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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
den po dni nám opět končí další rok
jedenadvacátého století – rok 2004, který byl
pro naši obec velmi významný. Mnoho našich
občanů oslavilo svá životní jubilea, ať již
kulatá nebo přesahující devadesátý rok života,
a Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110.
výročí založení.
Naše obec v letošním roce hodně investovala,
jak z vlastních finančních zdrojů, tak
z obdržených dotací. Dokončili jsme výstavbu
inženýrských sítí a nové místní komunikace
na „Cibulářích“ pro nové rodinné domky a
čističku odpadních vod. Rekonstruovaná
budova „Mateřské školy“ celkově změnila
svůj vnější vzhled, větší část vnitřních prostor
se stavebně upravila na nový obecní úřad a
v suterénu se dokončuje sauna, knihovna
s internetem
a
společenská
místnost
s bufetem, vše pro Vás - naše občany.
Závěr každého roku je vždy časem hodnocení
toho uplynulého a současně se naše myšlenky
již zabývají tím budoucím. Nový rok 2005
bude pro naši obec rokem dokončení
rekonstrukce MŠ včetně úprav jejího okolí,
dokončení výstavby vodovodu v obci a dílčích
příprav na další investice v následných
obdobích včetně jejich finančního zajištění.
Vánoční svátky je čas, kdy se všichni na
chvíli zastavíme v kruhu své rodiny, svých
nejbližších a přátel, a společně se tak těšíme a
radujeme i z maličkostí, na které v dnešní
uspěchané době nezbývá takřka žádný čas.
Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce a jménem svým
Vám přejeme klidné a krásné prožití svátků
vánočních, rodinnou pohodu, pod stromečkem
hodně splněných přání a do nového roku
hodně zdraví a štěstí!!!
DĚKUJEME!!!
Starosta obce

Složení krajské rady budeme znát nejpozději 16. prosince
V pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu proběhly v celé České
republice volby do krajských zastupitelstev a zároveň zhruba na jedné
třetině území v celkem 27 obvodech i první kolo senátních voleb.
Druhé kolo senátních voleb se potom konalo o týden později opět
v pátek a v sobotu 12 a 13. listopadu. Protože výsledky voleb jsou
dostatečně známé, zmíním se raději alespoň krátce o dalších
událostech, které nás na Vysočině v důsledku konání krajských voleb
čekají.
Okamžikem ukončení hlasování ve druhý den voleb se všichni
zvolení kandidáti (v kraji Vysočina celkem 45) automaticky stali
novými krajskými zastupiteli. Zároveň všichni původní zastupitelé,
ztratili mandát.
V nadcházejícím období do doby konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva vykonává původní hejtman
pravomoci dané zákonem o krajích. Tyto pravomoci jsou takového
rozsahu, že umožňují fungování kraje a plnění pouze jeho základních
funkcí.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolá
původní hejtman tak, aby se konalo nejpozději do 40 dnů po vyhlášení
výsledků voleb. To znamená v případě těchto krajských voleb
nejpozději do 16. prosince 2004.
Ustavující zasedání zastupitelstva zvolí hejtmana, náměstky
hejtmana a další členy krajské rady. Pokud se tak nestane, jednání
bude přerušeno a musí znovu pokračovat nejdéle do 7 dnů. Lze tedy
předpokládat, že složení nové krajské rady budeme znát nejpozději
16. prosince.
Miloš Vystrčil
člen Zastupitelstva kraje Vysočina
www.vystrcil.cz

Poznámka redakce:
Novým hejtmanem Kraje Vysočina se stal, pan Miloš Vystrčil.
Statutárním zástupcem nového hejtmana bude volební lídr KDU-ČSL,
pan František Dohnal. Ve funkci náměstka bude pokračovat paní
Marie Černá, jednička za SNK. Vítězná strana v Kraji Vysočina,
ODS, bude následující čtyři roky vládnout na Vysočině v koalici
s KDU-ČSL a SNK sdružením nezávislých. V devítičlenné radě kraje
obsadí čtyři křesla ODS a stejný počet jich připadne i KDU-ČSL,
SNK sdružení nezávislých získá jedno křeslo.
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V předvánočním období si žáci keramického kroužku pod
vedením paní učitelky Nevrklové připravili spoustu
výrobků, které si mohli vypálit v zapůjčené vypalovací
peci. Některé z těchto výrobků, ale i mnohé další –
například betlémy, obrázky, koláže, adventní věnce –
zaplňují postupně stěny a chodby naší školy a
vytvářejí tolik očekávanou a příjemnou vánoční
atmosféru. Jediné, co zřejmě dětem, ať malým nebo
velkým, chybí, je pořádná sněhová a mrazová nadílka.
V závěru roku přejí žáci, učitelé a zaměstnanci školy všem
občanům Březníka hodně pohody, příjemné prožití Vánoc a
úspěšný vstup do nového kalendářního roku.

Ze základní školy
Během prázdnin proběhla úprava bývalého skladu CO na
kancelář účetní. Dále proběhly úpravy na WC dívky v 1. patře
– zabudování dvou umyvadel s přívodem teplé vody a
osoušečů rukou. Proběhla další etapa nátěru oken a na části
budovy byly vyměněny okapy. Vše tedy bylo připraveno
k úspěšnému vykročení do nového školního roku, který byl
zahájen ve středu 1. září 2004 za účasti starosty obce.
Velkou změnou pro pracovnice kuchyně bylo, když od
nového školního roku začaly vyvařovat i pro veřejnost. Jedná
se asi o 50 obědů pro občany Březníka a 15 pro pracovníky
Tranzitu Kralice.
Pak se již rozběhly kromě výuky další běžné školní
akce:

v září sběr šípků

29. září žáci 7. a 8. ročníku navštívili Prahu

pro žáky prvního stupně připravili pracovníci
nadace z Tasova ukázku práce zrakově
postižených

žáci prvního stupně se zúčastnili výlovu
rybníka Rathan v Náměšti

v říjnu se uskutečnil sběr starého papíru,
nejlepší kolektivy byly odměněny dortem a
jednotlivci věcnými cenami

dobře reprezentovali žáci prvního stupně na
turnaji v přehazované v Rapoticích, když ze
čtyř účastníků skončili na 2. místě. (Franěk
Martin, Rybníčková Lucie, Pařízek Tomáš,
Habánová Monika, Tomek Jan, Kroupová
Anette, Krčmová Lenka)

starší žáci druhého stupně získali velmi pěkné
umístění v malé kopané v Hrotovicích, také
oni skončili na 2. místě. (Malý Vlastimil,
Flesar Michal, Rous Vojtěch, Trojan Petr,
Nekuda Tomáš, Tomek Michal, Požár
Milan, Brabec Tomáš)

starší žákyně se v listopadu zúčastnily turnaje
ve stolním tenise v Hrotovicích, skončily na
4. místě, oproti loňskému roku však podaly
lepší výkon. (Tuzová Eva, Kalousková
Soňa, Doležalová Jana, Suchá Veronika)

pro žáky 8. ročníku byl zorganizován zdravotní
kurz,
který
proběhl
pod
vedením
pracovníka
Českého
červeného kříže z Třebíče; kurz byl
rozdělen
do dvou čtyřhodinových bloků

také žáci 6. a 7. ročníku vzorně reprezentovali
školu v sálové kopané v Hrotovicích; do
okresního kola sice nepostoupili, ale svou
bojovností určitě překvapili, třebaže na
takového soutěži byli poprvé

florbalového turnaje se zúčastnili i nejmladší
žáci prvního stupně; doplatili však na
nezkušenost a skončili poslední; turnaj
pořádal DDM v Náměšti. (Sýkora Martin,
Nováček David a Miloš, Nováček Vojtěch,
Veselý Vojtěch, Kalousek Tomáš, Vyskočil
Tomáš, Boudný Tomáš, Dvořáček Jakub,
Rybníček Štěpán)

Mgr. Ludmila Černá

Z Mateřské školy
Dobrý den,
víte, co je u nás nového?
Tak už jsme zase „doma“, ve školce. Sice to trvalo o trochu
déle, ale dočkaly jsme se.
Chtěly bychom poděkovat všem super maminkám, které drhly,
myly, leštily, praly a žehlily. Největší dík patří nejen paní
školnici, ale i celé její rodině. Děkujeme také paní Křížové
z pošty, paní Mojžíšové Daně, paní Brůžové a panu školníkovi
Františku Kratochvílovi z velké školy.
Brzy budou Vánoce. Jestli si vzpomínáte, na podzim jsme psaly
o perníčcích a vánočních hvězdách. Těch se nám podařilo
prodat 41 ks a nemocným kamarádům tak přibylo 2.050,-- Kč.
Za perníčky, které jsme pekly a zdobily, jsme získaly skoro
700,-- Kč. A ještě nám zbylo na stromeček díky paní
Komárkové a paní Veselé z Kuroslep. Ty nám poslaly celou
krabici již hotových perníčků.
Nesmíme zapomenout ani na naši bezvadnou drakiádu. Konala
se 1. Října – draci nám létali na Cibulářích, u sokolovny jsme
pak tvořily z kaštanů a brambor. Nakonec jsme opékaly
buřtíky. Za sladkosti děkujeme Erice Posládkové – vedoucí
provozovny v sokolovně, všem rodičům a hlavně našim paním
kuchařkám ze školy za sladké překvapení. Vše zachytil na
kameru pan Klusák.
Máme teď napilno – chodíme přednášet básničky na obřady
obecního úřadu, chystáme se na vystoupení pro babičky a
dědečky z Březníka a zajedeme je potěšit i do Kuroslep. Ještě
se vypravíme do Třebíče na pohádku s Kašpárkem. Tam už
jsme byly se školáky na koncertě pana Uhlíře (školáci nás vzali
i do divadla v Brně, ti jsou, co?)
Taky budeme zdobit vánoční svíčky s maminkami. Jak vidíte,
vůbec nezahálíme, máme co dělat, abychom všechno stihly. A
doma se už taky těšíme na Vánoce, cukroví, dárečky, ………. .
A proto vám přejeme nejen na Vánoce a do Nového roku:
to, co je nejdražší – zdraví,
to, co člověk hledá – štěstí,
a to, co při troše porozumění najde – lásku.
Vaše děti z Mateřské školy.
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hřbitov byl postaven kříž a zasazeny dva kaštany. Byli zde
pochovaní pouze tři lidé. Prvním byl shodou náhod propagátor
nového hřbitova, učitel Karel Janovský, a po něm ještě dvě
ženy – Františka Staňková a Františka Němcová.
Po smrti učitele se občané proti pochovávání na novém
hřbitově postavili. Hřbitov nebyl odvodněn a při kopání hroby
zaplavovala voda. Tak se dodnes pochovává v Březníku na
hřbitově u kostela. Po roce 1970 byl hřbitov rozšířen do farní
zahrady a byl zde vybudován i urnový háj.
Dnes na místech uvažovaného hřbitova stojí opuštěný vážní
domek a zasahuje sem stavba kravína zemědělského družstva.
Z toho důvodu byly po roce 1958 kaštany vykáceny a křížek
přemístěn. Na jeho podstavci jsou vytesána písmena F.S. a
F.N.. Dnes od školy k zemědělské farmě vede asfaltová silnice.

Okénko do historie naší obce
Vážení spoluobčané,
v minulých číslech „Březnického čtvrtletníku“ jste měli
možnost seznámení s faráři, kteří působili na březnické faře v
19. a 20. století. Toto téma již bylo vyčerpáno, a proto Vám
nabízíme pojednání o křížích a kapličkách v obci a jejím
nejbližším okolí, které zpracoval v roce 2003 pro obecní
kroniku pan Miroslav Menšík. Údaje čerpal převážně
z rodinné kroniky pana Krejčího z č.p. 31.

Kříže kolem Březníka
Kolem obce již několik století stojí kříže a kapličky.
Většina z nich má velmi zajímavý osud. Připomíná je
v rodinné kronice E. Krejčí č.p. 31. Toto pojednání na
začátku 21. století aktualizoval Miroslav Menšík.

Kříž na Horkách
V roce 1870 nechal Václav Němec č.p. 17 postavit litinový
křížek „Za branou“ v dolině u doškové stodoly patřící
k usedlosti č.p. 1. Když byla v roce 1889 stavěna silnice do
Kralic nad Oslavou musel se křížek stěhovat. Nejdříve byl
postaven na Horkách při nové silnici, kde dnes stojí dům J.
Staňka č.p. 119. Když se zde po I. světové válce začaly stavět
rodinné domy, nechal farář František Čech postavit křížek za
vesnicí. Byl u silnice, kde odbočovala cesta k dřevěnému mostu
přes železnici na Domoviny. V šedesátých letech 20. Století byl
litinový kříž přeražen a kamenný podstavec rozbit.
Z růžencového fondu zde byl postaven nový kamenný kříž. To
již stál v sousedství vodojemu, který zde vybudovalo
zemědělské družstvo. I tento nový kříž byl v osmdesátých
letech znovu poničen. Od roku 1994 zde stojí obnovený
kamenný kříž, který nechali vlastním nákladem zbudovat
manželé Anežka a Josef Jandovi č.p. 170. Jeho vysvěcení se
konalo 18. Září 1994 za přítomnosti mohelského děkana Jana
Kabátka a preláta Ludvíka Horkého z Brna. Pod zlacenou
soškou Ježíše Krista je nápis: Kristus vítězí, Kristus kraluje,
Kristus vládne všem, L. P. 1994. Koncem července 2004 sošku
na kříži nějaký vandal zničil.

Dřevěné červené kříže
Ještě v polovině 20. století stával na rozcestí polní cesty
vedoucí na Černou horu a Chvojnici dřevěný, červeně
navřený kříž. Dubový kříž, na kterém byly vyřezány výjevy
z křížové cesty, zde byl již v 18. Století. Znázorňovaly
například Ježíše Krista nesoucího na rameni kříž, jeho
bičování a přibíjení na kříž, Adama a Evu, roucho sv.
Veroniky aj. Když tento kříž uhnil, byl kolem roku 1900
nahrazen křížem novým. Opět byl dřevěný a červeně natřený,
ale už byl chudší řezbářské výjevy.
Poutníci, kteří se z obce vypravili na Vranov, chodívali
k tomuto kříži s panem farářem. Odtud po modlitbách
odcházeli do poutního místa. Když se vraceli, tak byli u
červeného křížku opět očekávání a poté za hlaholu zvonů šli
průvodem do kostela. Do roku 1950 sem také na jaře
směřovalo procesí, jehož účastníci prosili za dobrou úrodu.
V sedmdesátých letech 20. Století potkal dřevěný kříž stejný
osud, jako na přelomu století. Když jeho část v zemi uhnila,
nechal jej kostelní hospodář František Řezanina č.p. 169
nahradit již křížem kamenným. Dnes k němu vede od
sokolovny asfaltová silnice lemovaná novými rodinnými
domky. Dnes jen můžeme litovat, že staré dřevěné kříže
nebyly uchovány do dnešních dnů. Mohly být ozdobou
kostela a chloubou celé obce.
Červeně natřený dřevěný kříž postavila obec Březník roku
1879 také při silnici do Náměště nad Oslavou na pozemku
zemědělce z č.p. 8. Stál na začátku polní cesty vedoucí napříč
pullány k železničnímu přejezdu v Sádovém. Když dřevěný
kříž uhnil, nechala paní Tejkalová z Tetčic, která pocházela
z usedlosti č.p. 8, v roce 1933 postavit kříž kamenný. Je na
něm nápis: Pochválen buď pán Ježíš Kristus, L.P. 1933.

Taneční soubor
Skončilo podzimní období a nastal čas pro zvýšenou aktivitu
všech členů našeho tanečního soboru. Blíží se plesová sezóna a
tak se již od začátku listopadu pilně nacvičuje nové plesové
předtančení. A pokud si myslíte, že podzim proběhl bez
činnosti tohoto souboru, tak tomu tak není.
Vzpomeňte si na oslavu 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Březníku, kterou členové tanečního
souboru zpestřili barevností našich krojů. Téhož dne, tj. 4. září
2004 vystupovali v Čučicích na hodech a svým tanečním
temperamentem nadchli nejen místní obyvatele, ale také
přítomné hosty z Itálie a Francie.
11. září účinkovali členové tanečního souboru, pod vedením
paní Hany Bábuňkové, na přehlídce folklorních souborů ve
Velké Bíteši, kde sklidili zasloužené ovace.
Společně se Sokolem pořádal taneční soubor tradiční hody
v Březníku. Na zahájení, mimo našeho souboru, vystoupil i
soubor z Velké Bíteše.
Děkujeme Vám, mladí přátelé, za vzornou reprezentaci naší
obce a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší činnosti po celý
příští rok.
Zpracovala: Eva Brůžová

Kříž za Chadimovými
Nejčastěji se v prvé polovině 20. Století chodívalo
orodovat za úrodu k litinovému kříži, který stával na plácku
za usedlostí J. Chadima č.p. 56. Bylo to z kostela nejblíže i
když cesta, zvláště po dešti mezi Zahrádkami, byla blátivá.
V letech 1840 až 1880, kdy byl na březnické faře dp. Matyáš
Pernice, učil na škole učitel K. Janovský, který soustavně
protestoval proti hřbitovu u kostela. Z hygienických důvodů
žádal, aby byl založen nový hřbitov za vesnicí. Po roce 1870
došlo mezi obcí a farou k dohodě, že nový hřbitov bude na
plácku za Chadimovými, kde již v roce 1866 byly pochovány
oběti cholery. Vysvěcené místo se nacházelo na rozcestí
polních cest směřujících na meze a do půllánů. U vchodu na
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poslechu zahraje skupina „Profil“, zatančí místní taneční
soubor a můžete se také těšit na bohatou tombolu.
5. února se pořádají Ostatky. Po obci bude hrát „Venkovanka“.
Na večerní zábavě „Na růžku“ zahrají „LOS VALOS“.
7. května bude „Den otevřených dveří“ v hasičce.
V plánu je také tradiční hasičská pouť. Připadá na 28. a 29.
května 2005.

Český zahrádkářský svaz
Přestože členové naší organizace nejsou již nejmladší, přesto
se každý dle svých možností a sil snaží upravit naší vesnici,
aby byla co nejhezčí. Když projdeme vesnicí od jara do
podzimu můžeme se pokochat zahrádkami a okny našich
občanů. Takovou vesnicí je radost projít.
Z veřejné činnosti je třeba vyzvednout jarní průklest na
obecních pozemcích např. Cihelna a školní zahrada.
Před velikonocemi se členky svazu i ostatní sejdou v zasedací
místnosti obecního úřadu, kde si společně připraví výzdobu
svých domovů na svátky jara.
Zahrádkáři, hlavně ti mladší, se účastní i na dnu dětí, kde mají
na starosti jednu soutěžní disciplínu.
Po celý rok se členky svazu zahrádkářů starají o květiny u
vchodu do kostela a připravují výzdobu na některé akce
Hlavní činnost pro obyvatele však nastává v podzimních
měsících, kdy se otevřou dveře naší moštárny. V letošním
roce bylo zmoštováno 155 q jablek, která díky vývoji počasí
v letošním roce nedosáhla kvality minulých let.
Na zimní období se nakrouhalo 21,5 q zelí. Pracovníkům,
kteří se podíleli na této nelehké práci je potřeba za náš za
všechny poděkovat.
V příštím roce nás bude čekat velký kus práce při úpravě
obce po rozvodu místního vodovodu. Ale jsem plně
přesvědčena, že se nám to podaří a naše obec bude hezčí a
hezčí.

Blíží se vánoční svátky, proto Vám přeji hodně štěstí,
spokojenosti a klidné prožití těchto svátků a do nového roku
hlavně zdraví a osobních úspěchů.
Jaroslav Řezanina
Starosta hasičů

Pošta Březník
Pošta Březník by chtěla také přispět do našeho čtvrtletníku
několika řádky. Hlavní důvod vidím v tom, že občané neví jaké
produkty si můžou na poště uzavřít. Dovolte mi tedy, abych
Vás v krátkosti informovala:
- Stavební spoření – ČMSS
- ČSOB –
1. vkladní knížky
2. postžirové účty
3. postkonta
4. úvěry
- penzijní připojištění
- životní pojištění
- pojištění motorových vozidel – ČPP

Jitka Klímová
Předsedkyně ČZS

Protože nám nastalo zimní období, chtěla bych Vás požádat o
udržování chodníků a přístupových míst k Vašim poštovním
schránkám. V některých případech není možné se ke schránce
vůbec dostat. Zimní období není lehké při doručování zásilek a
je ještě těžší, když Váš chodník není odhrnutý, nebo posypaný.
Chraňte, prosím, zdraví naší doručovatelky. Připomínám, že
v případě neschůdnosti přístupové cesty není pošta povinna do
těchto míst doručovat.
Ještě bych Vás chtěla požádat, aby jste si překontrolovali
poštovní schránky. V mnoha případech jsou nevyhovující a
zásilky z nich vypadávají. Schránka by měla být umístěna co
nejblíže komunikaci.
Nakonec našeho příspěvku mi dovolte Vám všem popřát hodně
zdraví a štěstí do nového roku.

Zpráva hasičského sboru
Pro Sbor dobrovolných hasičů byl tento rok ve znamení oslav
110. výročí založení sboru. Sbor byl založen na sklonku roku
1894, jehož zakladatelem byl učitel Karel Malý. Prvními
členy se stalo 30 občanů naší obce.
Letošní slavnostní rok jsme zahájili tradičním hasičským
plesem. V únoru jsme pořádali ostatky. Vydařilo se jak
chození masek po obci, tak také večerní zábava v místním
hostinci „Na růžku“.
Od 17. dubna do 21. dubna byla opravena střecha na hasičce
v hodnotě 112.000,-- Kč. Práci provedla firma Staňka Miloše
z Kuroslep.
V prvním květnovém dnu se konal „Den otevřených dveří“.
Byla vystavena hasičská technika, fotografie z minulosti,
předvedli se mladí hasiči a navštívili nás profesionální hasiči
z Rapotic s ukázkou své techniky. Nezapomnělo se ani na
tradiční opékání selete.
Hasičská pouť se konala 5. a 6. června. V sobotu v sokolovně
proběhla předpouťová zábava, v neděli odpoledne zahráli pod
májí „Božci“ z Velké Bíteše.
110. výročí jsme oslavili v sobotu 4. září s tradiční soutěží „O
pohár starosty obce“. K dobré náladě přispělo nejen vydařené
počasí, ale i skupina „LOS VALOS“ z Vladislavi.
Valná hromada se uskuteční v sobotu dne 18. 12. v 18.00
hod. v místním pohostinství.
Touto cestou bych Vás všechny chtěl pozvat v roce 2005 na
tradiční hasičský ples, který se koná 15. ledna. K tanci a

Křížová Ivana
Vedoucí České Pošty v Březníku
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V září se vypravilo několik našich
nadšených spoluobčanů na výlet do
Březníka na Šumavě. Jako důkaz pořídili
tuto
fotografii
před
„Březnickou
myslivnou“.

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár dnů v kalendáři,
vánoční čas nastává …..

Informační okénko Obce Březník
Víte, že ………
ve dnech 5. – 6. 11. 2004 proběhly volby do krajských
zastupitelstev a v obci Březník dopadli takto:
z celkového počtu 553 občanů se voleb zúčastnilo 192 občanů,
kteří odevzdali 191 platných hlasů, což je 34,72 %. Hlasy byly
odevzdány těmto stranám:
ODS
72 hlasů
KSČM
49 hlasů
KDU-ČSL
39 hlasů
ČSSD
15 hlasů
Mor.dem.str.
8 hlasů
SNK
3 hlasy
Dělnická str.
2 hlasy
Str.zel.US-DEU 1 hlas
Nezávislý
1 hlas
Pravý blok
1 hlas
- byl ukončen provoz moštárny?
- Se děti z Mateřské školky vrátily 6. 12. 2004 zpátky do
nově zrekonstruovaných prostor Mateřské školky?
- Proběhlo setkání důchodců v místní Sokolovně 11. 12.
2004?
- se opět chystá pěvecký vánoční koncert, tentokrát
v místním kostele 28. 12. 2004 v 18.00 hod.?
- se 31. 12. 2004 v 18.00 hod. uskuteční, již tradiční,
Silvestrovský ohňostroj před místní sokolovnou?
- se bude konat ples SDH 15. 1. 2004?
- se pořádají 5. 2. 2004 Ostatky?
- se bude 18. 2. 2004 pořádat ples Základní školy?
-

Společenská rubrika obce Březník
Život měl každý z Vás rád
a chtěli jste ještě mnoho vykonat …..
My budeme na Vás s úctou vzpomínat.
Opustili nás:
Jindřich Kudláč, č. p. 213
Jiřina Řezaninová, č. p. 211
Zdeněk Pochop, č. p. 93

Zpracovala: Simona Chytková

Hodiny tiše našlapují ve sněhu,
stačí pár kroků – rok se uzavírá ….
skončí čas starých lásek, starých příběhů,
rodí se předsevzetí průzračná a čirá.

Budeme se těšit na příspěvky z dění všech
organizací do uzávěrky příštího čísla.
Další náměty pro dubnové vydání čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 3. 4. 2005.
Děkujeme.
Redakční rada
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Ze zastupitelstva: veřejná zasedání ze dne - 22.10. a 10.12. 2004
Projednalo:
- realizace drobných protipovodňových opatření lokality – Cibuláře, Močídka, pan Frohlich je ve
fázi zpracování u f. „Povodí Moravy“
- přípravu Vánočního koncertu v kostele na den 28.12. 2004 v 18 00 hod.
- termín Vítání občánků na OÚ Březník – Jan Kryška – Březník a Adélka Veselá – Kuroslepy
- stav přípravy nájemní smlouvy s JMP Brno a.s. na středotlaký rozvod plynu v obci, který je ve
vlastnictví Obce Březník
- opakovaně záměr prodeje „Hortovo“ do vlastnictví Březnického Mlýna – podmínky prodeje na
základě obdržené „ŽÁDOSTI“ – cena, rozsah, platební podmínky atd.
- záměr odkupu nemovitostí manželů Klusáčkových č.p. 33 do vlastnictví Obce Březník za cenu
do 750 tis. Kč v rozsahu: všechny nemovitosti v zastavěné části k.ú. Březník (možnost budoucí
výstavby bytů nebo DPS v centru obce)
- záměr prodeje nemovitosti – stavební pozemek 1804/22 – Cibuláře panu Bábuňek
Petr ml. – výstavba RD
- záměr prodeje nemovitosti – stavební pozemek 1804/23 – Cibuláře panu Skokan Luděk –
výstavba RD
- záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce v lokalitě „Areál u Lamberka“, který si ZO na
svém výjezdním pracovní zasedání prohlédlo;
- záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce do vlastnictví manželů Vochyánových p.č. 159
v lokalitě Močídka
- záměr směny nemovitostí ve vlastnictví obce na straně jedné a nemovitosti ve vlastnictví TJ
Sokol na straně druhé v lokalitě Malé hřiště a pod budovou MŠ
- Žádost Richarda Nováčka ml. a pí Klímové Jitky o pronajmutí místností „Havelkovo č.p. 96“
za účelem podnikání – služby
- výsledek plánované účetní kontroly v ZŠ Březník ze dne 15.10. 2004 včetně čerpání rozpočtu a
dotací
- aktualizovaný návrh Programu rozvoje obce do roku 2006 a další léta
- úpravu místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu z domácnosti na rok 2005 ve výši
320,- Kč/občan/rok
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 ze den 7.12. 2004
- postup rekonstrukce a dokončení budovy MŠ a následně úpravy okolí v roce 2005
- postup výstavby vodovodu v obci v roce 2004 a 2005
- vypořádání finančního podílu Obce Březník v plynárenských zařízení v Obci Kralice nad
Oslavou
- věcné zadání videokroniky na rok 2005
- zabezpečení provádění zimní údržby v obci a její rozsah
- návrh jmenování knihovnice v naší obci – sl. Jana Řezaninová, Březník č.p. 27
- předání místní komunikace Březník – Kuroslepy do správy SÚS Třebíč – Plná moc pro Obec
Kuroslepy
- námět na zařazení do rozpočtu roku 2005 – generální oprava „Pomníku padlých“

-

Starosta obce
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