna. V roce 1980
pobýval Stanislav Burian další měsíce v nemocnici
a i když se na krátký čas vrátil, tak mu již nemoc
neumožňovala práce v duchovní správě. Zemřel
v třebíčské nemocnici 13. listopadu 1980. Farníci
se s ním rozloučili 20. listopadu ve farním kostele

Albert Josef Beneš
Od 1. prosince 1981 pravidelně do Březníka
dojížděl Albert Josef Beneš (nar. 9. 2. 1949 v Praze),
který byl farářem v Jinošově. Za jeho působení došlo
v roce 1984 v kostele k úpravě kněžiště podle
směrnice II. Vatikánského koncilu. Slavnostní
dedikaci (zasvěcení) nového oltáře 9. Prosince 1984
vykonal administrátor brněnské diecéze prelát
Ludvík Horký. Od 1. října 1990 začal A.J. Beneš
řídit pouze faru v Jinošově, zároveň byl jmenován
profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci.
Snad mládí, ale především bydliště mimo farnost
byli příčinou, že si nenašel potřebný vtah
k březnickým farníkům.
Jan Kabátek
Od 1. října 1990 vzorně pečuje o březnickou
farnost Jan Kabátek, rodák z nedalekých Přibyslavic.
Do obce obětavě dojíždí z Mohelna, kde spravuje
farnost. Jan Kabátek se postaral o postupné
restaurování uměleckých děl v kostele. Od roku
1999 pak kostel pod záštitou obecního úřadu
Březník prodělal náročné stavební úpravy. Věřící
z Březníka a Kuroslep se vysoce váží lidského
přístupu svého pastýře k jejich životním osudům.
Děkan Jan Kabátek stojí na konci řady farářů,
kteří ve 20. století sloužili březnickým farníkům a
pečovali o kostel.
Eva Brůžová – kronikářka obce
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Bolest ustane a útěchou nám zůstává vědomí, že ačkoli
nejde vrátit čas, vzpomínka a stopy lásky budou žít dál
v nás ….
Opustili nás:
Marie Řezaninová, č.p. 228
Josef Tomassi, č.p. 197
Božena Dittrichová, č.p. 18
Blahoslav Sklenář, č.p. 69
Chadimová Vlasta, č.p. 130

„VVC“ také v Březníku !!!!
Že je pro Vás tato zkratka záhadou?
Tak tedy jde o Veteran vehikle club, který vznikl v roce
1994 a u jeho zrodu stáli – pan Miroslav Bok č.p. 25,
Josef a Jaroslav Bohuslavovi č.p. 199 a Jaroslav
Kořínek z Dukovan.
Dnes má klub již 16 členů. Vlastní 33 historických
vozidel a tři těžké obrněné techniky. 20. Prosince 2003
si členové tohoto klubu nechali vysvětit klubový
prapor, který je v zelené barvě se žlutým nápisem:
VVC Březník – Jana Sokola z Lamberka.
Ve středu praporu je vyobrazen rodový znak tohoto
rytíře. Vysvěcené klubového praporu se konalo na
Glorietu – empírová stavba nacházející se nad údolím
řeky Oslavy nedalo zřícenin Sedleckého hradu a
Lamberka - v místech, kde se snoubí krásná příroda
březnického okolí s historickým odkazem našich
předků.
Prapor vysvětil pan farář Bublan z Náměště nad
Oslavou, obřadu přihlíželi jezdci na koních, kteří byli
oblečeni v dobových kostýmech a rytířské zbroji.

Domov je místo, kde by měli mít člověka rádi takového
jaký je.
Vítáme nové, přistěhované občany:
Manželé Jiří a Dagmar Flekovi s dcerou Veronikou a
synem Martinem, č.p. 167
Manželé Marek a Ilona Juráškovi, č.p. 258
Karská Ludmila, č.p. 170
Manželé Martin a Tereza Dostálovi s dcerou Natálií a
synem Martinem, č.p. 78
Zpracovala: Simona Chytková

Víte, že …
-

Členové „VVC“ jsou zváni na všechny akce ostatních
klubů v ČR.
Pro příklad uvádíme:
–
Bahna Strašnice
–
Zlomená poloosa Třebíč
–
Krkonoše – jízda krkonošskými kopci
–
III. Mezinárodní sraz historických vozidel u
Malacek
–
nebo historické ukázky bojů o Československé
opevnění.
Díky tomuto je naše obec známa nejen po celé České
republice, ale také za hranicemi.

-

Zpracovala: Eva Brůžová

Společenská rubrika obce Březník

-

Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Narodili se:
Josef Kříž, č.p. 14
Matěj Buchtela, č.p. 1
Kristýna Herzánová, č.p. 44
Jan Kryška, č.p. 31
Václav a Vít Křikavovi, č.p. 43

obyvatelé naší obce mají možnost odebírat obědy
z místní školní kuchyně
na obecním úřadě v Březníku dostanete k zakoupení
nového Cykloprůvodce - Náměšťsko
v sobotu 18. 9. 2004 proběhlo na obecním úřadě
v Březníku slavnostní setkání absolventů ZŠ Březník,
ročník 1949
byl zahájen provoz moštárny
rekonstrukce Mateřské školky by měla být provedena
do konce října 2004
v nově zrekonstruované Mateřské školce bude
Obecní úřad, společenská místnost, Místní knihovna
s internetem, sauna - 2005
budou 5. – 6. 11. 2004 volby do zastupitelstev krajů
budou ve dnech 16. 10. 2004 Březnické hody
se připravuje setkání důchodců v místní Sokolovně a
to na 11. 12. 2004
se opět chystá Vánoční koncert, tentokrát v Kostele –
datum 28. 12. 2004 v 18.00 hod.

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích
obce Březník?
Budeme se těšit na příspěvky z dění těchto
organizací do uzávěrky příštího čísla.
Další náměty pro prosincové vydání čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 3. 12. 2004.
Děkujeme.
Redakční rada
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Výstavba vodovodu v obci Březník – pokyny pro odběratele
Základní informace:
V obci Březník byly zahájeny práce na stavbě:

Vodovod Březník
Investor:
Stavbu provádí:
Investiční náklady:

Vodovody a kanalizace, svazek obcí, Třebíč
V- stav, Hrotovice
cca 7 mil.,- Kč

Rozsah stavby:
Stavba zahrnuje hlavní vodovodní řad po celém území obce Březník. Součástí těchto nákladů jsou i navrtávky řadu a hlavní
domovní uzávěry. Neobsahují však zemní práce a domovní přípojky a vlastní přípojné potrubí s vodoměry a armaturami.
Realizace stavby je z technologických důvodů realizována ve dvou fázích. V první je vybudován vlastní rozvod, zasypán a jsou
provedeny předepsané stavební zkoušky. Ve druhé jsou budovány přípojky.
Časový harmonogram:
zahájení stavby: 15. 9. 2004
ukončení stavby: 31. 12. 2005 (předpokládá se postupné uvádění dohotovených částí do provozu)

Připojování odběratelů:
Vlastní přípojka začíná napojením na navrtávku hlavního řadu resp. na její uzavírací armaturu. Zřízení této navrtávky a armatury
hradí vždy majitel vodovodního řadu, tj. Svazek obcí. Smlouvu o dodávce vody bude uzavírána s VAS a. s. Třebíč. Pro řízení
těchto smluvních vztahů se obracejte na obecní úřad, kde Vám budou poskytnuty informace a podklady.
Ze stavebního zákona je přípojka vodovodu stavbou, která vyžaduje stavební povolení a zůstává ve vlastnictví stavebníka této
přípojky.
Stavební úřad příslušný obci Březník je v Náměšti nad Oslavou, doklady potřebné pro stavební povolení jsou následující:
• Situační plánek s uvedením trasy přípojky a dotčených pozemků (projekt stavby)
• Výpis z katastru nemovitostí

Nabídka
Obec Březník nabízí svým občanům pomoc při zřizování domovních přípojek vody a vyzývá občany,
kteří mají o tuto pomoc zájem, ať neprodleně kontaktují OÚ - starosty obce, nebo paní Chytkovou.
Pomoc spočívá ve společném vyřízení stavebního povolení a časově omezené nabídce k zajištění a úhradě zemních prací
spojených se zřízením přípojky v rozsahu od napojení na hlavní rozvod po hranice pozemku .
Pro stavební povolení na OÚ dodejte:
• Jméno a adresu stavebníka
• Situační plánek (obdržíte na OÚ)
• Způsob realizace stavby (svépomocí, dodavatelsky)
Obec Březník hradí odběratelům (občanům) pouze zemní práce v rozsahu napojení na hlavní rozvod po hranici stavby včetně
protlaků resp. překopu vozovek a komunikací. PET trubku si hradí odběratel (občan). Stejně tak odběratel (občan) hradí i příslušné
poplatky za vyřízení stavebního povolení, ten teď činí 300,- Kč.
Tato nabídka je časově omezena a platí do 30. 6. 2005, tj. doby dokud bude dostupná stavební mechanizace v obci.
Tato nabídka – zřízení domovní přípojky vody - není vázána na povinnost bezprostředního odběru vody. V případě Vaší
potřeby lze kdykoliv zajistit odběr vody na kontaktním místě – Obecní úřad. V tomto případě Vám bude na hranici pozemku
položena PET trubka, za které potom můžete kdykoliv realizovat zbývající část přípojky. To znamená přívod až do domu a
instalaci vodoměru. PET trubku hradí odběratel (občan) a ne OÚ.
Pokud tedy uvažujete s odběrem vody využijte této nabídky a svůj zájem o realizaci těchto prací oznamte na OÚ.

Přípojky zřizované po vypršení platnosti této nabídky si již hradí v plném rozsahu odběratel (občan).
Obec Březník
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