BŘEZNICKÝ ČTVRTLETNÍK
Zpravodaj obce Březník

Rok 2012

Č í s l o : 44

D a t u m v y d á n í : 05. 10. 2 0 1 2

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak máme za sebou dobu dovolených, naše děti
další prázdniny a nějak „rovnéma nohama“ jsme se
ocitli uprostřed podzimních prací. O čem zas
budeme psát? Podíváme se, co se za tu dobu událo
a jak jsme to vnímali.
Především bych vyjádřil radost z toho, že prázdniny
v Březníku všichni březničtí školáci - ať z Kralic,
Kuroslep, Rapotic i Popovic - prožili bez újmy na
zdraví. Věřím, že si všichni, včetně učitelské sboru,
dostatečně odpočinuli před tímto novým školním
rokem a do nového roku nastupují s elánem a plni
sil a také v doplněné sestavě o nového (a mladého)
tělocvikáře.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o snaze
získat do naší školy právě žáky z Rapotic a Sudic.
Dnes už je jasné, že se tato snaha povedla a naší
školu navštěvuje těch předpokládaných 12 žáků
z nichž 6 je až z „dalekých“ Popovic. Pro tento účel
se upravil i jízdní řád dvou linek tak, aby se tito
žáci dostali do školy a také ze školy s minimální
časovou ztrátou a hlavně bezpečně. Zvýšené
náklady na dopravní obsluhu bude první tři měsíce
hradit obec a další tři měsíce Kraj Vysočina. Poté se
rozhodne, zda se toto prodloužení linky zařadí
do standardní dopravní obslužnosti, či ne.
Podmínkou je, aby tímto spojem jezdil dostatečný
počet cestujících tam i zpět. Snad se to podaří
udržet na průměru asi 10 žáků. Bohužel, každá hůl
má dva konce. Ti, co jezdí odpoledním spojem
(nyní v 13:22 do Náměště) najedou více kilometrů
(přes Rapotice a Sudice) a tudíž se po nich chce
více za jízdné. Variantou je počkat v Kralicích
a koupit si další lístek do Náměště. Těmto
spoluobčanům děkujeme za pochopení, ale jinak to
nešlo.
Dalším tématem letošních prázdnin je rozkopaná
obec. Jak jste byli již všichni informováni, sešly se
dvě akce společně. Jednou stavbou je kabelizace

části rozvodné sítě firmy E.on a druhou stavbou je
to „naše“ osvětlení. Věřte tomu, že společné
provádění těchto staveb je velice účelné. Přesto, že
se stavba provádí jako by šlo o jednu, ne ve všech
případech je to jedna stavba. Tím mám na mysli
zejména řešení některých problémů s napojením
jednotlivých domácností. Obracíte se na nás
(na místostarostu) s řešením některých problémů
jako: “Proč mně mají překopat zahrádku“ nebo
„Proč ten pilíř stojí u našeho“ apod. Snažíme se
tyto záležitosti vyřizovat s dodavatelem, pokud je
to v našich silách tak Vám chceme pomoct. Ne
vždy, ale za všechno můžeme a všechno zmůžeme.
Technické detaily vašich připojení, následné
zapravení fasád, dlažeb apod. musíte řešit
především sami s vaším dodavatelem elektrické
energie, resp. s těmi dodavateli. Naší starostí je
prakticky rozmístění stožárů, a aby to svítilo
a hrálo, když elektrikáři sundají sloupy. Taková
akce je také zkouškou lidské trpělivosti
a charakteru našich povah. Především bych chtěl

poděkovat Vám všem za trpělivost a pochopení.
Až na malé výjimky bylo Vaše jednání velice
vstřícné a za Vaši vstřícnost Vám patří tento dík.
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Na druhé straně jsem musel čelit i nepříjemné
situaci, kdy prováděcí firmě stačil za bílého dne
někdo ukrást lžíci na bagřík, nějaké ruční nářadí a
tímto jim způsobil škodu za několik tisíc. A aby toho
nebylo dost, tak se mi elektrikáři svěřili, že v
některých temných částech obce jim (nám) někdo
uřízl ve výkopu několik metrů kabelů.
Byly měděné … . Není to zrovna to, co by naši obec
proslavilo a tak jsem je musel ujišťovat, že to byl
nějaký náhodně projíždějící občan úplně z jiné
obce. Přece v Březníku se nekrade!
Tak zpět k průběhu prací. Jak dlouho to ještě bude
trvat? Firma E.on má smluvně, dodatkem k původní
smlouvě, zajištěn termín 5. Listopadu 2012. To by
měli být kompletně přepojeni všichni odběratelé,
měli by být demontovány všechny staré stožáry
a rozvody a dokončeny terénní úpravy. K tomu
termínu je navázáno i zprovoznění našeho osvětlení
a místního rozhlasu. Konečné terénní úpravy se
budou dělat až po demontáži sloupů, nyní se
zapravují
překopy
komunikací
a
dokončuje
elektrické zapojení. Takže se ještě mohou
vyskytovat místa, kde bude něco „rozkopáno“
a jinde už poroste travička. Jsem přesvědčen
o tom, že se vzhled této části obce znatelně zlepší.
Podle předběžných jednání s firmou E.on by bylo
možné někdy v letech 2014/2016 dohodnout
kabelizaci zbývajících částí obce, bude to záležet
zejména na našich finančních možnostech
a existenci vhodných dotačních titulů. To by bylo
rozumné dělat v návaznosti na výstavbu kanalizace
v obci, musíme to nějak vhodně naplánovat. To
potom bude taková maturita lidských vztahů.
Ladislav Malach, starosta

VÍTE, ŽE…
- Splatnost poplatků za svoz odpadů a ze psů byla
dne 30. června. Občané i majitelé chalup, kteří je
stále ještě nezaplatili tak mohou učinit v kanceláři
obecního úřadu nebo na účet obce 3220711/0100.
- Z důvodů plánovaných prací na zařízení
distribuční
soustavy
–
rekonstrukcí,
oprav,
údržbových a revizních prací bude v obci vypnuta
elektrická energie dne 15. 10. 2012 od 7.30

do 15.30 hodin v části obce Horky, Cibuláře,
bytovky, Za Branou, kolem sokolovny a celá ulice
u fotbalového hřiště. Dále pak ulice Rynek, včetně
pošty, která ten den bude mimo provoz, celá část
obce Kout a ulice od JZD směrem od Náměště až
po křižovatku u sběrného dvora Havelkovo.
- Dne 18. 10. 2012 od 7.30 do 16.30 bude
vypnuta elektřina v celém středu obce - v ulici od
sokolovny, kolem prodejny Jednotu, ke spodní
telefonní budce. Také včetně obecního úřadu a MŠ
– budou uzavřeny, přes ZŠ (ředitelské volno), kde
ten den nebude vyvařovat školní jídelna
a Pastouška. Bez proudu bude část obce od
restaurace Na Růžku, přes Havelkovo směrem na
Mohelno, včetně přilehlých ulic.
Podrobné mapy a popis vypojení el. energie jsou
k dispozici na webu obce – www.obecbreznik.cz
v sektoru novinky a dále na obecním úřadě a
vývěsce u pošty.
- Starosta obce Březník, podle ust. § 27 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 15 odst.. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a
o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a
do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 12. října 2012 od 14:00 hodin
do 22.00 hodin
- v sobotu dne 13. října 2012 od 08:00 hodin
do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v budově ZŠ v Březníku, č. p. 89.
Třída v přízemí vlevo. To platí pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Březník.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud
nevstoupí do prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků.
- Podzimní svoz nebezpečných odpadů firma
ESKO – T provede podzimní svoz nebezpečných
odpadů v sobotu dne 20. října 2012 od 7:10
do 8:10 hodin u sběrného dvora Havelkovo.

KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
20. 10. 2012 – Hody
27. 10. 2012 – výstava zahrádkářů, štrúdlování,
kladení věnce, lampionový průvod
8. 12. 2012 – tradiční setkání seniorů a seniorek
30. 12. 2012 – SilvestrCup 2012
31. 12. 2012 – Ohňostroj
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zejména starší občany, že se množí
případy, kdy domácnosti navštíví podomní prodejci
různého zboží a služeb. Je důležité vědět, že
občané nejsou povinni pouštět tyto cizí osoby do
svých domácností. Nabádáme tímto občany
Březníka k velké obezřetnosti při jednání s nimi a
při případném uzavírání smluv k opatrnosti.

POZVÁNKA
Sobota 27. října 2012 bude, co se kulturního
programu týká, v naší obci nabitá. V místní
sokolovně se uskuteční výstava zahrádkářů a
štrúdlování pod záštitou kulturní komise obce
Březník. Uvítáme Vás se vzorky různých štrúdlů
chytaných nesladko i nasáno z taženého, kynutého,
lístkového a jiného těsta třeba podle vašeho
tajného nebo rodinného receptu. Zváni jsou všichni
spoluobčané, návštěvníci i „ochutnávači“. Po
ukončení štrúdlování Vás a Vaše děti zveme na
lampionový průvod, který půjde směrem k Pomníku
padlým, kde bude kladen věnec při příležitosti
podvečeru
Dne
vzniku
samostatného
Československého státu (více info na plakátcích na
vývěskách).
Na společně strávenou sobotu se těší
kulturní komise obce Březník

VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI BŘEZNÍK
Jistě jste si, vážení občané Březníka, všimli, že
spolu se stálými pracovníky, kteří vykonávají
veřejně prospěšné práce a starají se o úklid
veřejných prostranství, sečení a údržbu a jiné
sezonní práce se po obci pohybují a pracují i další
občané Březníka. Jsou to lidé, jak možná mnozí z
vás ví, vykonávající veřejnou službu. Co to vlastně
veřejná služba je a co obnáší a přináší a kdo
občany pro službu určuje?
Novela zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012
říká, že uchazeči o zaměstnání, který je veden v
evidenci uchazečů o zaměstnání 1 rok a déle, může
být navržena veřejná služba – veřejně prospěšné
práce. Na základě smlouvy mezi klientem úřadu
práce v Jihlavě (tam spadají všechny pobočky ÚP v
našem okrese) jsou a budou v naší obci postupně

zaměstnávání uchazeči o práci, kteří jsou
dlouhodobě vedeni úřadem práce. Pracovník
veřejné služby bude ze zákona pro obec pracovat
po dobu 3 měsíců, v této době může odpracovat
maximálně 20 hodin týdně. Těmto zaměstnancům
veřejné služby nepřísluší za jejich práci odměna. Na
zaměstnance vykonávající veřejně prospěšnou práci
dostává obec každý měsíc dotace. Obec musí lidem
zařazeným do veřejné služby na své náklady
zajistit ochranné pracovní pomůcky v závislosti na
typu činnosti, které budou vykonávat (rukavice,
výstražné vesty a nástroje potřebné k výkonu
práce apod.)
V této době všichni tito pracovníci pracují nejen na
úpravě veřejných prostor obce, kde sečou a
uklízejí, ale momentálně spravují například
hřbitovní zeď a dodělává se také opěrná zeď.

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Vlast, kraj, domov – netvoří jen krajina a lidské
výtvory v ní, ale především samotní lidé tu žijící v
kontextu historie. A ji zase ovlivňují v první řadě
výrazné osobnosti země či regionu. Na Vysočině
jsme v posledních letech plnili poloprázdné místo v
našem podvědomí o významných krajanech jiné
než české národnosti. Geniální Gustav Mahler,
skladatel světového věhlasu, se dočkal v rodné
Jihlavě před dvěma roky až 150 let po narození a
99 let po své smrti důstojného pomníku a dalších
připomenutí. Krásná socha od významného českého
exilového výtvarníka Jana Koblasy se hrdě tyčí v
„Parku Gustava Mahlera“ na místě fašisty vypálené
židovské synagogy, čímž se vzdává tichý hold i
stovkám obětí holocaustu z Vysočiny. Dalším
pozapomenutým rodákem z Vysočiny je Josef
Hoffmann. Světově proslulý výrazný architekt a
designér se narodil v Brtnici u Jihlavy a posléze se
zapsal do dějin výtvarného umění svým dílem v
celé Evropě. Teprve před třemi roky byla v jeho
brtnickém rodném domě otevřena expozice ukázek
jeho tvorby. A letos v září jsme se dočkali v Jihlavě
i za přispění Kraje Vysočina premiéry podmanivého
dokumentárního filmu režiséra Theodora Mojžíše,
který mapuje Hoffmanův život a tvorbu a současně
bez ohledu na národnost vřelý vztah k moravské
domovině – k Vysočině.
Nezapomínáme ani na současné osobnosti našeho
kraje. Letos už pátým rokem obdrží koncem října
výrazné individuality Kraje Vysočina nejvyšší
krajské ocenění v podobě dřevěné, skleněné a
kamenné medaile. Mezi jejich držiteli z minulých let
jsou proslulé sportovkyně Jarmila Kratochvílová a
Martina Sáblíková, ale také například skromný
pracovitý lékař Václav Miláček, vysočinský patriot a
vědec Zdeněk Laštovička nebo nadějný operní
zpěvák Jakub Pustina.
I letošní nominace byly ukázkou různorodých
schopností lidí z Vysočiny a velmi se těším na
setkání s nimi. Mezi oceněnými budou například
havlíčkobrodský pilot Pavel Loužecký, třebíčský
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akademický malíř Emanuel Ranný i volejbalový
reprezentant Jan Štokr z Telče. Ukázkou elánu a
životního optimismu je 99letá lékařka Irma
Němečková ze Světlé nad Sázavou, zkušenost
naplněného života prezentuje taky vysočinský
stavitel Josef Podzimek původem z Třeště, naopak
příslibem do budoucna je nadějný jihlavský student
Viktor Němeček. Vývojář a technolog Josef Průša ze
Sedletína obdrží ocenění za revoluční vývoj open
source a technologie 3D tisku, restaurátor Jaroslav
Benda z Pelhřimova za péči o regionální kulturní
dědictví, ředitelka ústavu sociální péče Marie
Bartošková ze Skleného nad Oslavou mezi jiným za
dlouhodobé zlepšování životních podmínek seniorů,
herečka Marika Šoposká z Havlíčkova Brodu za
přínos české kulturní scéně. Nechtěl jsem žádného
z oceněných vynechat, protože i jejich skladba
ukazuje, že máme schopné osobnosti v každém
oboru lidské činnosti.
Ostatně užitečnou osobností může být špičkový
vědec, starosta malé obce nebo kvalitní řemeslník.
Důležité je, aby závist a zášť těch neschopných jim
neházela do cesty překážky, jak tomu někdy bývá.
Abychom si takových schopných lidí vážili,
oceňovali je a vytvářeli prostor pro jejich uplatnění.
Je to pak k prospěchu nás všech.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočiny

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Březničtí faráři, 20. století
Josef Skála (1911 – 1992)
V březnickém kostele zajišťoval bohoslužby a
administrativu od 22. června 1940 do 2. února
1941 farář Josef Skála, který se narodil 16. března
1911 v Rudolci na Vysočině. I během krátkého
působení na faře se mu podařilo v kostele zbudovat
osvětlení kolem hlavy Panny Marie nad hlavním
oltářem.
Arnold Schneider (26. 4. 1909 – 9. 11. 1992)
Necelý rok po úmrtí Františka Čecha nastoupil na
březnickou faru dne 22. ledna 1941 mladý kněz
Arnold Schneider, který se narodil 26. dubna 1909
v Brně. Byl mimořádně vzdělaný a ovládal několik
světových jazyků. Na faru si přivezl rozsáhlou
knihovnu, ze které farníkům půjčoval knihy.
Věnoval se i malování. Dodnes jsou známé jeho
pérovky kostela a monstrance, které vydal jako
pohlednice.
Arnold Schneider byl také vynikající kazatel, jakého
ve farnosti do té doby nebylo. Jeho kázání měla
svůj řád a logicky na sebe často navazovala. Dnes
by se dalo říci, že kázal na pokračování. Zaměřil se
například na úryvky z motliteb a jejich význam
přibližoval věřícím na příbězích ze života. Velkým
zážitkem pro děti, které šly k prvnímu svatému
přijímání, bývalo společné pohoštění, které pro ně
organizoval na farní zahradě. Rád také přijímal

pozvání na svatební hostiny, nevyhýbal se
kulturních akcí v sokolovně.
Na faře bydlel s rodiči. Otec býval přítomen v
kostele na všech bohoslužbách. Míval zde svoje
místo v lavici v presbytáři, naproti vchodu do
zákristie.
Velmi
často
pomáhal
začínajícím
ministrantům při mši svaté s latinskými texty.
Maminka ráda chodívala do rodin ve vesnici na
besedy. Při povídání často zapomněla, že je čas na
vaření oběda nebo večeře.
Arnold Schneider nastoupil na faru v nelehké době
nacistické okupace. Dále se snažil zvelebovat kostel
i hřbitov. Pořídil kovový rám na oválné okno za
oltářem a barevné okno sv. Tadeáše na kůru.
Nechal také zhotovit přenosný svatostánek. V
rodinné kronice E. Krejčí z č. p. 31 napsal, že měl v
roce 1942 rozhodující podíl na záchraně historicky
cenných zvonů, které chtěly okupační úřady
roztavit pro válečné účely. Arnold Schneider s
dalšími zástupci obce vedl jednání na německých
úřadech a již odvezené zvony se jim podařilo
zachránit.
Již 10. května 1945 občané obce oslavili
osvobození polní mší svatou, kterou farář Arnold
Schneider sloužil na hřišti u sokolovny. Na podzim
byli v kostele slavnostně přivítáni březničtí občané,
kteří za války bojovali v zahraničních armádách.
Dne 9. května 1946 u příležitosti prvního výročí
osvobození byla u sokolovny sloužena mše svatá za
všechny oběti II. světové války a Arnold Schneider
promluvil o nelehké válečné době. Většinu farníků
překvapilo, když byl 23. října 1946 přeložen na faru
do Hvězdic u Bučovic. Údajně se jeho iniciativa a
politická
orientace
nezamlouvala
novým
představitelům obce a okresu. Mělo mu snad být
předhazováno nadržování Němcům, když prý
během války dával soukromé hodiny dětem
hraběte Haugwitze.
Věřící v obci se s jeho odchodem jen těžce
smiřovali a mnozí jej občas navštěvovali na novém
působišti. Naposledy za ním přijela delegace
farníků vedená kostelním hospodářem Františkem
Klímou v roce 1989 u příležitosti 80tých narozenin
do Rousínova, kde prožíval svá poslední léta.
Arnold Schneider zemřel v pondělí 9. listopadu
1992 ve věku 83 let. Rodina a četní farníci se s ním
rozloučili 17. listopadu v kostele sv. Máří
Magdalény v Rousínově a o den později v kostele
na Starém Brně. Po zádušní mši svaté byla jeho
rakev uložena na ústředním hřbitově v Brně do
rodinného
hrobu.

Příště: Stanislav
Burian a Albert
Josef Beneš
Sepsal Miroslav
Menšík
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
máme tu podzim, který mají rádi malíři pro svoji
pestrobarevnost. Nám přináší hodně práce na
zahradách, musíme zpracovat, co se nám urodilo
a připravit vše na zimu. Sluníčko nás už jenom
málo zahřeje a my budeme muset topit. Elektřina
a plyn jsou dost drahé a tak hodně lidí se vrací
anebo stále topí kotlem na tuhá paliva. Věřím, že
naše obec nebude zahalena do tmavého dýmu
a nebudeme dýchat výpary, když někdo pálí plasty
a vše možné. Není přece těžké vytřídit plasty zvlášť
a další odpad, abychom pálili jenom nějaké papíry
a dřevo a nezamořovali si ovzduší. Děkuji všem,
kdo třídí odpad a snaží se, abychom měli krásné
ovzduší.
Dny se nám krátí a my budeme mít více času
na čtení, na hry s dětmi, někdo na televizi, jiný
na ruční práce a také na rozjímání a vzpomínání.
Vzpomeneme si, jak krásně bylo třeba na dovolené,
co krásného jsme s kým a kde prožili, ale někdy
si vzpomeneme i na něco nepěkného, na co
bychom raději zapomněli. Někdy jsme třeba něco
slíbili
a nedodrželi a někdy něco zlé řekli a tak někomu
ublížili a ranili.
Četla jsem krásnou historku, která obsahuje velký
kus pravdy. Často na ni vzpomínám. Napsal ji
Sokrates, který byl předchůdce křesťanů a psal
hodně o pravdě.
Je to pravdivé, je to dobré, je to užitečné?
Jednoho dne přišel za Sokratem jeden muž a řekl
mu: „Poslechni, Sokrate, musím ti něco říct, jak se
zachoval tvůj přítel. „Přestaň!“ přerušil ho mudrc,“
nechal jsi to, co mi chceš říct, projít třemi síty.“
„Cože? O čem to mluvíš?“
„Ano,"řekl Sokrates, „to, co mi chceš říct, máš
nechat projít třemi síty. První je pravda. Ověřoval
sis to, co mi chceš říct? Jsi si jistý, že je to pravda?
Já jsem to jen slyšel povídat,“ řekl muž.
„Dobře,“ řekl na to Sokrates, „tak mě přesvědč,
že to prošlo druhým sítem. A to je dobro. Pokud to,
co mi chceš říct, není tak docela pravdivé, je to
alespoň něco dobrého?“
Muž zaváhal a pak odpověděl: “Ne není to nic
dobrého, naopak!“ „Takže,“ řekl mudrc,“zkusme
použít třetí síto: užitečnost. Pojďme se podívat,
jestli to, co mi chceš říct, je k něčemu užitečné.“
„Užitečné? To zrovna ne,“ řekl muž.
„Takže pokud, to co mi chceš říct, není ani
pravdivé, ani dobré, ani užitečné, radši bych
to neslyšel a nechci to vědět. A radím ti, abys na
to taky zapomněl.“

všem domluvili, někdy však posloucháme druhého
málo a špatně, ale měli bychom se rozmyslet a být
si sami sebou jisti než někoho odmítneme. Jazykem
dovedeme někdy hodně ranit. Ale jsme tu také
od toho, abychom odpouštěli. Abychom žili
plnohodnotný a šťastný život. Musíme si odpouštět,
musíme si vytvořit dobré vzájemné vztahy a než
něco špatného řekneme, tak si to rozmyslíme
a raději necháme projít třemi síty. Vím, že je to
někdy těžké. Je to těžké doma v rodině, v obci,
ve státě, ale měli bychom se snažit.
A teď ze života farnosti: Od poloviny září se nám
změnila farnost Náměšť za farnost Jinošov a tím se
nám změnil i pan farář. Nyní máme P. Josefa
Požára, který k nám přichází z Dolních Dubňan
a věřím, že se mu bude u nás líbit. Došlo i ke
změně času mší. Do kostela na mši můžeme přijít
každou neděli v 9.30 hodin. V týdnu je mše ve
čtvrtek v 17 hodin. Je možné, že se čas ve čtvrtek
v zimním období upraví.
Snažit se můžeme o cokoli, ale hlavně musíme být
zdraví, k tomu ať nám všem pomáhá Bůh.
Marie Sobotková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Během prázdninových měsíců jsme se zaměřili
především na přípravu na naši hasičskou soutěž O
pohár starosty obce, kterou jsme pořádali v sobotu

1. září 2012 na místním malém hřišti. Celého klání
se zúčastnilo 7 družstev mužů a 2 družstva žen.
Konečné pořadí družstev s jednotlivými časy
soutěžících je podrobně uvedeno v přiložené
tabulce. S požárním útokem se představili i naši
mladí hasiči. Počasí nám letos příliš nepřálo,

Když vezmeme tyhle Sokratovy myšlenky doslova,
myslím, že máme všichni co zlepšovat. A je mi líto,
že řekneme jenom kus pravdy a zbytek si
domyslíme a že nedodržíme, co jsme slíbili a tím
někoho raníme. Jsme tu od toho, abychom se na
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ale i přesto hodnotím soutěž jako vydařenou
a věřím, že stejnou akci uspořádáme s hojným
počtem soutěžních družstev i v příštím roce.
23. a 24. července byl proveden na severní
straně hasičky výkop drenážní rýhy za pomoci
4 brigádníků z obce.
V neděli 4. srpna jsme se zúčastnili oslav 100let
od
založení
sboru
dobrovolných
hasičů
v Kuroslepech.
24. srpna byl v 17:51 vyhlášen cvičný poplach
do Horních Lhotic. Z našeho sboru se k hasičce,
po
zaznění
sirény,
dostavilo
12
členů.
K samotnému cvičnému zásahu pak odjelo 9 členů.
Zásahu se dále zúčastnily sbory z Horních Lhotic,
Kralic, Lesního Jakubova a Sudic.
V sobotu 25. srpna jsme byli pozváni na hasičskou
soutěž do Žabčic, kde naši muži obsadili 6. místo.
15. prosince se bude konat v hostinci Na Růžku
valná hromada, kde zhodnotíme celoroční aktivitu
sboru a předáme ocenění vyznamenaným členům.
Již také plánujeme tradiční hasičský ples, který
se uskuteční 19. ledna 2013.
Ostatky připadají již na 9. února 2013.
Jaroslav Řezanina
starosta SDH Březník
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Krásný podzimní den,
tak nám zase začala školka! Ta naše nás přivítala v
pondělí 3. září, zase trošku přestěhovaná a v ní
máme plno nových kamarádů. My ,,mazáci“ jsme
se na paní učitelky Hejlovou a Krejčí a paní školnici
Sklenářovou moc těšili, ale těm novým sem tam
ukápla i nějaká ta slzička. Společně jsme se
domluvili, že až se pořádně rozkoukají a se všemi z
nás se skamarádí, tak to už bude pohodička.
Letos je nás strááášně moc! Představte si to: 21
dětí je z Březníka, 5 dětí z Kuroslep, jeden kamarád
jezdí z Kralic a jeden z Vícenic. A úplně dohromady
je nás 28! Celým školním rokem nás bude provázet
kamarád Kašpárek – vítá nás po celé školce a
chystá pro nás divadlo
(hned v září), v říjnu opět Drakiáda, na dílny za
námi bude chodit paní Klímová, ani si to všechno
nepamatujeme, co toho bude.
Ale to všechno se dovíte, když budete číst naše
článečky. Už teď se těšíme na všechny
ty novoty!
Takže
na
brzkou
shledanou
se
těší
Vaše děti ze školky

P. S.: prosíme vás o pomoc při sběru víček pro
dobrou věc – na operaci nemocné Lucinky (reportáž
o ní odvysílala televize Nova a informovat se o
Lucince můžete i na facebooku na stránce - profilu
„Víčka pro Lucku“). Víčka od PET lahví je možné
nosit do školky, třeba je jen položit za dveře nebo
na okno.
My ze školky jsme jí už poslaly dva pytle 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
znovu se rozbíhá školní rok, tentokrát 2012/13. Byl
zahájen v pondělí 3. září za účasti 83 žáků od 1. do
9. ročníku, pedagogického sboru, starosty obce a

rodičů, převážně prvňáčků. Počet žáků se zvýšil o
15 dětí, a to příchodem chlapců a děvčat z Rapotic
a Sudic, přibyli také další žáci z Vysokých Popovic.
Pro tyto žáky se Obec Březník postarala o zajištění
autobusové
dopravy.
Na první stupni vyučujeme tedy 33 žáků ve 2
třídách. V jedné se učí 1. a 2 ročník, vyučující a
zároveň třídní učitelkou je Zina Jiránková. Ve 2.
třídě se učí 3., 4. a 5. ročník, kde vyučující a
současně
třídní
je
paní
učitelka
Kristýna
Stejskalová.

Na druhém stupni vyučujeme ve 4 třídách 50 žáků.
V šesté třídě je 19 žáků (třídní učitelka Hana
Staňková), v 7. třídě je 9 žáků (tř. uč. Lenka Malá),
v 8. ročníku se učí 10 žáků (tř. uč. Pavla
Coufalová) a 9. ročníku 12 žáků (tř. uč. Milena
Fröhlichová). I přes tento nárůst počtu žáků ze 68
na 83 musíme žádat zřizovatele o výjimku z nižšího
počtu žáků.
Pedagogický sbor kromě už zmíněných paní
učitelek dále tvoří: ředitel školy Zdeněk Cabejšek,
paní učitelky Lenka Jarolímová, Ludmila Černá a
nově nastoupil Jan Pejpek coby učitel tělesné
výchovy.
V personálním obsazení správních zaměstnanců se
nic nezměnilo:
- účetní - paní Marie Studená
- vedoucí kuchyně - paní Marie Sochorová
- kuchařky - paní Miroslava Fribertová, Eva
Svobodová a Blanka Veselá
- uklízečka - paní Andrea Křížová
- školník - Bohumil Budín
Z investičních akcí těchto prázdnin lze zmínit
rozšíření internetu do všech tříd, zavedení další
interaktivní tabule a vymalování školní jídelny
novou svěží barvou. Popřejme tedy žákům a všem
pracovníkům školy dobrou chuť a hodně pracovních
úspěchů, neboť k dnešnímu dni končíme zhruba
opakování z nižších ročníků, píšeme vstupní
prověrky a věříme, že i v tomto školním roce
zvládneme veškerý nápor testování, olympiád a
soutěží, které nás zkrátka neminou.
Zdeněk Cabejšek,
ředitel školy
Stránka | 7

OBECNÍ KNIHOVNA
Ráda bych touto cestou pozvala spoluobčany do
Obecní knihovny v Březníku, která sídlí v suterénu
místního
obecního
úřadu.
Knihovna je
určena široké
veřejnosti a je
otevřena
každé ÚTERÝ.
V měsících
duben až září
je otevírací
doba 18:00 19:00. Od
října do
března je
otevřeno
17:30 - 18:30.
V majetku
knihovny je 2945 ks knih. Tento knihovní fond je
navíc pravidelně několikrát za rok doplňován
knižními novinkami z Městské knihovny v Třebíči,
takže výběr je pestrý a současný. Dále je pro
čtenáře k dispozici počítač s připojením na internet.
Celoroční registrace čtenářů, půjčování knih i
přístup na internet
je ZDARMA.
V současné době je
registrováno 144
čtenářů. Od počátku
roku 2012 knihovna
již eviduje 293
návštěvníků a 445
výpůjček.
Nově má knihovna
své internetové
stránky
http://knihovnabrez
nik.webnode.cz/, na
kterých získáte
veškeré informace
týkající se vaší
knihovny. Na
stránkách naleznete
i odkaz na online
katalog knihovny, ve kterém můžete vyhledávat
literaturu podle vámi zvolených kritérií a z pohodlí
domova zjistíte, zda požadovanou knihu březnická
knihovna vůbec vlastní a zda je nyní přístupná v
knihovně či půjčená jiným čtenářem.

"Tak moment, to nemůžeme vysílat, že ráno
vstanete a hned chlastáte. Když budete chtít říct,
že pijete, řekněte místo toho třeba, že si přečtete
knihu."
"Tak dobře. No, ráno vstanu, přečtu si knihu, pak si
přečtu další, dám ovcím a pak čtu a čtu a čtu… Až
mám všechno doma přečtené, tak jdu k Frantovi a
tam čteme jeho knihy. Když přečteme aj ty jeho,
jdeme číst do knihovny. A až nás vyhodí z
knihovny, tak jdeme spolu za Matůšem, no a ten
má doma tiskárnu..."
Těším se na Vaši
návštěvu,
knihovnice
Jana Řezaninová

A jedna úsměvná „rada“ na závěr:
„Jak se dožít vysokého věku“
Bača se dožil věku 100 let, tak na jeho narozeniny
přijela televize, aby s ním natočila reportáž.
"Jak vy to, bačo, děláte, že jste se dožil tak
vysokého věku?
"Bača povídá: "No, ráno vstanu, dám si panáka ...."
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TJ SOKOL BŘEZNÍK
Srpnová tradiční sokolská Velká pouť se těšila
solidní návštěvě hlavně díky své venkovní realizaci
pod sokolovnou. Zima sice trošku byla, ale dobrou
náladu
během
akce
nijak
neovlivnila.

Zahráli tradičně muzikanti a zpěvačky Fantastic
Band Jiřího Švába z Moravského Krumlova, kteří
byli, pro velký úspěch, taktéž pozváni na blížící se
Babské
hody.
Jak jste si vy, kteří navštěvujete fotbalová utkání o
víkendech, mohli všimnout, pohnuly se práce na
Velkém hřišti. Plánovanou výměnu ohrazení spodní
branky ještě uspíšily přírodní vlivy. Lokálním
vichrem ohnuté zábrany správce hřiště jen s
obtížemi narovnával. Za pomoci brigádníků a těžké
techniky, které zapůjčilo Družstvo LUH, pak pověsil
nově zakoupené ochranné sítě po celé délce spodní
strany hřiště (na fotce). Po několika letech bylo
znovu proměřeno hřiště a byly zabudovány nové
záchytné body pro lajnování. Velké hřiště si svoji
přezdívku nevysloužilo náhodou. Svými rozměry
103x64 m patří k těm největším na okrese. Byl
také upraven prostor tréninkové boční branky
směrem ke kravínu, vč. terénních úprav a pověšení
záchytné
sítě.
Sokolovna prošla dlouho plánovanou úpravou,
která se týká elektronicky hlídaného vstupu na
čipové karty, spojená s evidencí uživatelů a
zpřehlednění využívání této budovy. Práce na
tomto zařízení pomalu finišují. V současnosti se
správce Richard Nováček ml. věnuje opravě
oplocení Malého hřiště a ve střednědobém plánu
figuruje také téměř nezbytná izolace venkovních
zdí
sokolovny.
Fotbalová sezóna běží v plném proudu a naše dvě
mužstva mužů mají za sebou již polovinu
odehraných zápasů. A-mužstvo se pod vedením
nového trenéra Vládi Babčana venku sice trápí,
nepřivezlo ještě ani bod, zato doma je stoprocentní
a radost početným divákům udělalo nejen jasnou
výhrou nad loňským okresním mistrem z
Moravských Budějovic, ale hlavně vítězným derby z

minulého týdne nad upadajícím celkem ze
sousedního Mohelna. Výsledek s rozdílem třídy byl
více než výmluvný. Na špici tabulky střelců se
zatím pravidelně střídají J. Franěk s M. Sobotkou a
zaujímají tak přední příčky i v celkovém pořadí
střelců
okresního
přeboru.
Rezervní mužstvo se, možná trochu očekávaně,
potýká s nedostatkem hráčů na zápasy, a nově
jmenovaný trenér R. Sobotka ml. tak aktivně hledá
stále další hráče, kteří mají zájem podílet se na
nejdůležitější sportovní aktivitě v obci. Nicméně,
výsledky B-mužstva jsou solidní, což dokumentuje
poslední vysoká výhra 0:7 na hřišti Třebenic.
Od října také začíná sezóna našim stolním tenistům
a už příští týden se k pravidelným každotýdenním
zápasům s Rapoticemi postaví amatérští hokejoví
nadšenci z řad březnických občanů pod vedením J.
Chytky.
Závěrem bych vás chtěl jménem našeho Sokola
pozvat na Babské hody, konané v sobotu 20. října
2012. Během odpoledne vás navštíví naše krásné
ženy ve zdobených krojích a pozvou vás na večerní
radování do sokolovny, kde zahraje opět oblíbený
Fantastic Band Jiřího Švába.
Za Sokol Březník
Grunge

ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 15. 8. 2012 byly na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Březník projednány tyto body:
1/ Starosta seznámil přítomné s výsledkem
výběrového řízení pro poskytnutí úvěru pro
financování akce Rekonstrukce VO a MR. Jde
o zakázku malého rozsahu, podle směrnice
č. 16/2011 kategorie 2 tj. Do 500 tis. Kč. Ze tří
oslovených uchazečů výběrová komise doporučila
uzavřít
smlouvu
s Českou
spořitelnou.
2/ Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy
na poskytnutí úvěru pro financování akce
Rekonstrukce VO a MR uzavírané s Českou
spořitelnou. Zastupitelstvo schválilo uzavření této
úvěrové smlouvy č. 11076/12/LCD s firmou Česká
spořitelna
ze
dne
26.
7.
2012.
3/ Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
na parcele č. 3329/3. Jedná se o položení budoucí
rozvodné sítě NN firmy E.on pro lokalitu Horky
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a jejich následný provoz a udržování pozemku
v
majetku
obce.
Položené
dotazy
byly
zodpovězeny.
4/ Starosta seznámil přítomné se smlouvou
o zřízení věcného břemene na parcele č. 1303/16,
1303/17, 1303/18 a 3300/8. Jedná se o věcné
břemeno pro firmu Telefónica O2 Czech republic
a.s. v lokalitě Za Branou pro provozování a údržbu
telekomunikační
sítě.
Položené
dotazy
byly
zodpovězeny, rozsah věcného břemene byl doložen
geometrickým
plánem.
5/ Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy
o veřejných službách na zajištění dopravní
obslužnosti a cenou za ztrátu jízdného, kterou bude
obec Březník hradit po dobu tří měsíců. Tato bude
záležet na skutečné vytíženosti těchto spojů
a předběžný odhad činí 45 000 Kč. Smyslem tohoto
řešení je zajistit dopravu žáků z Rapotic a Sudic do
březnické školy, jedná se nyní o 12 žáků. Další tři
měsíce bude hradit kraj a poté se rozhodne
o zařazení spoje do základní dopravní obslužnosti.
Je v zájmu obce, aby tento spoj byl plně využíván.
Položené dotazy byly zodpovězeny. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření smlouvy o veřejných
službách na zajištění dopravní obslužnosti podle
předloženého návrhu s platností od 2. 9. 2012.
6/ Ředitel školy Mgr. Zdeněk Cabejšek seznámil
přítomné s problematikou umísťování žáků MŠ
a možnostech naší školy. Celkový počet žáků je
limitován předpisy a další možnost bude prověřena.
Součastný stav je 27 dětí, kapacitě technická je 30,
kapacita dovolená je pak 26 dětí a to i s výjimkou
zřizovatele (Obec Březník). Na základě žádostí
rodičů je v zájmu obce najít takové řešení, jež by
umožnilo
přijetí
maximálního
počtu
dětí
(na kapacitu 30) do MŠ. Nicméně narazíme zřejmě
na legislativní a ekonomické hranice. Zastupitelstvo
obce vzalo na vědomí informace ředitele školy,
který
předloží
návrh
možného
řešení.
7/ Různé pro informaci - starosta informoval
zastupitelstvo o dalších jednotlivých bodech: černé
skládky, vojenské cvičení, volby do zastupitelstva
kraje a senátu, dotace na svoz bioodpadů
(informace o stavu projektu), vítání občánků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OBCE BŘEZNÍK
Nově narození občánci:
Cibuliak Richard, narozen 24. 08. 2012, č. p. 33
Břoušková Nela, narozena 27. 08. 2012, č. p. 224

Životní jubilea
Za měsíc říjen
Boková Marie, 100 let, Březník, č. p. 200
Sedláková Božena, 89 let, Březník, č. p. 39
Staňková Jiřina, 85 let, Březník, č. p. 80
Svícencová Ludmila, 65 let, Březník, č. p. 83
Frőhlich Alois, 60 let, Březník, č. p. 244
Chadimová Ilona, 55 let, Březník, č. p. 56
Vlk Peter, 55 let, Březník, č. p. 276
Zimola Pavel, 50 let, Březník, č. p. 97
Za měsíc listopad
Nováčková Zdeňka, 85 let, Březník, č. p. 23
Staněk Slavomil, 85 let, Březník, č. p. 7
Fraňková Marie, 85 let, Březník, č. p. 139
Řezanina Jaroslav, 83 let, Březník, č. p. 116
Svobodová Milada, 75 let, Březník, č. p. 30
Čumplík Jan, 60 let, Březník, č. p. 93
Oborný Jiří, 55 let, Březník, č. p. 45
Nevrkla Bohumír, 50 let, Březník, č. p. 11
Za měsíc prosinec
Strašák Josef, 86 let, Březník, č. p. 131
Flesarová Eva, 75 let, Březník, č. p. 179
Všianská Helena, 60 let, Březník, č. p. 218
Požár Milan, 55 let, Březník, č. p. 101

Našim jubilantům,
tentokrát hlavně paní Marii Bokové,
která slaví nádherní životní výročí,
ze srdce blahopřejeme
a do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví a optimismu!
Rozloučíme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Paní Anežka Neklapilová, č. p. 145
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FOTOGALERIE
Vítání občánků: Jakoubek Vlk, dne 18. 8. 2012

Paní Marie Křížová, oslava 80tin, dne 18. 8. 2012

Vítání občánků: Leonka Tručková, dne 18. 8. 2012
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Paní Marie Bochníčková, oslava 80tin,
dne 8. 9. 2012

Tenisový turnaj 28. 9. 2012

Paní Marie Kopuletá, oslava 80tin,
dne 22. 9. 2012

Brigáda TJ Sokol – izolace sokolovny 9/2012

44. číslo Březnického čtvrtletníku
pro vás připravila ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Obecní úřad Březník
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 12. 12. 2012.
Děkujeme.

Stránka | 12

