Březnický čtvrtletník

Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
v naší obci již několik let funguje sběr a likvidace
komunálního
odpadu (popelnice), které
byly
v posledních letech doplněny plastovými kontejnery,
rozmístěnými na třech lokalitách v obci, do kterých si
postupně zvykáme třídit a ukládat sklo, papír, PET
láhve, různý odpad z umělých hmot včetně kartonů od
mléka, džusů aj. Dále třídíme nebezpečné odpady, které
likvidujeme mobilním svozem vždy v podzimních
měsících. Jarní sběr železného šrotu prováděný členy TJ
Sokol Březník nevyjímaje. Obecní úřad postupně
zvyšuje počet plastových kontejnerů podle sledované
naplněnosti a podle druhu vytříděného odpadu.
Vzhledem ke skutečnosti, že tento vytříděný odpad nám
přinesl do obecního rozpočtu v loňském roce bezmála
30 tis. Kč, je na místě, abychom občanům za tuto
iniciativu
poděkovali.
Vytříděné
množství
(kg/občan/rok) komunálního odpadu, které se
každoročně zvyšuje cca o 20%, nás řadí v krajském
měřítku na přední místa mezi obce do tisíce obyvatel.
Věříme, že budeme v tomto trendu všichni společně
nadále pokračovat a místo abychom veškerý komunální
odpad dávali do popelnic a draze ho likvidovali na
skládce, tak ho odvezeme do připravených plastových
kontejnerů a opakovaně nám posloužil. Obec z toho má
příjem do obecního rozpočtu a v konečné fázi nemusí
finančně zatěžovat Vás občany. Roční poplatek na
občana za likvidaci odpadu již dnes patří mezi jeden
z nejnižších v rámci okresu Třebíč. Pro zajímavost
uvádíme, že takový papír lze recyklovat až 6x.
Novou tříděnou komoditou odpadu je v posledních
dvou letech – bioodpad. Jak jste si jistě všimli, tak
v současné době jsou na dvou místech v obci umístěny
dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad (na velkém
fotbalovém hřišti a u skladu Družstva LUH na
Loukách), a které budou doplněny ještě o jeden
kontejner, který umístíme na Horkách.
U tohoto odpadu jsme zaznamenali velký meziroční
nárůst, kdy v roce 2003 bylo odvezeno z obce cca 11
tun bioodpadu a v roce 2004 cca 28 tun bioodpadu.
Zájem o tento druh ekologické likvidace bioodpadu, kdy
na kompostárně během tří měsíců vznikne velmi kvalitní
kompost, použitelný na našich zahrádkách ale i polích,
je v naší obci velký.
Bylo proto naší obci nabídnuto, spolupracovat na
pilotním
projektu
likvidace
bioodpadu
kompostováním agentury ZERA (zemědělská a
ekologická regionální agentura) se sídlem v Náměšti n.
Osl.. Prvním krokem této spolupráce je zapůjčení
(zdarma) speciálních kontejnerů označených „BIO“, do
kterých budete moci ukládat bioodpad. Co patří do
kontejneru na bioodpad? Patří tam listí, posekanou
trávu, kterou dál nechcete využít, různé slupky,
bioodpad z přípravy jídel případně zbytky, drobné
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Okénko starosty
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větvičky, plevel z čištění zahrádek, králičí hnůj, který nemáte kam
dát, aj. Tyto kontejnery budou sloužit cca pro 15 domácností a
pravidelně vyprazdňovány po 14 dnech.
Tento vytříděný sběr bioodpadu bude za vegetační období dubenříjen pečlivě sledován a kontrolován, především jeho kvalita a
množství a v závěru roku vyhodnocen i z pohledy finanční
náročnosti. Výsledky budou zveřejněny a podrobeny diskusi s cílem
jak dál..
S výsledky budete
seznámeni v prosincovém „Březnickém
čtvrtletníku“ 2005.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, na Vaše náměty k vylepšení, ale i
kritiku. DĚKUJEME !!!

Starosta obce
OLYMPIÁDA „ MIKROREGIONŮ - Náměšťsko a
Chvojnice“
Dům dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s obcemi
a základními školami
mikroregionů „Náměšťska a Chvojnice“ pořádá po třech letech II.
ročník „Olympiáda regionů“ ve sportovních disciplínách.
Tyto sportovní disciplíny jsou vypsány hlavně pro děti ze základních
škol a pro zájemce z řad středoškoláků v obcích mikroregionů
Chvojnice a Náměšťsko .
Olympiáda proběhne ve dnech 18. až 22. května 2005 průběžně, bez
ohledu na školní docházku, v připravených sportovištích v Náměšti
nad Oslavou, na Letecké základně v Sedleci a v Třebíči na krytém
bazénu. Děti, které jsou přihlášeny, dostanou tričko s názvem obce,
kterou reprezentují a logem „Olympiády“. Dne 18. května proběhne
na náměstí před Městským úřadem v Náměšti nad Oslavou
slavnostní zahájení za asistence vojáků z letecké základny Náměšť
nad Oslavou a všech soutěžících se starosty všech účastněných obcí.
Všechny podrobnější a přesné informace včetně propozic obdrží
soutěžící i hosté jak na základní škole, tak na obecním úřadě u
starosty obce.
Závěr „Olympiády“ se uskuteční dne 22. května opět na náměstí
v Náměšti nad Oslavou, kde budou vyhlášeny výsledky a vítězové
odměněni.
Zveme všechny rodiče, fandy a příznivce sportu k návštěvě
sportovišť a fandění naším želízkům v ohni, kteří budou
reprezentovat naši obec.

Starosta obce
Co nového na Vysočině – březen 2005
Policejní prezident a generální ředitel Hasičského záchranného
sboru odpověděli, ministr vnitra nic písemně nesdělil
Před více než dvěma měsíci 27. ledna tohoto roku jsem odeslal
ministrovi vnitra Františku Bublanovi, generálnímu řediteli
Hasičského záchranného sboru genmjr. Miroslavu Štěpánovi
a policejnímu prezidentovi Policie ČR genpor. Jiřímu Kolářovi dopis
s dotazem na pravdivost informace ohledně možného snižování
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počtu výkonných (terénních) pracovníků jednotlivých
složek integrovaného záchranného systému v kraji
Vysočina.
Z mého dopisů výše zmíněným představitelům vyjímám
následující doslovné citace:
1. Doslovná citace z dopisu hejtmana ministrovi
vnitra:
…„Pokud je tomu skutečně tak a jsou v kraji Vysočina
opravdu plánována úsporná opatření, která se dotknou
Policie ČR a příslušníků hasičského záchranného sboru,
dovoluji si Vás požádat o zaslání podrobného plánu
realizace těchto úspor (rozsah, časový harmonogram).
Nejen mne, ale i starosty obcí Vysočiny zajímají
zejména plánované změny v oblasti lokalizace
obvodních oddělení Policie ČR a stanic HZS (rušení
pracovišť?) a plánovaná snížení stavů (kde a kolik). To
vše včetně časového harmonogramu.“…
2. Doslovná citace z dopisu hejtmana policejnímu
prezidentovi:
…“ Pokud je tomu skutečně tak a jsou v kraji Vysočina
opravdu plánována úsporná opatření, která se dotknou
Policie ČR, dovoluji si Vás požádat o zaslání
podrobného plánu realizace těchto úspor (rozsah, časový
harmonogram). Nejen mne, ale i starosty obcí Vysočiny
zajímají zejména plánované změny v oblasti lokalizace
obvodních oddělení Policie ČR (místa rušení oddělení) a
plánovaná snížení stavů (kde a kolik). To vše včetně
časového harmonogramu.“…
3. Doslovná citace z dopisu hejtmana
generálnímu řediteli Hasičského záchranného
sboru (HZS) ČR
…“ Pokud je tomu skutečně tak a jsou v kraji Vysočina
opravdu plánována úsporná opatření, která se dotknou
příslušníků HZS, dovoluji si Vás požádat o zaslání
podrobného plánu realizace těchto úspor (rozsah, časový
harmonogram). Nejen mne, ale i starosty obcí Vysočiny
zajímají zejména plánované změny v oblasti lokalizace
stanic HZS (rušení stanic?) a plánovaná snížení stavů
(kde
a
kolik).
To
vše
včetně
časového
harmonogramu.“…
Protože jde o záležitost, která občany Vysočiny velmi
zajímá a protože od odeslání mých dopisů již uplynuly
více jak 2 měsíce považuji za vhodné seznámit občany
Vašeho
města
(obce)
s reakcemi
oslovených
představitelů centrální moci.
Reakce:Ad1. Reakce ministra vnitra:
Ministr vnitra na můj dopis do 20. března neodpověděl.
Při setkání s hejtmany v Praze sice ústně potvrdil, že ke
snižování počtu pořádkových policistů nedojde a že na
dopisy starostů (přímo jmenoval Jaroměřice nad
Rokytnou) a hejtmanů odpoví. Podle mých informací
tak dosud neučinil.
Ad2 Reakce policejního prezidenta
Policejní prezident zaslal 9. března (po více než měsíci)
odpověď, ve které označuje situaci za obtížnou, nicméně

slibuje, že se nebude rušit žádné obvodní oddělení a pokud dojde ke
snižování stavu policistů, tak pouze přirozeným úbytkem (odchody
do důchodu) nikoliv propouštěním.
Ad3 Reakce generálního ředitele HZS ČR
Odpověděl faxem 14. března (po více než měsíci), že nelze sdělit
v současné konkrétní údaje neboť se novelizuje vyhláška 247/2001 a
že v okamžiku vyjasnění situace bude hejtmana informovat ředitel
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
Co napsat na závěr? Z obdržených odpovědí jsem nabyl pocit, že
v tlaku na hledání úspor ve státním rozpočtu jiným způsobem než
snižováním počtu akceschopných a v terénu pracujících hasičů a
policistů je nutné ze strany samospráv vytrvat. Posouzení ochoty
nejvyšších představitelů ministerstva vnitra komunikovat a
vyměňovat si informace ponechávám na čtenáři.

Miloš Vystrčil, hejtman
Vysočiny

Tělocvičná jednota Sokol Březník
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
členskou základnu naší T.J. Sokol v letošním roce tvoří celkem 194
členů, z toho je 118 mužů (97 dospělých, 8 dorostenců, 13 žáků) a
76 žen (51 dospělých, 5 dorostenek a 20 žákyň). Oproti loňskému
roku to představuje pokles členské základny o 13 členů.
Hlavní poslání jednoty v současnosti vidím v tom, abychom
ve spolupráci s ostatními místními spolky a organizacemi vytvořili
našim spoluobčanům takové podmínky pro život v obci, aby nebyli
nuceni za těmito podmínkami a službami odcházet do větších měst,
kde je nabídka možností pro sportovní, kulturní i společenské vyžití
na vyšší úrovni. Chceme se zaměřit především na mládež a
nabídnout jí takové spektrum aktivit, které by představovalo
alternativu dnešním, stále se prohlubujícím negativním trendům
současné společnosti, jakými jsou například pasivní konzumace
komerční audio a video produkce, alkoholismus a jiné toxikománie,
vandalismus atd.
Ačkoli nejsme schopni nabídkou konkurovat větším městům, je naší
snahou neodmítnout žádnou aktivitu našich členů, kterou bychom
byli schopni podpořit a společně realizovat.
Příkladem může být i postupné obnovení kroužku stolního
tenisu, který se nakonec vyprofiloval v samostatný oddíl v rámci T.J.
a v zimních měsících se již jako řádný člen zúčastnil soutěže
třebíčského okresního přeboru. Podstatný díl zásluh na obnovení a
zformování tohoto oddílu má ing. Josef Menšík, kterému patří náš
dík a uznání.
Další, již tradiční sportovní činností našich členů jsou
s nástupem jarních měsíců rozbíhající se fotbalové soutěže mužů a
mladších žáků. Věříme, že naši fotbalisti po náročné zimní přípravě
předvedou kvalitní výkony ke spokojenosti svých příznivců. Tímto
Vás chci pozvat abyste v co největším počtu přišli naše mužstva
podpořit.
V uplynulých zimních měsících se hlavní sportovní dění
v obci soustředilo do sokolovny, která byla využívána tak, že najít
nějakou další volnou hodinu pro cvičení v pracovní dny již bylo
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prakticky nemožné a proto se zde sportovalo i o
víkendech, což dříve nebývalo tak běžné.
S příchodem jara se sokolovna podstatně
uvolní, všechny už táhne ven teplé a slunečné počasí.
Proto je škoda, že našim občanům nejsme schopni,
s výjimkou fotbalistů, nabídnout takové podmínky
k rekreačnímu sportu, které jsou jinde dnes již naprosto
běžné. Myslím tím víceúčelové venkovní sportoviště,
které by se stalo přirozeným centrem sportovního a
společenského života v obci. Místem s příslušným
zázemím, kde by se ve volném čase setkávali sportující
děti, jejich rodiče i prarodiče. Cítíme zájem i podporu
této myšlence od členské základny i ostatních obecních
spolků a institucí, nicméně zatím nepřekonatelným
problémem zůstává způsob financování. Doufám, že po
prvních neúspěších v tomto ohledu se nám podaří
v dohledné době projekt finančně zajistit a započít
s výstavbou. Byla by to velká pomoc pro naplnění
poslání našeho spolku, tak jak jsem napsal v úvodu
článku.
Co se týká další naší činnosti v nadcházejícím
období, chtěl bych připomenout ještě sportovně
společenskou návštěvu hostů z německého Grossbardau,
která se tradičně uskuteční v poslední červnový víkend,
tedy od 25. do 27. června.
Z organizačních záležitostí jednoty bych chtěl
touto cestou informovat naše členy o připravované
výměně členských průkazů. Budou vyměněny všechny
členské průkazy, které byly vydány před rokem 2000.
Tato výměna proběhne během měsíců dubna a května a
současně s touto výměnou bude provedena distribuce
členských známek za rok 2005. Výměna bude členům
provedena zdarma a výše členských příspěvků zůstává
na stejné úrovni jako v roce minulém, tedy 150,- Kč
dospělí členové mimo důchodců a 70,- Kč ostatní.

Vladimír Babčan,
starosta T.J. Sokol

Česká Pošta, Březník
Vážení spoluobčané,
od 2. května 2005 dochází v naší obci ke změně
doručování zásilek. Zásilky se budou doručovat z pošty
Náměšť nad Oslavou. Také balíky budou doručovány až
do domu. Pro Vás, občany, to znamená jedinou změnu a
to, že doručování v naší obci je posunuto na jinou
hodinu (např. 11.00 - 12.00 hod.) Obec se rozdělí mezi
tři doručovatele. Oznámení zásilky si adresáti
vyzvednou na poště v Březníku.
Dále je nutné si pozorně číst oznámení o uložených
zásilkách. Hlavně kdy si je můžete vyzvednout na poště.
V případě, že se důchodce u doručovaných důchodů
rozhodne o odnášku přímo z pošty Březník, nahlásí tuto
změnu doručovatelce nebo na poště.
Provozní doba pošty bude také změněna, není však ještě
přesně dohodnuta. Návrh je 8.00 – 11.00 hod. a 15.00

– 16.00 hod. Při odpoledním podání jakýchkoliv zásilek a
provedených plateb se musí počítat s tím, že zásilky jsou poslány až
následující den.
Naše pošta od 2. května 2005 přestupuje na podací poštu. Služby u
přepážky se nemění.

Vedoucí pošty Březník – Ivana Křížová.
Zprávičky ze školy
Od roku 2005 vstupuje v platnost nový školský zákon a zákon o
pedagogických pracovnících. Oba přinášejí řadu novinek. Například:
- každá škola bude vypracovávat tzv. školní vzdělávací program,
který vychází z podmínek dané školy a vychází z rámcově
vzdělávacího programu daného ministerstvem
- přihlášky na střední školy budou podávat vycházející žáci
pouze na jednu školu
- výjimku v počtech žáků na třídu bude udělovat obec
- budou zřizovány školské rady, ve kterých bude zastoupena
rodičovská veřejnost, členové obecního zastupitelstva a
učitelského sboru
- žáci 1. třídy už nebudou v prvním pololetí hodnoceni jednou
známkou, ale z každého předmětu zvlášť.

K 31.1. požádala o půlroční přerušení pracovní smlouvy pí učitelka
Foitová. Účastní se studijního pobytu zaměřeného na výuku němčiny
ve Švýcarsku. Na její místo nastoupila pí Ahmetajová (roz.
Hrozníčková) z Náměště.
12.2. se uskutečnil již 13.ples SRPŠ. Hrála kapela ORFEUS
z Rouchovan. Předtančení opět s velkým úspěchem předvedli
tanečníci pod vedením pí Hany Bábuňkové. Veselým zpestřením
plesu bylo vystoupení žáků všech ročníků ve westernovém rytmu,
které nacvičila Simona Nevrklová. Jako třetí se představila děvčata
s moderním pojetím tance. Své vystoupení si připavují sama.
První březnovou sobotu se konal ve spolupráci školy a rodičů
dětský karneval. Jako vždy se těšil velké návštěvě dětí i rodičů.
Jarní prázdniny strávily některé děti na horách. Pobytu v Jeseníkách
se zúčastnilo 45 zájemců.
Z výukového progamu se dosud uskutečnily olympiády z angličtiny
(N. Soprová), z dějepisu
(J. Hrozníček, M. Fröhlich) a z českého jazyka (N. Soprová, J.
Nekvapil).
DDM Náměšť uspořádal soutěž ve vybíjené pro žáky prvního
stupně, naši zástupci skončili na
4. místě. Díky dlouho trvající zimě jsme mohli ještě 11. března
uspořádat pro chlapce 2. stupně turnaj v ledním hokeji. Děvčata si
zasportovala v sokolovně ve floorbalu. Všichni soutěžící bojovali
čestně a s velkým nasazením, za což byli odměněni sladkostmi.
Pořadí v hokeji bylo 9., 7., 8. a 6. ročník a pořadí ve floorbalu bylo
9., 8., 7. a 6. ročník.
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Před žáky 9. ročníku však stojí na jaře nemalý úkol dostat se skrze přijímací zkoušky a řízení na školu,
kterou si zvolili. Pilně se připravují, a proto jim přejme,
aby se jim 18. duben vydařil.

Mgr. Ludmila Černá

Mateřská škola
Krásný jarní den. Je jaro, paráda, co?
Konečně je zima za námi a s ní i ta protivná chřipka. Ale
než nás dostala, zvládly jsme toho dost:
 Našich pět kamarádů (Honzík Chytka, Danďa
Křivánek, Pavlík Pokorný, Mireček Poledna, Kubík
Staněk) bylo koncem ledna u Zápisu do 1. třídy.
 Pak na nás všechny čekal ve školce karneval.
Masky na něj jsme si vyráběly samy za pomoci paní
učitelky, třídu a hernu jsme si naparádily díky panu
Křivánkovi. Celé dopoledne jsme soutěžily, zpívaly
a hlavně tancovaly. Za sladkou odměnu děkujeme
panu Černému. Odměna byla pro vodníka, kuchaře,
Bílou paní, muchomůrku, krále, čerta, rytíře,
kouzelníka, myšku, námořníka, piráta, sluníčko a
hříbeček.
 Po jarních prázdninách jsme se začaly pomalu
chystat na Velikonoce: barvily a zdobily jsme
vajíčka na zavěšení, z barevného papíru jsme
vytvořily zápich v podobě ptáčka. K tomu jsme
dostaly květináč
s primulkou na
ozdobu
velikonočního stolu.
 Nesmíme zapomenout na perníková vajíčka.
Napekla je paní učitelka a na zdobení se s paní
školnicí podílely některé z maminek (Staňková,
Veselá, Nováčková), moc jim děkujeme! Nejen jim,
ale i Vám, kteří jste si je koupili. Všimli jste si, jak
se nám daří podnikat?!
 31. března 2005 jsme v naší školce přivítaly
„Tetiny“ z Brna. Jsou to dvě tety, které nám přijely
do naší školky vyprávět a zazpívat o jaru a o všem,
co k němu patří. Tentokrát jsme školáky pozvaly
zase my.
 Ke každému jaru patří i úklid. Na naší zahradě
hrabaly, zametaly a uklízely tyto maminky a
babičky – paní Boudná, Chytková S., Polednová,
Smutná A., dále paní Nováčková se synem Vojtou,
celá rodina Tuzova a Peňázova. Všem děkujeme.
 Až sluníčko přidá na síle, máme v plánu výlet jarní
přírodou společně s maminkami a tatínky. Oslavíme
tak Den matek.
Přejeme Vám všem slunečnou náladu a úsměv na tváři.

Vaše děti z Mateřské školky

Kříže kolem Březníka - pokračování
Kříž v Močitkách
Když byla v šedesátých letech 19. století postavena silnice do
Mohelna, nechal při ní na konci obce Václav Němec č.p. 17 v roce
1865 postavit litinový křížek, který byl osazen do kamenného
podstavce. Jeho předchůdcem v Močitkách byl kříž, který stával
uprostřed plácku, kde se koncem 18. století kosil len a po roce 1922
sokolové vybudovali cvičiště. Z kříže se vytratil i text. Již několikrát
se mluvilo, že by měl být přemístěn na vhodnější místo, ale zatím
k tomu nedošlo. Dnes je to nejstarší původní kříž u obce.
Boží muka
Asi půl kilometru za vesnicí po silnici na Mohelno stojí od
nepaměti na rozcestí cesty do Kuroslep Boží muka. Ve středověku
pravděpodobně při březnické tvrzy byli souzeni provinilci a někteří i
popravováni. Protože nesměli být pochováni na vysvěceném místě,
bývali pohřbeni u popraviště. Svědčí o tom četné nálezy kostí a
dalších pozůstatků z pohřebiště. Roku 1920 u Boží muky zabil blesk
16 letého chlapce Minaříka z Kralic nad Oslavou, když se schoval
před deštěm pod košaté lípy, které zde stály. Na začátku 21. století
stojí Boží muka na rozcestí silnic ke Kuroslepům a Mohelnu.
Trojhranná stavba /asi 3 metry vysoká/ je v dosti zchátralém stavu.
Ve výklenku směřujícím k obci je odlitek hlavy Ježíše Krista, další
dva výklenky jsou prázdné. Na stříšce je kovový křížek. Na
trojúhleníkovém prostoru mezi silnicemi, kde Boží muka stojí, jsou
dvě lípy, jedna vzrostlá, druhá nově zasazená.
Kaplička v Loučkách
Snad ji nechal při silnici do Náměště nad Oslavou na kraji lesa
postavit Josef Kašpar z usedlosti č.p. 13. Vypráví se, že kolem roku
1880 se zde za mrazu modlil Josef Chadim č.p. 56 tak dlouho, až mu
na ruce omotané růžencem umrzly prsty. V roce 1888 byla kaplička
obohacena o sošku svaté Bohorodičky. K této kapličce občas
březničtí faráři v I. polovině 20. století vypravovali procesí. Když
byl suchý rok, prosívali za déšť, když moc pršelo, chodili s prosbou,
aby Bůh proudy vody zastavil. Dnes kapličku zakrývá mohutná lípa,
takže ji ze silnice není ani vidět. Soška, která dlouhá léta stávala
v nice, byla odcizena. V roce 2004 byla kaplička zrenovována
manželi Kudláčovými z č.p. 213 a manželi Horkovými z č.p. 171.
Na podstavci je dnes již těžko čitelný nápis: „Nákladem bratrstva
svatého růžence farnosti Březnické 1888“.
Kříž v Sádovém
Svému tradičnímu poslání se vymykal litinový kříž v Sádovém,
který v letech 1925 až 1976 stával u nechráněného železničního
přejezdu na památku dvou březnických občanů, které zde usmrtil
vlak. V roce 1925 byl při vyvážení hnoje za mlhy zachycen vlakem
povoz hospodáře Emila Kudláče č.p. 2 a ten byl ve věku 65 let
usmrcen. Vedení dráhy náhradu za jeho smrt odmítlo, ale nechalo u
přejezdu postavit křížek. O deset roků později (10. května 1934) zde
pod koly vlaku našel smrt, ve věku 75 roků, Josef Rejtar č.p. 7.
Tři bílé kříže
Tři bílé kříže stávaly pod Jisněmi. Tam kdysi bývala osada, která
ve středověku pravděpodobně sloužila k ubytování poddaných
z hradu Lamberku. Rozkládala se při cestě z Březníka do Sedlece.
Osada zanikla a zůstaly tam na památku tři kříže. Stávaly zde ještě
v první polovině 20. století. Byly natřeny bílou barvou a pečovali o
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ně zaměstnanci velkostatku Velké Pole. Ke křížům se
vázala pověst, že v těchto místech zahynul tragickou
smrtí milenecký pár a zhrzený sok. Protože všichni byli
svobodní, byly kříže bílé. Postupně zchátraly natolik, že
někdy v sedmdesátých letech 20. století zanikly.
Socha sv. Josefa
Sochu v roce 1906 v Hořicích zakoupili manželé E. a
J. Kašparovi č.p. 13. Socha z hořického kamene
umístěna na gotickém podstavci znázorňuje sv. Josefa
držícího na pravé ruce malého Ježíška a v levé ruce květ
lilie. Dlouhá léta stávala volně na rozcestí silnic za
hospodářstvím č.p. 48. Když bylo koncem 50. let
zřízeno v usedlosti p. Horta č.p. 49 mechanizační
středisko, byla snaha sochu přemístit, aby nevadila
zvýšenému provozu. Nakonec k tomu nedošlo. V roce
1997 byl kolem sochy postaven kovový plůtek. Na
přelomu tisíceletí stála socha v sousedství opravené
pošty a nového mlýna.
U sochy sv. Josefa nebyly nikdy organizovány
církevní obřady nebo jiné vzpomínkové akce. V první
polovině 20. století sem byli převáženi koňským
potahem zemřelí občané z Kuroslep. U sochy byla rakev
přeložena na máry a poté za přítomnosti kněze nesena
do kostela. Tento obřad byl narušen v květnových
dnech 1945. Když byla rakev vystavena na máry a kněz
Arnold Schneider zahájil církevní obřad, objevila se nad
obcí letadla. Lidé měli v živé paměti letecký nálet z 26.
dubna 1945. Když se od jednoho z letadel odpoutal
nějaký předmět a začal padat k zemi, všichni mysleli, že
jde o leteckou bombu. Proto účastníci pohřbu se
rozutekli a poschovávali se do okolních domů. Rakev
zůstala u sochy osamocena. Když letedla odletěla a
nedošlo k žádnému výbuchu, sešli se pozůstalí opět u
rakve, aby pokračovali ve smutečním obřadu. Dodatečně
se zjistilo, že nešlo o bombu, ale nádrž od benzínu,
kterou pilot po jejím vyprázdnění nad obcí odhodil.

vyrazit v neděli 20. 2. 2005 vstříc jarnímu lyžování. Na místo
pobytu, na přání lyžařů a zpátky do našich domovů, nás velmi
spolehlivě a zodpovědně vezl pan Svoboda Vladimír. Chata, která se
na celý týden stala našim domovem, byla velmi útulná, pro naše děti
prostorná a hlavně pár metrů od sjezdovky, což většina z nás
přivítala, ubytování kvalitní, jídlo chutné, personál příjemný a hlavně
kolektiv, nás lyžníků, bezvadný. Sněhové podmínky jsme měli „tam
na hoře“ objednané, akorát sluníčko mělo zrovna taky jarní
prázdniny, takže společnost nám dělali mráčky a někdy i sníh, ale
vůbec nám to na náladě neubralo. Volný čas, po náročném lyžování,
se dal trávit rozmanitě, někteří sledovali dění na televizní obrazovce,
někteří relaxovali v chatové restauraci, jiní hráli stolní tenis, další
třeba zkoušeli pevnou ruku při hře v šipkách a někteří jen tak
lenošili. Domů jsme se vrátili v pátek 25. 2. 2005, všichni bez újmy
na zdraví, fyzicky unavení, ale duševně posilnění a spokojení. Hurá,
tak to byly jarní prázdniny.

Simona Chytková

V roce 2004 byla většina křížů opravena místními
farníky.

Eva Brůžová, kronikářka obce

Sněženky v březnu jaro slavily,
sluníčko vykouklo
jenom na chvíli.
Sluníčko už vstalo,
vlasy rozčesalo,
ptáčkové už vstali,
v keři zazpívali.

Jarní prázdniny
Hurá, konečně už jsou tady jarní prázdniny. Tak jako již
tradičně každý rok, podařilo se paní učitelce, Zině
Jiránkové, zamluvit chatu v Malé Morávce v Jeseníkách
a zadařilo se i úspěšně obsadit místa nadšenými lyžaři a
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Společenská rubrika obce Březník

Včera se vám narodilo
lidem děťátko,
mělo chmýří na hlavičce
jako kuřátko.
Narodili se:
Ondřej Koubek
Kristýna Vochyánová
Matyáš Jašek

Na přesných vahách život váží
co bývalo a to co jest,
na jedné misce naši touhu,
ta druhá zbývá pro bolest.
Opustili nás:
Jaroslav Chadim, č. p. 56
Marie Trojanová, č. p. 138
František Chadim, č. p. 12
Božena Chadimová, č. p. 12
František Nedvěd, č. p. 191

Zpracovala: Chytková Simona

Víte, že ………
- od 4. 1. 2005 je Obecní úřad přestěhován do nově
zrekonstruovaných prostor v Mateřské školce?
- se od 1. 3. 2005 vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu
ve výši
320,-- Kč/osoba hlášená trvale na čísle popisném v obci a
poplatky za psy
ve výši 80,-- Kč/pes, každý další 120,-- Kč?
- v první polovině dubna 2005 již bude v provozu nová Obřadní
síň v prostorách obecního úřadu?
- od května 2005 již bude v provozu Knihovna v přízemních
prostorách Mateřské školky? Přesné datum včas vyhlásíme
- novou knihovnicí se stane Jana Řezaninová, č. p. 27?
- se dne 23. 4. 2005 bude konat v místní sokolovně od 20.00 hod.
Country bál?
- 7. 5. 2005 bude „Den otevřených dveří“ v místní hasičce?
- se 28. a 29. 5. 2005 bude konat tradiční hasičská pouť?
- se 7. a 9. 6. 2005 budou na obecním úřadě Březník vyřizovat
nové občanské průkazy za přítomnosti pověřených pracovnic z
Městského úřadu Náměšť nad Oslavou? V případě Vašeho
zájmu o vyřízení nového občanského průkazu přímo na
Obecním úřadě si můžete vyzvednout formuláře – Žádosti –
v kanceláři Obecního úřadu Březník. Přesné datum včas
vyhlásíme rozhlasem.
- 11. 6. 2005 bude pro všechny děti uspořádán Dětský den?
- 18. 6. 2005 proběhnou rybářské závody dospělých na požární
nádrži v naší obci?

Obecní úřad Březník

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 vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 25. 6. 2005. Děkujeme.
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