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Okénko starosty
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání
dne 20. 9. 2005 vyhlásilo pět nových grantových
programů z Fondu Vysočiny na podporu
projektů z oblasti obnovy a rozvoje venkova,
volnočasových a sportovních aktivit, využívání
obnovitelných zdrojů a nakládání s bioodpady.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:

Vážení spoluobčané,
všechny obce a města bez vyjímky mají ze zákona za
povinnost péči a starost o „Odpadové hospodářství“ ve
svém katastrálním území obce. Patří sem sběr a zákonná
likvidace všech odpadů, ať již standardních nebo
nebezpečných. Způsoby a postupy likvidace odpadů
znáte z vlastní praxe – popelnice, velkoobjemové
kontejnery, velkoobjemové nádoby na tříděný odpad,
nádoby na „BIO“ odpad a mobilní sběr nebezpečných
odpadů. Podporovaný a nejlepší způsob jejich likvidace
je separovaný sběr tříděním a vrácení vytříděných
komodit zpět k opakovanému využití ( recyklace papíru
je možná až 7x). Do této kategorie dnes v naší obci patří
komodity – papír, PET a umělé hmoty, sklo barevné a
bílé (připravuje se oddělené třídění), kovy a v naší obci
také BIO – odpad. Je všeobecně známo, že naše obec je
zapojena do pilotního projektu „ Separovaný sběr BIO –
odpadu – 2005“, který je komplexně zabezpečen a
provozován firmou „ZERA“ z Náměště nad Oslavou.
Byly dodány speciální nádoby – 240 l s označením
„BIO“ a rozmístěny po obci (19 míst). Tyto nádoby
jsou dále doplněny 4-mi kusy velkoobjemových
kontejnerů, také na „BIO“ odpad. V letošním roce se již
vytřídilo a odvezlo na kompostárnu do Náměště nad
Oslavou, kde je provozována, k 20.9. 2005 - 46,5 tuny
„BIO“ odpadu.
Tento skvělý výsledek přístupu a spolupráce Vás
občanů, kteří tuto službu ve zvyšující se intenzitě
využívají, byl odměněn odborně vyrobeným kompostem
z našich „BIO“ odpadů, který jste si mohli zdarma
odebrat 24.9., 30.9. a 1.10. na malém hřišti u sokolovny
jako formu poděkování. Zbytek kompostu byl převezen
na školní zahradu Základní školy.
I ostatní vytříděné komodity v naší obci zaznamenávají
vzestupnou tendenci, což se zcela jistě projeví
mimořádným finančním příjmem do obecní pokladny.
Abychom Váš zvyšující se zájem o třídění komunálních
odpadů uspokojily, obecní úřad průběžně rozšiřuje a
rozmisťuje další velkoobjemové nádoby po obci.
Děkujeme za Váš moderní a zodpovědný přístup
k tomuto aktuálnímu problému současnosti!!!

Rozvoj vesnice 2005 - 5.000.000,- Kč – program na
podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních
částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor
regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31.10. 2005
Volný čas 2006 - 2.900.000,- Kč - program na
podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Pavlína Zábranská, tel.:
564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31.10. 2005
Sport pro všechny 2006 – 2.900.000,- Kč - program
na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových
aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor školství,
mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840,
prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 10. 2005

Energetické
2005

využívání

obnovitelných

zdrojů

–

2.000.000,- Kč - program na podporu
projektů na místní využití enviromentálně šetrných
způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřebu
teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární
energie na veřejných budovách (odbor životního
prostředí, Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516, fixa.z@krvysocina.cz)
Uzávěrka: 30.11. 2005
Bioodpady 2005 – 1.500.000,- Kč – program na
podporu tvorby uceleného systému nakládání s
bioodpadem
(odbor životního prostředí, Ing. Eva
Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@krvysocina.cz)
Uzávěrka: 15.12. 2005

Výzvy k předkládání projektů a veškeré
informace ke grantovým programům včetně
formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz
nebo na www.fondvysociny.cz

Ing. Jaroslav Mojžíš, starosta obce
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byl ze zákona pověřen tím, aby zabezpečil kvalitní fungování
bývalých pěti okresních nemocnic. K převzetí těchto okresních
nemocnic včetně dluhů byl kraj přinucen.
Nyní po zhruba dvouletém fungování nemocnic pod správou
krajů se nacházíme v situaci, která není jednoduchá.
Nemocnice jsou příspěvkové organizace a přitom většinově
„nežijí“ – nejsou financovány z rozpočtu kraje, ale většinu
jejich příjmů tvoří platby za léčebné výkony, které nemocnicím
proplácejí zdravotní pojišťovny. Zřizovatelem nemocnic je kraj
a přesto nadále hlavní složku platů pracovníků v nemocnicích
stanovuje stát svojí vyhláškou a kraje do toho nemají co mluvit.
Zřizovatelem nemocnic je kraj a přesto o většině peněz pro
nemocnice a způsobu jejich přidělování rozhodují zdravotní
pojišťovny a stát. Celé je to postavené na hlavu.
Krajům tedy nezbývá nic jiného, než se snažit nalézt možnost,
jak alespoň částečně narovnat výše popsané nelogické vazby a
vztahy. A přesně o tomto je tak často úplně nesmyslně
glorifikovaná a různě strašidelně popisovaná transformace
krajských nemocnic. Tedy žádná privatizace, žádné prodeje,
žádné omezení zdravotní péče. Je to přesně naopak. Nemocnice
nadále
ve
stoprocentním
vlastnictví
kraje
s neobchodovatelnými akciemi jako neziskové akciové
společnosti. V dozorčí radě zástupci zaměstnanců. Minimálně
zachování šíře a kvality poskytované zdravotní péče. Průhledné
účetnictví, hmotná odpovědnost vedení nemocnice za kvalitu
péče a hospodářské výsledky nemocnic. Odměňování podle
kvality vykonané práce. To jsou hlavní cíle a věřím v budoucnu
i atributy transformovaných nemocnic. V jiných krajích nás již
předběhli a dobře fungují. Nevidím důvod, proč bychom neměli
být úspěšní i na Vysočině.

Co nového na Vysočině – září 2005
Setkání v Polné se vydařilo
Ve čtvrtek 15. září se tentokrát ve městě Polná konalo
v letošním roce druhé setkání starostů, místostarostů a
dalších komunálních politiků s radními kraje Vysočina.
Na setkání, kterého se zúčastnilo více než 300 starostů a
místostarostů nejprve vystoupili se svými krátkými
příspěvky ředitelka krajského úřadu Simeona
Zikmundová, náměstkyně hejtmana pro regionální
rozvoj Marie Černá, radní pro oblast školství Martina
Matějková a radní pro oblast sociálních věcí Jiří
Vondráček a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.
V zajímavé diskusi ubezpečil nejdříve místopředseda
Poslanecké sněmovny Jan Kasal všechny starosty, že
udělá vše proto, aby nedocházelo k dalším změnám
v územně správním členění a tvrdě kritizoval nový
vládní návrh zákona o územně správním členění státu,
který mimo jiné počítá i s tím, že Vysočina by společně
s krajem Jihomoravským a krajem Zlínským tvořila
jeden společný celek, tzv. oblast. Poslanec Jaroslav
Pešán „pobavil“ všechny přítomné, když popisoval svoji
snahu zabránit přijetí zákona, který mimo jiné uzákoní
vznik instituce, která bude zabezpečovat centrální
evidenci psů. Náklady na zřízení této instituce odhadl
Jaroslav Pešán asi na 60 miliónů korun. K tomu je navíc
třeba přičíst výdaje obcí a měst spojené s povinným
čipováním a vedením velmi podrobné několikastránkové
evidence o všech psech a jejich majitelích v obci nebo
městě. Poslanec Jan Karas všechny krátce pozdravil a
nabídl všem osobní kontakt při řešení problémů.
Vlastní diskuse starostek, starostů, místostarostek a
místostarostů se potom týkala spolupráce kraje a
krajského úřadu s obcemi, boje s nadměrnou byrokracií
a práce krajských úředníků.
Druhá část setkání potom byla věnována v míře skutečně
intenzivní osobním debatám krajských radních,
poslanců, starostů, starostek a všech dalších
zúčastněných. Této debaty se zúčastnili i náměstek pro
oblast zdravotnictví a životního prostředí Pavel Hájek,
radní pro oblast zemědělství a vodního hospodářství Ivo
Rohovský a radní pro oblast dopravy a lesního
hospodářství Václav Kodet.
Na závěr ještě velké poděkování starostovi města Polná
Jindřichovi Skočdopolemu a všem jeho kolegům a
spolupracovníkům za výbornou organizaci, vzornou péči
a milou a přátelskou atmosféru.

Miloš Vystrčil
Hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz

Krajské nemocnice potřebují změnu
Jedním z bodů zářijového jednání zastupitelstva kraje
Vysočina je bod s názvem „Změna hospodářsko-právní
formy nemocnic na akciové společnosti.“ Myslím, že je
potřeba říci, že si všichni zejména v pokročilejší
dospělosti uvědomujeme, že být zdravý je ten největší
dar. Tudíž zabezpečení kvalitní péče o naše zdraví je
přáním nás všech. Podíváme-li se kolem sebe, potom
vidíme, že zabezpečení kvalitní péče o zdraví občanů
Vysočiny není úkol jednoduchý a laciný. Kraj Vysočina

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.
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bez folklorního programu, takže se na 15. října již všichni moc
těšíme.
Finanční prostředky, které tanečnímu souboru poskytl Obecní
úřad v Březníku, byly využity k nakoupení materiálu na 4 nové
dívčí kroje a na nové blůzky pro ženy.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce, přejeme našim
tanečníkům i jejich vedení hodně úspěchů a radosti z jejich
činnosti.

Sbor dobrovolných hasičů
V srpnu se Sbor dobrovolných hasičů připravoval na
tradiční soutěž „O pohár starosty obce“. Soutěž
proběhla v sobotu 3.září od 14.00 hod za vydařeného
počasí. Dostavilo se celkem 8 soutěžních družstev.
Z toho bylo jedno družstvo domácích žen. Závody se
vydařily sborům ze Žabčič, kteří skončili na prvních
dvou místech. Jako třetí skončilo družstvo březnických
hasičů. Na závěr soutěže se předvedli také mladí hasiči
s ukázkou požárního útoku.
17. září se pořádal zájezd pro mladé hasiče do Lešné u
Zlína. Navštívili zde místní zoo a odvezli si odtud
spoustu zážitků.
1.října se uskutečnil braný závod mladých hasičů
v cihelně. Byla to příprava na okresní braný závod, který
se uskuteční 16. října v Hartvíkovicích.
Na závěr roku plánujeme valnou hromadu. Zde se
zhodnotí činnost sboru za uplynulý rok

Z dodaných materiálů zpracovala Eva Brůžová.

Obecní knihovna
v Březníku
Nově
zrekonstruovaná
knihovna byla po delší
pauze poprvé otevřena 7. 6.
2005.
Knihovna
sídlí
v přízemí místní mateřské
školky a je veřejně přístupná
všem obyvatelům obce.
Otevřeno je každé úterý od 17:00 do 18:30 hod.
Fond knihovny je pestrý a každý čtenář zde jistě najde
literaturu, která se mu bude líbit.
Knihovna je rozdělena žánrově a to na:
- beletrie pro dospělé čtenáře / pro děti a mládež
- naučná literatura pro dospělé / pro děti a mládež
- detektivky
- love story (romány pro ženy)
- dívčí romány
- pohádky
- příběhová próza pro nejmenší
- poezie
- divadelní hry
Knihovna vlastní 3 476 knih. Dalších cca 200 nových knih
máme půjčených z Městské knihovny v Třebíči. Zhruba po půl
roce se knihy do Třebíče vrátí a půjčí se knihy nové. Díky tomu
je fond knihovny neustále obměňován a čtenáři tak mají
možnost vybírat si ze stále nových knih.
Všechny knihy jsou určeny k absenčnímu půjčování (tj. čtenář
si může každou knihu půjčit domů).
Registrace do knihovny je bezplatná a může se přihlásit každý.
Občan se stává registrovaným čtenářem knihovny poté, co je
mu vystaven čtenářský průkaz. S tímto průkazem si poté chodí
knihy půjčovat i vracet.
Ke 4.10.2005 je v knihovně zaregistrováno 50 čtenářů. Z toho
je 20 čtenářů do 15ti let a 30 nad 15 let.
Každé úterý průměrně navštíví knihovnu cca 10 čtenářů.
Největší zájem je o beletrii a dívčí romány.
Chtěla bych pozvat do knihovny všechny, co rádi čtou. Přijďte
se zaregistrovat. Určitě zde najdete knihy, které si rádi přečtete.
Těším se na vás.

Jaroslav Řežabina, starosta SDH

Činnost našich mladých tanečníků a našich
žen
Devátého dubna 2005 vystoupili se svým krásným
programem členové tanečního kroužku na plese, který
pořádalo „Sdružení pro pomoc mentálně postiženým“
v Třebíči. Je to ples, kterého se pravidelně zúčastňují
představitelé města Třebíče, herci z Prahy i Brna a řada
dalších osobností. Tentokrát byl hostem i náš starosta,
Ing. Jaroslav Mojžíš. Vystoupení našich mladých
tanečníků bylo nejdříve odměněno překvapivým tichem
a poté bouřlivým aplausem. Jejich taneční projev byl
nádherný a já jsem v té chvíli byla nesmírně hrdá na to,
že ti krásní mladí lidé žijí zde mezi námi v naší obci.
Taneční vystoupení bylo ohodnoceno jako dosud
nejlepší a předčilo veškeré očekávání.
Další přehled akcí:
- 18. června 2005 – Setkání rodáků Dolních
Vilémovic – zpestřilo také taneční vystoupení
v březnických krojích a setkalo se také
s velkým ohlasem.
- Ani „Folklorní festival“ ve Velké Bíteši a
přehlídka národopisných souborů Podhorácka a
Horácka se neobešli bez březnických mladých
tanečníků. Vysoupil zde i soubor žen. Tento
festival proběhl 10. září 2005.
- 24. září 2005 zatančily oba naše soubory na
Hodech v Ostašově.
Z tohoto přehledu je vidět, že taneční kroužky pod
vedením paní Hany Bábuňkové získávají stále širší okolí
pro svoje vystoupení. Ani březnické Hody se neobejdou

Jana Řezaninová, knihovnice
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T.J. Sokol Březník
Fotbal – OP III. třída, sk. A – muži
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S koncem prázdnin začaly našim fotbalistům
zápasy podzimní části nového fotbalového ročníku. Jak
muži, tak i mladší žáčci zahájili svoje soutěže velmi
úspěšně a tak se v současné době nacházejí na předních
příčkách svých tabulek. Zveme tímto všechny příznivce
k hojné návštěvě domácích utkání, kde pro všechny
bude vedle nabídky sportovních výkonů vždy
připraveno také dostatečně zásobené občerstvení.
Přijďte v hojném počtu povzbudit také ty malé
fotbalisty, kteří jsou již dnes příslibem dalších
úspěšných fotbalových let v Březníku. Jistě budou hrát
s ještě větším úsilím, když mezi diváky uvidí svoje
rodiče, prarodiče, spolužáky a kamarády.
Na novou sezónu se začali připravovat také
hráči stolního tenisu. V ročníku 2005/6 budou Březník
v okresní soutěži III. třídy reprezentovat již dvě
družstva. Tímto také zveme zájemce o tento sport mezi
nás. Tréninky budou v pátek od 19. hodin v sokolovně
pod vedením br. Josefa Menšíka ml.
S nástupem sychravého počasí začneme ke
sportování intenzivněji využívat sokolovnu. Zveme
zájemce o cvičení aby se k nám přidali a přišli si s námi
zacvičit. Věříme, že si z naší nabídky cvičebních hodin
vyberete. Pokud ne, přijďte s vlastním nápadem
smysluplné činnosti a pokusíme se Vám vyjít vstříc.
V následujícím
období
nás
čeká
nejvýznamnější společenská akce podzimu, kterou je
uspořádání tradičních březnických hodů. Přijďte s námi
v sobotu 15. října oslavit ukončení sklizně a završení
zemědělského roku. K dobré náladě Vám i stárkům
zahraje po vsi dechová hudba Polužanka. Večerní
taneční zábava pod taktovkou hudební skupiny M.E.Š.
začíná ve 20. hodin. Připraveno je také tradiční velmi
pěkné předtančení a bohatý výběr občerstvení.
Za pořadatele Vás srdečně zvu nejen na hody, ale i na
veškeré sportovní akce pořádané naší jednotou.

11.
12.
13.

Rozpisy soutěží T.J. Sokol Březník pro ročník
2005/2006:

Fotbal – OP II. třída – mladší žáci
Datum
Ne 28.08.
Ne 04.09.
Ne 11.09.
Ne 18.09.
Ne 25.09.
Ne 02.10.
So 08.10.
Ne 16.10.
Ne 23.10.

Soupeř
Čáslavice – Březník
Březník – Želetava
Hartvíkovice – Březník
Březník – Třebelevice
VOLNO
Březník – Dukovany
Rokytnice n. R. – Březník
Kralice – Březník
Březník – Rudíkov

Ne
Ne
Ne

23.10.
30.10.
06.11.

Soupeř
Vícenice – Březník
Březník – Hodov
Nárameč – Březník
Březník – Trnava
Stařeč – Březník
Březník – Koněšín
Radkovice – Březník
Březník – Slavice
Valeč – Březník
Rouchovany –
Březník
Březník – Kralice
Sádek – Březník
Březník – Dukovany

Začátek
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
10:15
15:00
15:00
14:30
14:30
10:00
14:00

Stolní tenis

Vladimír Babčan, starosta T.J. Sokol

Kolo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Datum
So
13.08.
Ne
21.08.
So
27.08.
Ne
04.09.
Ne
11.09.
Ne
18.09.
Ne
25.09.
Ne
02.10.
Ne
09.10.
Ne
16.10.

Začátek
10:00
14:00
13:00
13:30
13:00
12:30
09:30
12:30
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So

22.10.05

Ne

23.10.05

So

29.10.05

Ne

30.10.05

So

05.11.05

Ne

06.11.05

So

12.11.05

Ne

13.11.05

Ne

20.11.05

Ne

20.11.05

So

26.11.05

Ne

04.12.05

Ne

04.12.05

So

28.01.06

Ne

29.01.06

So

04.02.06

Ne

05.02.06

Ne

12.02.06

Ne

12.02.06

So

18.02.06

Ne

19.02.06

So

25.02.06

Ne

26.02.06

Ne

05.03.06

So

11.03.06

Ne

12.03.06
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0
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Březník A

Březník A

Vladislav D

Březník B

Hrotovice C

Dukovany B

Březník A

Vladislav D

Březník B

Březník A

VOLNO

Březník B

Dukovany B

Březník A

Březník B

Březník B
13:3
0
18:0
0
13:3
0
15:0
0
10:0
0
10:3
0
9:30
15:0
0
10:0
0
17:0
0
10:0
0
15:0
0

VOLNO

Rapotice B

Březník A

Lukov C

Březník A

Rapotice B

Březník B

Březník A

Hrotovice C

Březník B

Lukov C

Vladislav D

Březník A

Hrotovice C

Březník B

Březník A

Dukovany B

Březník B

Vladislav D

Dukovany B

Březník B

VOLNO

Březník A

Březník B

Březník A

Březník A

Rapotice B

VOLNO

Březník B

ještě ke konci 18. století čitelný a zdobený znakem rodu pánů
Březnických z Náchoda. Dle zprávy z roku 1828 byl nápis
vyšlapán. Dnes leží zapuštěný v dlažbě u vchodu do kostela –
pod kropenkou – kde je více chráněn.
Druhý pískovcový náhrobník (šířka 143 cm, délka 64 cm)
duchovního písaře Jana Račického byl dříve napravo před
oltářem, nyní zůstává vydlážděn pod první lavicí na levé straně.
Kámen je zachován, ale počátek textu je poškozen cementem.
Nápis na něm ve velké latince zní: „Letna Panie 1618 w sobotu
prze swatým Martinem dokonal gest ztwot swvg slovitný pan
Ian Raczický pisarz dwchodnj gemu Pan Buh milostiw racz“.
Jan Raczický byl vrchním písařem v Březníku, podle
vrchnostenské správy zemřel dříve – již roku 1613.
Třetí náhrobník, černá mramorová tabulka ve zdi při schodišti
ke kruchtě, se váže k Matoušovi Hlaváčovi, k jeho manželce a
synovi, zároveň také poukazuje na téhož kameníka, který dělal
náhrobníky v Zenešově. Nápis na něm zní: „Léta 1609 dokončil
život svůj Matouš Hlaváč, manžel Justýny ny oba z Bytesse a
s synem svým Wylémem tuto odpocziwa.“

Kostel v Březníku – II. část
V roce 1304 prošel Březníkem vpád nomádských kmenů
Kumánů, při němž utrpěl škody i náš kostel. Přestavba a
obnova byla již ve znamení slohu gotického. Tehdy
dostal kostel v půdorysu podobu kříže. Byla přistavěna
příční loď s kněžištěm a zákristií po severní straně, ráz
pozdně gotický. Při datování gotických částí kostela
nelze uvažovat o letopočtu 1338, který udává pozdní
zpráva. Po srovnání s ostatními materiály moravských a
českých gotických památek není pochyby, že gotické
části kostela v Březníku přísluší slohově do 15. století,
spíše do jeho druhé poloviny. S tím souvisí i letopočty
na kostelních zvonech (1491, 1497).
K dalším vzácnostem našeho kostela přísluší i zvony
z pozdní gotiky. První z roku 1491 má českou legendu
provedenou v gotické úpravě a je zavěšený v románské
věži. Legenda na něm zní: „cento zwon ulit ke czti a
k chwale Panu Bohu a Panie Marigi do Březníka léta
bozieho MCCCCLXXXXI“. Zvon byl v Březníku
zasvěcen svému účelu za pána Matěje z Březníka a
Náchoda, tehdejšího majitele statku. V průměru tento
zvon měří 95 cm a váží 896 kg.
Roku 1497 se k tomuto zvonu přidružil menží zvon (v
průměru 80 cm a váhy 560 kg) s latinskou legendou
„Otace campana fusa est aut laudem et beatae Mariae
viriginis ad Breznik amen. Anno nostrea sichutis
MCCCCXCVII“. Na zvonu je reliéf Panny Marie
s Ježíškem. Roku 1559 přibyl konečně třetí zvon
zdobený krásným květinovým ornamentem a českým
nápisem „Tento zvon gest zdilan k cti a chwale panu
Buohua matce Buozi nakladem obeze Brzeznika a
Kuroslepi leta 1559“.
Přestavba kostela v 18. století, která mu vtiskla nynější
vzhled, se váže k nápisu na druhé pamětní desce,
upevněné po levé straně vchodu do kostela. Nápis na ní
zní: „Tento chrám Páně gest s nákladem geho milosti
Pana generála Karla Hraběte z Haugwic Pána Hrabstwí
Náměšťského w nowě přestawěný Léta Páně 1782“.
Kostel byl roku 1782 – 1783 nově přestaven nákladem
pana hraběte Karla z Haugwitz. Kostel má nadále
podobu kříže, kněžiště a příčné lodi jsou v čistém slohu
gotickém s gotickými pásy a svorníky, ale okna kněžiště
byla opravou provedenou v 18. století zbavena svého
krásného gotického tvaru a kružeb. Později byla také
přistavěna hlavní loď obyčejného tvaru s klenutým
stropem.
Monstrance z doby gotické je drahocenným pokladem
zdejšího kostela. Je stříbrná, silně pozlacená a svými
rozměry i krásou příznačnou právě gotice se řadí
k vzácným památkám na tehdejší dobu. Skládá se ze
třech částí, jsou na ni umělecky provedené sošky Panny
Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Michala, sv. Jiří, sv.
Kryštofa, sv. Kateřiny a sv. Barbory. Tato nádherná
monstrance byla v Praze roku 1877 opravena a
pozlacena.
K významným architektonickým památkám březnického
kostela patří i tři náhrobníky. První náhrobní kámen
Brikcího z Náchoda (šířka 84 cm délka 182 cm) býval

Z historických pramenů zpracovala Eva Brůžová – kronikářka
obce.

5

Mateřská škola

Zprávičky ze ZŠ

Krásný podzim,
Vám
přejí
děti
z Mateřské školy.
Tak už máme měsíc
školy za sebou. Už
jsme se nemohly
dočkat!
V tomto
školním
roce 2005-2006 je
nás 13 – 8 kluků a 5
děvčat, 9 nás bydlí
v Březníku,
3
v Kuroslepech a 1
dokonce v Náměšti
nad
Oslavou.
Někomu se to možná
zdá málo, ale je nás 1
celá třída.
Stejně jako loni, tak i
letos máme plno akcí
před sebou. Zrovna
v pátek 7. října bude
Drakiáda, na kterou
jsme pozvaly i školáky. Ti nás vezmou na oplátku 25.
října do Brna do divadla. Hlavně aby nám, vlastně
drakům, foukalo.
A budeme si chtít opět přivydělat. Už v prosinci
upečeme na prodej perníčky na stromeček. Ty loňské se
moc líbily a jen se po nich zaprášilo. A perníková
srdíčka chystáme na květen, pro maminky. Tak si je pak
můžete přijít k nám do školky koupit. Těšíme se už teď.
Za ty loňské penízky nám paní učitelky nakoupily barvy
na sklo, dárky pod stromeček, primulky na Velikonoce a
zbytek jsme utratily na výletě ke Dni dětí! Zkrátka si to
užíváme.
Letos jsme zase dostaly peníze – od našeho pana
starosty Mojžíše, od pana starosty Bureše z Kuroslep a
od pana předsedy ZD Březník Pejpka. Moc děkujeme!!!
A nesmíme zapomenout, někteří naši kamarádi chodí
taky přednášet – miminkům, dědečkům a babičkám a
tak. Furt se něco děje.
Přejeme Vám, aby Vám na podzimní plískanice sloužilo
zdraví a každý den Vám přinesl do duše trošku radosti.
O to se budeme snažit i my, Vaše děti z Mateřské školy.

Školní rok 2005/06 byl zahájen ve čtvrtek 1. září. Zahájení
se zúčastnil starosta obce ing. Jaroslav Mojžíš. Spolu s panem
ředitelem přivítal na prahu školy mimo jiné také 4 prvňáčky,
tentokrát samé chlapce: Jana Chytku z Rapotic
Jakuba Staňka z Kuroslep
Pavla Pokorného
Daniela Křivánka, oba z Březníka.

Daj ňa, mamičko,
daj ňa do školy,
bych se naučil
drobné litery,
říkat litery
a psát psaníčko.
Daj ňa do školy,
moje mamičko!

Do školy celkem nastoupilo 104 žáků, což je o 15 méně než
v loňském roce. Důsledkem počtu žáků je snížení počtu tříd i
pedagogických pracovníků.
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. třída – Jana Chytková (1. + 2.+ 5. ročník)
II. třída - Jaroslava Nevrklová (3. + 4. ročník)
6. ročník – Ludmila Černá
7. ročník – Milena Fröhlichová
8. ročník – Lenka Jarolímová
9. ročník – Markéta Foitová
Na škole dále vyučují: Zina Jiránková, Marie Rybníčková, ve
ŠD Josefa Houfková.
Již v začátku školního roku se uskutečnilo několik
zajímavých akcí. Koncert Pavla Nováka v Kralicích, zájezd do
divadla Husa na provázku do Brna – představení „Babička“,
zájezd do Třebíče na hudební představení Jiřího Stivína,
exkurze do Muzea Vysočiny v Třebíči. Starší žáci již stačili
sehrát první fotbalový turnaj v Hrotovicích, kde obsadili pěkné
3. místo.
V září také proběhl sběr šípků, při němž žáci nasbírali asi 4 q.,
na
vyhodnocení
tříd
a patřičnou odměnu ještě čekají.
Zároveň dáváme na vědomí, že 20. října se uskuteční sběr
starého papíru. Již dva dny před termínem je možné starý papír
do školy přivézt.

Mgr. Zdeněk Cabejšek, ředitel ZŠ
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Společenská rubrika obce Březník

Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako
kámen němý.
Opustili nás:
Stanislav Pecha, č. p. 153
Martin Maštalíř, č. p. 227

Člověk se narodí
a hned křičí.
Nikdo mu nerozumí,
ale všechny potěšil.
Narodil se:
Filip Klíma, č. p. 144

Svatba po dvacetiosmi letech
Lásku jste si přísahali,
polibkem ji stvrdili,
prstýnky si vyměnili,
věrnost jste si slíbili.
Po dvacetiosmi letech se na Obecním úřadě v Březníku
opět sezdávalo. V nově zrekonstruovaném Obecním
úřadě si 20. srpna 2005, za účasti matrikářky z Náměště
nad Oslavou, řekli svoje „ANO“ novomanželé Miloslav
a Jana Chylíkovi z Březníka. Novomanžele oddal
starosta obce Březník, Ing. Jaroslav Mojžíš. Úsměv na
tváři novomanželů a svatebních hostů byl poděkováním
všem, kteří se na přípravě obřadu podíleli. Obecní úřad
Březník přeje ještě jednou novomanželům hodně štěstí,
lásky a spokojenosti.
Malach Ladislav, Chytková Simona.
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Informační okénko Obce Březník
Víte, že ………
- od 10. 9. 2005 je v provozu moštárna a to každou sobotu od 17.00 do 18.00 hodin?
- v sobotu 15. 10. 2005 a v sobotu 29. 10. proběhne v areálu u „Havelků“ sběr nebezpečného odpadu a to od 9.00 do 12.00
hodin?
- se v sobotu 15. 10. 2005 budou konat již tradiční „Březnické hody“? Začátek je ve 20.00 hod. v místní Sokolovně.

A pokračujeme se statistikou.
V tomto přehledu najdete všechny občany obce Březník rozdělené podle jednotlivých věkových skupin a zařazených podle
jednotlivých měsíců narození. K 30. 9. 2005 je stav občanů obce Březník 646.
Měsíc

0 až 8

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červene
c
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

9 až 16

17 až 26

27 až 32

33 až 40

41 až 48

49 až 58

59 až 68

69 až 78

79 až 88

89 až 96

Celkem

3
7
1
2
3
0

5
4
5
5
3
2

5
2
12
4
8
7

13
5
11
7
7
2

6
8
0
13
5
1

5
4
11
4
9
5

7
8
2
7
8
8

8
9
5
8
6
5

9
5
1
5
4
4

1
2
1
3
4
1

0
1
0
0
0
0

62
55
49
58
57
35

1
4
4
1
4
0
30

7
6
8
3
6
6
60

8
10
4
8
6
4
78

5
2
7
5
6
6
76

10
2
7
2
6
1
61

4
7
7
7
2
8
73

11
8
6
11
8
7
91

6
7
10
4
10
5
83

4
3
9
4
7
5
60

1
1
3
2
6
6
31

0
1
0
1
0
0
3

57
51
65
48
61
48
646

Nejvíce narozených všech občanů obce Březník podle jednotlivých měsíců:
Pořadí

Měsíc

Občani

Pořadí

Měsíc

Občani

1. září

65

7. únor

55

2. leden

62

8. srpen

51

3. listopad

61

9. březen

49

4. duben

58

10. říjen

48

5. květen

57

11. prosinec

48

6. červenec

57

12. červen

35

360

286

Celkem

646

Nejvíce oslavenců jednoho ročníku v jednotlivých měsících
Nejvíce oslavenců jednoho ročníku bylo a bude v těchto měsících roku 2005:
V
lednu 2005 oslavili svoje narozeniny 4 občani ročníku 1977 (28 let).
V červenci 2005 oslavili svoje narozeniny 4 občani ročníku 1948 (57 let).
V
září 2005 oslavili svoje narozeniny 4 občani ročníku 1971 (34 let).
V
září 2005 oslavili svoje narozeniny 4 občani ročníku 1962 (43 let).
V listopadu 2005 oslaví svoje narozeniny 4 občani ročníku 1943 (62 let).
GRATULUJEME!!!
Chytková Simona

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích obce Březník? Budeme se těšit na příspěvky z dění těchto
organizací do uzávěrky příštího čísla.
Nové náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na Obecní úřad
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do 15. 12. 2005.
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Děkujeme.

