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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak opět vstupujeme do začátku dalšího roku.
Ani se nechce věřit, že to je poslední rok volebního
období a že to tak rychle uběhlo, na rekapitulaci tohoto období však bude ještě čas v dalších čtvrtletnících.
Každý začátek roku v naší práci je také čekáním
na její hodnocení, které je mj. kontrolováno
ze strany krajských úředníků oddělení přezkoumání
hospodaření obcí. Toto se děje ve dvou fázích. Jednou je tzv. předaudit a potom po ročních uzávěrkách jako závěrečné přezkoumání hospodaření obce, abych dlouho nenapínal, opět jsme udrželi hodnocení „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Rozpočet jsme se snažili postavit, a to zejména
jeho poslední verzi, na realistických číslech, opětovně jsme ověřili některé vstupy a jejich reálné
možnosti, zahrnuli jsme nově zjištěné skutečnosti
a přísliby dotací a takto se zdá i rozpočet na rok
2014 reálnější.
Co v něm najdeme? Především se zde najdou obvyklé provozní náklady tak jak v minulých rocích
a zde prostě vycházíme z loňských čísel.
Prioritu v rozpočtu musejí získat naše závazky
z minulého období, a to zejména spoluúčasti
na investičních akcích, na které obec získala nemalé dotační přísliby a má již uzavřené smlouvy.

Jak tedy dopadlo hospodaření obce v roce 2013
v řeči čísel:
Finanční prostředky na začátku roku 2013 činily
329 438,04 Kč. Příjmy obce činily za tento rok
celkem 10 152 060,52 Kč, výdaje obce činily
8 654 772,97 Kč. Splátky půjček za rok 2013 činily
970 500,- Kč. Finanční prostředky na konci roku
2013 činily 856 225,59 Kč. Obec má ke konci roku
2013 závazky na půjčkách 7 112 498,76 Kč a pohledávky na poplatcích a půjčkách ve výši
26 390,- Kč.
Ukazatel dluhové služby je 13,55%. Ostatní údaje
resp. přesné rozdělení po účtech je obsahem závěrečného účtu, který je veřejně přístupný na stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Od hodnocení loňského roku je jenom krůček
k rozpočtu roku letošního. Začátek roku jsme začali
rozpočtovým provizoriem a nyní na konci března
doufám, že schválíme (nevím, kdy se podaří
distribuovat zpravodaj) rozpočet na rok 2014.
Návrh rozpočtu je zveřejněn od 13. března a od té
doby jsme se na něm ještě jednou pracovně sešli
a připravili jsme některé úpravy a tyto předložíme
zastupitelstvu obce ke schválení v pátek 28. 3.

Z těch nejdůležitějších bych některé vyjmenoval,
a k některým z nich se vrátím ještě ve zvláštním
příspěvku, následující:
• Zavedení separace a svozu bioodpadu: na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši 2,09 mil ze Státního
fondu životního prostředí a spolu s naší spoluúčastí
pořídíme (termín někdy začátkem května) auto
včetně 5 ks kontejnerů v ceně 1,960 mil.
a štěpkovač v ceně 0,380 mil (ten jsme již převzali). Naše spoluúčast činí cca 300 tis. (je třeba
započítat i náklady na projekt a žádost). Efektivita
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vynaložených prostředků, pokud se to tak dá nazvat, je taková, že z jedné koruny jsme vyprodukovali sedm korun.

• Víceúčelové hřiště: projekt, na který se podařilo
po dlouholetých pokusech získat dotační peníze
z evropských peněz prostřednictvím ROP jihovýchod. Rozpočtové náklady jsou 4,7 mil Kč (včetně
DPH), přiznaná dotace z ROP jihovýchod je ve výši
4,02 mil (85%) a z Nadace ČEZ jsme dostali
na pokrytí spoluúčasti 0,45 mil. Kč. Naše předpokládaná spoluúčast je tedy ve výši cca 250 tis.
Skutečné výdaje a dotační příspěvky se poměrně
upraví, až bude známa cena z výběrového řízení.
Z jedné koruny jsme tedy schopni pořídit majetek
za devatenáct korun.
• Zřízení sjezdu lokalita Horky: zde jsme se při
schválení územního plánu resp. při vyjádření
ke stavebním povolením všech třech stavebníků
zavázali, že dokonce roku 2014 zřídíme sjezd
na naši účelovou komunikaci. Rozpočtové náklady
cca 750 tis, dotace z POVV (Program obnovy venkova) cca 109 tis.
• Výkup nemovitosti: do rozpočtu jsme zařadili
výdaje ve výši 2 mil. Kč na výkup nemovitosti
ve středu obce, na něž si obec vymohla předkupní
právo ve schváleném územním plánu a tento výkup
nemůžeme déle odkládat. Na tyto výdaje nebylo
možné získat dotaci.
• Dětské hřiště Cibuláře, je podaná žádost o dotaci
na MMR, rozpočtové náklady cca 290 tis, naše spoluúčast 60 tis. Za jednu korunu dostaneme pět.
Vedle těchto „větších“ akcí jsme se snažili pokrýt
i některé drobnosti, žádosti o příspěvky a podobně.
Toto osobně považuji za docela úspěšnou dotační
politiku, za kterou se nemusíme stydět a ve které
je potřeba pokračovat i v dalších obdobích. Stejně
tak se tomu naučili i některé místní spolky a je třeba, aby je obec i nadále podporovala v získávání
dalších prostředků tím, že jim např. zaručí spoluúčast, pomůže se zpracováním žádostí apod. Budeme muset využívat vhodné naplánování
a koordinování akcí, na které se bude přispívat
z obecního rozpočtu tak, aby nedocházelo
k neuváženému blokování rozpočtových prostředků
a neutíkali nám další příležitosti. Jenom tak budeme schopni si bez nároků na zvyšování daní
a poplatků udržet alespoň nějaký rozvoj v obci
a udržet naší obec na nějakém standardu
vybavenosti.
Ladislav Malach, starosta

FINANCOVÁNÍ OPRAVY
STŘECHY KOSTELA
Jak jste mnozí z Vás již slyšeli, nechala římskokatolická farnost v Březníku, která je vlastníkem kostela, posoudit stav střechy a její nosných konstrukcí.
Na podkladě těchto zjištění byl zpracován projekt
na její opravu.
Tato akce je projekčně připravena, existuje na ni
závazné stanovisko i stavební povolení. Nyní přijde
pro farnost to nejsložitější a tou je sehnat na tuto
akci peníze. Podle rozpočtu projektanta z 10/2013
je celkový náklad na opravu střechy 2 256 077,- Kč
včetně DPH 21%, stavba je rozdělena na dvě etapy: I. etapa je 1 158 491,- Kč a II. etapa je
1 097 586,- Kč., realizace proběhne po etapách.
Předpokládaný termín realizace 2015 a 2016,
pokud se ovšem podaří shromáždit dostatečné
finanční prostředky.
O tom, jak se obvykle tyto opravy kulturních památek financují, jsem se pokusil získat informaci
od paní Hilbertové z Třebíčského děkanství, která
mi podala následující informaci o možnostech
financování:
Kraj Vysočina poskytuje max. 40% (maximálně
do výše 350 tis.), obec min. 10% a vlastník zbytek.
Dále pak ministerstvo kultury poskytuje dvě možnosti (lze pouze jedna, musí se najít ta
výhodnější):
• Havarijní program ministerstva kultury: je možnost získat 200 000,- až 400 000,- Kč (pokud
to bude jako letos, je to spíš 200 000,- Kč, pokud
MK nedostane celkově víc peněz na památky)
• Program pro obce s rozšířenou působností, Náměšť n/O: bylo letos 195 000,- Kč - je to dáno velikostí oblasti a celkovou částkou na rozdělení
co bude příští období.
Ostatní zdroje, např. Nadace ČEZ - nad
250 000,- Kč. Ta poskytuje dotaci, ale musí být
proveden audit účetnictví u příjemce dotace.
Na to konto jsme se sešli ve středu dne 26. 3. 2014
večer s panem farářem a dohodli jsme další společný postup při zajišťování této akce. Obec a samozřejmě i já jsem ochoten s panem farářem a paní
Hilbertovou na přípravě potřebných dokumentů
a žádostí spolupracovat. Věřím, že v rozpočtovém
výhledu na rok 2015 a další najdeme prostředky
na uvažovanou spoluúčast obce a budeme schopni
tyto peníze „rezervovat“ a farnosti je usnesením
přislíbit, aby měli nějakou jistotu při přípravě.
Vlastní příprava a realizace bude mít standardní
průběh. Žádosti o dotaci, přísliby a zejména pak
výběr dodavatele v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se jako klíčové
zdá získávání finančních prostředků a není dobré
dopředu zajišťovat jakýkoliv materiál, protože
firma, vybraná dle zákona o výběrovém řízení,
nemusí akceptovat zajištěný materiál. Nejsme před
rokem 2010, kdy bylo možné mnoho věcí, které
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nyní možné nejsou, pokud jdou na akci státní
peníze. Obracím se na Vás na občany a také
na firmy a podnikatele, jimž to finanční situace
dovoluje: podpořme také tuto aktivitu, a bezesporu
potřebnou akci, svým příspěvkem.
Věřím, že Vám tyto čísla dají představu o nelehkém
úkolu všech vlastníků při udržování majetku
a děkuji Vám za Vaše příspěvky a dary, které na
tuto akci věnujete.
Starosta obce

JE TOHLE BIOODPAD?
Vážení spoluobčané,
zdá se mi to místy až neuvěřitelné, že po všech
těch osvětových akcích, názorných ukázkách (fotky
prohřešků) toho co do kterého odpadu patří,
je to tady znovu!
Cituji z dopisu vedoucího CMC (kompostárna
Náměšť nad Oslavou:
„Dne 5. 3. 2014 byly na naši kompostárnu dovezeny 3 kontejnery biologicky rozložitelných odpadů
z vaší obce. V druhém kontejneru jsem objevil několik tužkových baterií (což je nebezpečný odpad)
a jiný drobný elektroodpad, ve třetím kontejneru
byla celá matrace (viz foto).
Dle provozního řádu nemohu takové odpady přijímat, mohl jsem tedy odmítnout celou dodávku.
Pokud byste museli zaplatit zpětné naložení odpadu
do kontejneru a jeho odvoz na skládku, plus poplatek za uložení na skládce, věřím, že byste to finančně pocítili.“

VÍTE, ŽE…
- Tuto neděli dne 30. 3. 2014 od 14 hodin pořádají
březničtí občané na Skřipině „VYNÁŠENÍ MORANY“
- symbolu zimy a smrti. Přijďte s námi oslavit jeden
z tradičních zvyků, jenž je spojen s vítáním jara.
Všichni jsou srdečně zváni!
- Splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je
30. 6. 2014.
- Svoz hnědých popelnic na bioodpad (240 l) začne
dne 9. 4. 2014.
- Svoz nebezpečného odpadu v naší obci provede
firma ESKO - T dne 10. 5. 2014 od 7.10 do 8.10
hodin ze sběrného dvora Havelkovo.
- Na internetové adrese
http://www.geosense.cz/geoportal/breznik/
(v pravé části stránky zaškrtněte políčko "Historické
mapy - II. vojenské mapování") najdete zajímavou
historickou mapu Březníka. Zde můžete vidět, že
Březník vznikal v dolní části obce, kde se budovaly
hospodářské usedlosti. Tato mapa je ještě zcela
bez Horek.
- Volby do Evropského parlamentu se budou konat
dne 23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin a dne 24. 5.
2014 od 8 do 14 hodin opět ve volební místnosti v
základní škole.

OBYVATELÉ PODLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ V OBCI BŘEZNÍK
Březen 2014
Dospělí - 565
Dospělí – muži - 275
Dospělí – ženy - 290
Děti (15 - 18 let) - 12
Děti (15 - 18 let) – chlapci - 7
Děti (15 - 18 let) – dívky - 5
Děti (do 15 let) - 96
Děti (do 15 let) – chlapci - 55
Děti (do 15 let) – dívky - 41
Děti (6 - 7 let) - 10
Děti (do 3 let) - 34
Celkem obyvatel obce 673
Průměrný věk obyvatel 42.27

Díky jisté vstřícnosti se tato částka nedostala
na 10 tis., ale stálo nás to pouze 2 tis. Kč. Tyto
peníze, které budeme takto vyhazovat, nám potom
budou na jiné akce chybět a v konečném důsledku
mohou vést ke zdražení poskytovaných služeb.
Ještě jednou Vás tedy prosím, zamyslete
se nad všemi souvislostmi a nedělejme si ostudu,
že nerozeznáme matraci od větvičky.
Starosta obce
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LETOŠNÍ KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
 19. - 20. 4.
Velikonoční VÝSTAVA historických fotografií

(Asi rok 1903: Horácká svatba u Malů, v pozadí je Řezaninova (Fraňkova)
stodola a hasička, průvod stojí Na kopečku u Chadimů
(směrem na Náměšť))








10. 5. - Den otevřených dveří v Hasičce
31. 5. - Dětský den
13. - 15.6. - Malá POUŤ
28. - 30. 6. - Zájezd do Grossbardau
15. - 17. 8. - Velká POUŤ
30. 8. - OSLAVY 120 let od založení SDH Březník
+ hasičská soutěž O pohár starosty obce
 18. 10. – Hody

KULTURNÍ KOMISE OBCE
Vážení spoluobčané,
po roce opět pořádáme VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ,
tentokrát na
téma "Společenské události" v naší
obci.
Oslovujeme
tímto všechny spoluobčany, kteří
vlastní historické i novodobější
fotografie zachycující jakékoliv společenské události
a setkání v naší obci, aby nám je nosili k zapůjčení
na Obecní úřad. Fotografie si okopírujeme a
vystavovat budeme pouze kopie Vašich snímků
(nemusíte se tedy bát o jejich ztrátu). Podělte se s
březničáky o
Vaše staré
snímky, na nichž
je zachycena
tehdejší nálada a
atmosféra v obci.
Výstava se
uskuteční o
velikonočním
víkendu 19. - 20. 4. 1014 v místní sokolovně.

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Začátkem roku jsme čekali, že nás zasypou přívaly
sněhu, a obávali jsme se možných následných
povodní. Nakonec nepřišlo jedno ani druhé. A nyní
nám pro změnu hrozí sucho. Náš kraj má hodně
lesů a polí, ale ve srovnání s jinými kraji jen
poměrně menší počet obyvatel. S tím přece jen
ve svém důsledku souvisí i menší síla politická
a ekonomická. Výhodou je, že jsme přitom dost
jednotní. Spolupracovat a prosazovat společně
zájmy Vysočiny je nutností naší situace.
Stále více se ukazuje, že nejen ústředí našeho
státu, ale ani Evropská komise na venkov
při financování příliš nehledí. Je tedy třeba vnímat,
že když nám nikdo nepomůže, musíme si pomoci
sami. Důležitá je společná vůle všech subjektů
regionu. Typickým složitým problémem, s nímž
často zápolíme, jsou územní plány. Při jejich tvorbě
a schvalování se scházejí a střetávají nejrůznější
zájmy i mnohá protikladná stanoviska. Setkáváme
se tu se zájmy místními pro skupinu obyvatel
některé oblasti nebo jen obce, zájmy širšího regionu nebo celého státu. Jindy hrají roli zájmy
profesní nebo prostě potřeba zaměstnanosti.
Na první pohled často vypadají i ta protichůdná
stanoviska velmi pochopitelně. Obecně neradi
ustupujeme z přesvědčení o svých pravdách.
Ale abychom mohli realizovat potřebné projekty,
musíme hledat kompromisy a netrvat pouze
na preferování svého pohledu.
Z pohledu a potřeb kraje jsou pro nás důležité
projekty na vylepšování dopravní infrastruktury
a krajského zdravotnictví. Silnice polykají obrovské
prostředky, které sami nejsme schopni
v dostatečné míře profinancovat. Přitom kvalitní
dopravní infrastruktura je základním předpokladem
pro rozvoj všech dalších oborů. Máme výhodu,
že náš kraj protíná dálnice, ale nutné je i dobré
napojení dalších komunikací. O významu zdravotnictví a našich starostech s financováním krajských
nemocnic jsem už toho napsal nemálo
a ty stálé potřeby jsou jednoznačné.
Dohromady jsme pro náš kraj už z evropských
peněz vyčerpali téměř 5,7 miliardy korun. Nejbližší
roky budou důležité vzhledem k dalšímu
plánovacímu období, kdy máme poslední možnost
evropské dotace co nejlépe využít. Nebude
to snadné, ale na Vysočině jsme se často dokázali
dohodnout v zájmu celku i napříč politickým
spektrem. Doufám, že se nám to bude dařit
i v dalším období.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Srdečně Vás zvou členky Kulturní komise
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TANEČNÍ SOUBOR
Taneční soubor Jaro má za sebou úspěšnou sezonu,
kdy absolvoval se svým tanečním vystoupením celkem 9 plesů.
Dne 11. 1. 2014 jsme ji zahájili 7. Horáckým bálem
při příležitosti 60. výročí založení souboru. Secvičili
jsme pět krojovaných vystoupení - mladší ženy,
starší ženy, mladé páry, bývalí členové a společný
tanec Spadl lístek z javora.

Od středy 9. 4. 2014 zahajujeme taneční kroužek
„Jablíčko“ pro děti. V plánu máme vytvořit
2 skupiny - mladších a starších dětí. Kroužek bude
navazovat na tradici lidových i moderních tanců
souboru. Tancovat budeme každou středu
od 17:00 hodin. Jako minulý rok bude kroužek
probíhat pod vedením Lucie Bábuňkové a Jany
Řezaninové. Zájemci se mohou hlásit u paní Lucie
Bábuňkové na tel. čísle 739 414 147 nebo osobně.
Tímto bychom rádi poprosili všechny spoluobčany,
kteří vlastní březnický dětský kroj (dívčí i chlapecký), aby nám ho zapůjčili na závěrečné vystoupení dětí pro zachování březnické tradice.
Děkujeme.
Za TK Jana Řezaninová
Na ostatní společenské plesy jsme celý podzim
nacvičovali dvě vystoupení - tango a charleston,
které jsme zatančili: 18. 1. na Hasičském plese
v Březníku, 24. 1. na Sokolském plese v Rapoticích
a Farním plese ve Zňátkách, 1. 2. na plese SRPŠ
v Březníku, 15. 2. na Sokolském plese v Březníku,
Charitativním plese v Náměšti a Sokolském plese
v Kralicích a plesovou sezonu jsme zakončili dne
22. 3. na Sokolském plese v Křoví. Už se těšíme na
příští plesovou sezonu a s radostí uvítáme nové
členy.

TJ SOKOL BŘEZNÍK
TJ Sokol Březník, oddíl fotbalu, zve všechny své
příznivce na první jarní zápas A-mužstva,
a to s týmem TJ Destrukce Jaroměřice B, který se
uskuteční v neděli 30. 3. 2014 v 15:00 na Velkém
hřišti, v rámci 15. kola Okresního přeboru.
Občerstvení zajištěno. Podávat se budou grilované
klobásy Petra Klímy. Všichni fanoušci jsou srdečně
zváni.
První jarní zápas mužstva B se bude konat, v rámci
11. kola, v sobotu dne 12. dubna 2014 v 15:30
v Dukovanech.

SFK Dukovany 2001 B
vs. Sokol Březník B
Tréninky fotbalové přípravky pro nejmenší
probíhají, pod vedením trenérů Libora Rybníčka a
Miroslava Pelána, každé úterý a pátek od 16.30 na
velkém hřišti. TJ Sokol Březník na ně zve všechny
(i nebřeznické) děti od 4 do 7 let.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Březník a Kuroslepy
Výroční schůzi Svaz zahrádkářů pořádal
2. února 2014 v místním pohostinství Na růžku,
kde opět po roce své činnosti zhodnotil výsledky
své práce.
Na výroční schůzi jsme přivítali zástupce okresního
výboru z Třebíče, kteří nás seznámili s výsledky
okresní výstavy a degustace brambor a jablek konané na podzim minulého roku 2013.
Jako každý rok se na výsledcích práce v roce 2013
nás zahrádkářů nemalou měrou podepsalo počasí.
Nevýrazná zima se nám protáhla až do dubna, kdy
v druhé polovině března 18. 3. 2013 napadlo cca
20 cm sněhu a 29. 3. dalších 10 cm. Teploty se
pohybovaly kolem 0 °C. Až v první dekádě dubna
vystoupaly teploty přes den na 10 °C.
Letní období a podzim se vyznačovali malými srážkami, což se projevilo na celkově nižší úrodě ovoce
i podle lokalit.
Její nevyrovnanost byla místy velmi výrazná a byli
zahrádkáři, kteří neměli na podzim 2013 co vystavovat.
Výstava ovoce a zeleniny v Březníku se tak v roce
2013 nekonala.
Naši největší aktivitou tak byla moštárna, kde jsme
opět prováděli krouhání zelí a moštování jablek.
V roce 2013 se pokrouhalo 886 kg zelí a vymoštovalo 16 886 l moštu.
Na výroční schůzi se volil nový výbor a opět byla
zvolena předsedkyní paní Jitka Klímová.
V plánu činnosti zahrádkářů na rok 2014 je, mimo
běžných prací na svých zahrádkách a provozu moštárny, odborná péče o ovocné stromy jako výchovný a zmlazovací řez a také péče o veřejnou zeleň
v několika lokalitách dle potřeb obce.
Těšíme se na spolupráci!
Za ČZS Březník – Kuroslepy:
ing. Mojžíš Jaroslav

VETERÁN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK
Co nás letos čeká???
5. 4.
Aprílový běh Zastávka u Brna
12. 4.
Přetestace vozidel od 9 hod Třebíč
30. 4.
Čarodějnice
8. 5.
Pokládka věnců
23. -25. 5. O zlomenou poloosu
22. 6.
95. výročí ÚSP Střelice
12.7.
Mlynářská stezka
srpen
Návštěva tábora ÚSP Střelice
srpen
Branný dětský den Březník
září
Tatra setkání + přátelé

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letošní rok 2014 je pro nás velmi významný, protože si připomínáme výročí 120 let od založení
březnického sboru a zároveň 150 let od vzniku
dobrovolných hasičů v Čechách.
V krátkosti bych rád zmínil, že březnický dobrovolný hasičský sbor se řadí mezi nejstarší venkovské
sbory na Náměšťsku. Jeho ustanovující schůze
se sešla 15. prosince 1894. Jednání zahájil podučitel Karel Malý. Poté se 30 občanů přihlásilo za činné
členy. Náčelníkem byl zvolen podučitel Karel Malý
a podnáčelníky obchodník Jana Moravec č. p. 96
a rolník Josef Chadim č. p. 48. Prvním starostou
se stal rolník Josef Janoušek č. p. 22, náměstkem
rolník Jan Malý č. p. 24 a jednatelem rolník Jan Pejpek č. p. 36. Zbrojířem byl zvolen kovář Jan Chadim č. p. 27.
V prosinci 1894 obec koupila od firmy R. A. Smekal
za 1 200 zl čtyřkolovou ruční stříkačku a výzbroj
pro 30 mužů. 21. dubna bylo na Výhoně první
praktické cvičení. Poprvé sbor vyjel k požáru
7. června 1895, když oheň zachvátil stodolu Hynka
Krejčího č. p. 52. Stříkačka byla postavena u rybníka v Pastouškách, který se nacházel mezi domy
Fr. Horta č. p. 49 a Jar. Řezaniny č. p. 50. Nová
stříkačka byla slavnostně vysvěcena farářem
Josefem Skálou v neděli 21. července 1895.
Na 7. února 1897 připravil sbor 1. Hasičský ples.
V hostinci u Křížů (stával na prostranství u dolní
telefonní budky) se sešlo dostatek příznivců, takže
na vstupném se vybralo 45 zl. Hasičské plesy byly
v Březníku pořádány pravidelně a staly se jedním
ze zdrojů příjmů.
V polovině roku 1938 koupil sbor od Hasičského
družstva v Čechách pod Kosířem motorovou stříkačku vybavenou motorem zn. Wikov a rotační
vývěvou. Sbor za stříkačku s příslušenstvím zaplatil 32 483 Kč, z toho obec přispěla částkou 12 000
Kč.
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A nyní zpět do současnosti:
Svoji činnost jsme v tomto roce opět zahájili
pořádáním Hasičského plesu, který se v naší obci
konal 18. ledna 2014. Na programu bylo opět
několik krásných předtančení a bohatá tombola,
jejíž první cenou byl zájezd v hodnotě 15 000 Kč.
Návštěvnost byla hojná, za což děkujeme všem
zúčastněným. Věříme, že jste se dobře bavili
a už připravujeme ples na příští rok, kdy se bude
konat v sobotu 24. 1. 2015 a zahraje nám hudební
skupina Tremolo.

Po plesové sezoně připadly na sobotu 1. března
tradiční Ostatky. Od 13 hodin jsme uspořádali
tradiční chození masek po vsi s dechovou hudbou
Lesanka a večer na ostatkové zábavě Na Růžku
zahrálo oblíbené duo Song Akord. Děkujeme všem
maškarám, které podpořili chození po vsi a zapojili
se do průvodu.

V sobotu 15. února jsem se zúčastnil Výročí valné
hromady okresu v Koutech, kde byla zhodnocena
činnost všech sborů na okrese a volil se nový náměstek okresu, tím se stal Jan Muška.
Na 10. května plánujeme Den otevřených dveří
v Hasičce. Jako obvykle s výstavou hasičské techniky, historických fotografií a opékaným seletem
zdarma.
Tradiční Hasičská pouť nás letos čeká o víkendu
13. - 15. června. Na páteční předpouťové zábavě
bude hrát skupina Los Valos. V neděli 15. června
bude v místním kostele sloužena Mše svatá za
všechny zemřelé členy sboru. Po obci i pod májí
zahraje dechová hudba Polužanka. Všichni jste
srdečně zváni.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
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BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
VZÁCNÉ ZVONY
Krásný hlas zvonů na našem historickém kostele
zní staletími po celém kraji. Zvony patří, stejně
jako kostel, k významným památkám naší obce
a patří mezi nejstarší na Moravě.
Na březnické kostelní věži visí tři pozoruhodné
zvony.
Nejstarší gotický zvon se rozezněl poprvé v roce
1491. Tento zvon nese český nápis gotického písma
„TENTO ZVON GEST VLIT KE CZTI A K CHWALE
PANU BOHU A PANNE MARIGI DO BRZEZNIKA LETA
BOZIEHO MCCCCLXXXXI“. Zvon byl pořízen za pana Matěje z Březníka a Náchoda, tehdejšího držitele
tvrze a statku. Měří v průměru 95 cm a váží
896 kg.
Nezůstal na věži dlouho sám. V roce 1498 k němu
byl přidán menší zvon o průměru 80 cm a váhy
560 kg. Latinský nápis „HAEC CAMPANA FUSA EST
AD LAUDEN DEI ET BEATE MARIAE VIRGINIS AD
BREZNIK. AMEN, ANNO NOSTRAE SALUTIS
MCCCCXCVIII“. V překladu znamená „Tento zvon lit
jest k chvále Boha blahoslavené Marie Panny
do Březníka. Amen, roku naší spásy 1498“. Je zdoben reliéfem Panny Marie s Ježíškem.
Roku 1559 přibyl třetí zvon „malý“, zdobený krásným květinovým ornamentem a českým nápisem
„TENTO ZVON GEST ZDIELAN V MEZYRYCZI KE
CZTI A CHWALE PANU BOHU A MATCE BUOZI
NAKLADEM OBCE BRZENIKA A KOROSLEP LETA
1559“. Váží 392 kg a má průměr 65 cm.

1559. Byl odvezen do Prahy. Březnický rodák
ing. František Janoušek, vrchní rada Pozemského
úřadu se vynasnažil, aby byl zvon uchován.
Po válce se vydal pan farář Schneider zvon hledat.
Dne 27. 8. 1945 našel v Praze na Maninách ve
skladu zarovnaném haraburdím zvony a mezi nimi
i náš březnický. O měsíc později s velkou slávou
dovezl pan Jan Kudláč z č. p. 2 zvon z kralického
nádraží. Na sv. Václava odpoledne se konala oslava
návratu zvonu.
Říká se, že zvony patří mezi nejjednodušší hudební
nástroje. Nejsou však monotónní. Zvony dovedou
jásat například i ve veselé tónině. Jejich tóny se
rozléhají daleko po okolí.
Ráno o půl sedmé nás radostně probouzí, v poledne
nám příjemně oznámí čas obědu a navečer nám
klekání odzvoní - je čas jít domů. Svolávají věřící
na mši svatou. Ve smutné molové tónině nám vyzvání, když někdo zemře. Každého občana Březníka
a Kuroslep doprovází zvony na jeho poslední cestě.
Zvony vždycky vyzváněly při důležitých událostech
ve státě nebo při volbě papeže. Člověk musí umět
poslouchat a vnímat a zvony nám citlivě řeknou,
co oznamují. Každý zvon má srdce a říká se,
že ve svatém týdnu i křídla, kdy prý zvony odlétají
do Říma.
Ještě si pamatuji, jak se na věži tahalo za lana
a dalo to práci zvon rozhoupat. Od roku 2000 ruční
zvonění bylo předěláno na elektrické.
Zvonů si vážíme, doprovází nás každým dnem
a jsou to svědci bohaté historie naší vesnice a celé
naší země.
Sepsala Marie Sobotková
Příště: O křížích.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Za 1. světové války v roce 1917 měly být zvony
použity k válečným účelům, na výrobu zbraní. Pan
farář Josef Skála s panem řídícím Malým dojednali
na hejtmanství náhradu za tyto zvony. Odevzdán
byl malý umíráček ze sanktusníku, který vážil
17,5 kg. Farníci chtěli zvony zachránit a odevzdávali barevné kovy, hmoždíře, svícny i závaží.
Za 2. světové války již nebylo jednoduché zvony
uchránit. Němci nevyslyšeli prosby pana faráře
Schneidera a velký zvon byl 28. 3. 1942 odvezen
do Třebíče. Avšak o pár dní později se nechali uprosit při pohledu na maso, vejce, slivovici a povolili
zvon vrátit. Dne 2. dubna 1942, na Zelený čtvrtek,
rozjel se pan Josef Kříž z č. p. 14 do Třebíče
na nádraží, zvon našel a dovezl nazpět. 4. července
však němečtí úředníci nechali sundat zvon z roku

Vážení spoluobčané,
po předjarním „nájezdu“ firem, které nám po obci
do našich domácností chodily prostřednictvím svých
„náborářů“ nabízet nejen různé služby týkající se
energií je jistě na pořadu dne si zopakovat, jak se
při tomto setkání chovat.
Přestože je zastupitelstvem obce Březník čerstvě
schváleno nařízení obce Březník o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (zasedání zastupitelstva obce dne 28. 3. 2014), které zakazuje
pochůzkový prodej, podomní prodej a prodej bez
prodejního zařízení, je téměř jisté, že obec stejně
nebude moci úplně ohlídat anonymní prodej těchto
prodejců.
Protože některým z vás není jasné jak se bránit,
když vám takový podomní prodejce zazvoní
u dveří, přidám několik rad na obranu.
Nejjednodušší a zaručeně účinné by bylo v těchto
případech neotvírat. Jestliže u vás někdo zazvoní,
vy otevřete, uvidíte cizího člověka, který se vás
zeptá, jestli máte chvilku čas, už v tomto momentě
byste měli zpozornět a odpovědět, že nemáte. Když
už jste ještě ani v této chvíli nepochopili, o co jde,
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v žádném případě nepouštějte tohoto cizího
člověka, byť slušně oblečeného, dál do domu –
to už je ta nejhorší varianta. Průběh je většinou
stejný. Prodejce vás zahrne spoustou informací
a otázek, od jakého dodavatele odebíráte energie,
jaký máte vysavač a podobně. Nejlepší nenechat
tento slovní příval dokončit, přerušit jej a rozloučit
se. Můžete ho upozornit, že v Březníku máme nařízením zakázán podomní prodej a za porušení tohoto zákazu hrozí citelná pokuta, a pohrozit zavoláním na policii a Obecní úřad (568 643 320). V žádném případě se nenechte přesvědčit a pod žádnou
jeho záminkou neodcházejte do domu pro tužku,
papír nebo nějakou smlouvu bez zavření dveří, byť
se vám to zdá neslušné. On by vám také do svého
domu nebo bytu bez předchozího ohlášení nedovolil
vstoupit.
Zopakujme si:
Podomní prodej - Práva zákazníků upravuje
Občanský zákoník
Podomní prodej, tedy nabídka zboží zákazníkům
na pracovišti nebo v místě bydliště, je právně upraven v Občanském zákoníku a spadá pod ustanovení
uvedená v § 51 a následujících, protože se jedná
o uzavírání spotřebitelské smlouvy. Důležitý je § 57
občanského zákoníku, který upravuje práva spotřebitelů při podomním prodeji.
Každý, kdo podepíše smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo nemá-li dodavatel žádné
stálé místo k podnikání, může od smlouvy písemně
odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud ještě
nebylo spotřebiteli zboží nebo služba dodána, může
odstoupit opět bez udání důvodu a sankce ve lhůtě
30 dnů.
Obchodník je rovněž povinen zákazníka na právo
odstoupit od smlouvy písemně upozornit nejpozději
při uzavření smlouvy. Písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo
uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.
Pokud tak obchodník neučiní, má spotřebitel právo
odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
Jaroslav Franěk
místostarosta obce

Milí spoluobčané,
zima už zavírá své dveře a už se otevírá jaro. Letos nás ta zima moc netrápila, sníh jsme skoro neviděli a ledu si děti moc neužily. Důležitý mezník
roku - den jarní rovnodennosti přináší konec zimního strádání. Teplejší dny se sluníčkem jsou příjemné a lákají nás do zahrad, polí a uklízení. Nezapomínejme i na své okolí, které nikomu nepatří.
Máme tu také dobu postní. Tato doba je příležitostí vrátit se ke staré postní tradici, která pomáhá
bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním.
Je mnoho možností jak pomáhat druhým. Odříct si
něco příjemného, zříci se něčeho. Tady zmíním
myšlenku:“Neříkej, že chceš dát, ale dej!! Naděje
nikdy neuspokojí.“ Mysleme na druhé a pomáhejme.
Příběh k zamyšlení:
Na letištní ploše jednoho města na Dálném východě zuřila bouře. Cestující rychle přebíhali k letadlu,
které bylo připraveno k odletu. Byl mezi nimi také
misionář. Zmáčený až na kůži dosedl na pohodlné
místečko u okna. Půvabná letuška zatím pomáhala
usadit ostatní cestující. Když bylo všechno přichystáno k odletu, jeden ze členů posádky zavřel dveře
od letadla. V tu chvíli se po ploše k letadlu rozběhl
nějaký člověk a snažil se, jak nejlépe mohl uchránit
před deštěm nepromokavým pláštěm, který mu
bral vichr. Když opozdilec dorazil k letadlu, začal
bušit na dveře a chtěl dovnitř. Letuška mu gesty
vysvětlovala, že už je pozdě. Muž však bušil
do dveří ještě silněji a naléhavěji. Letuška se mu
to snažila rozmluvit.
“To nejde... Už je pozdě... Musíme startovat!“
Ukazovala muži z okénka. Nic naplat, muž trval
na svém a chtěl dovnitř. Až letuška ustoupila
a dveře mu otevřela. Natáhla ruku a pomohla
opozdilci dovnitř. A pak na něj zůstala hledět s ústy
dokořán. Byl to pilot.
Dej pozor, abys nenechal venku pilota svého
života, abys vždy otevřel dveře.
Blíží se Velikonoce, Svatý týden. Mše v tomto týdnu
budou takto:
Zelený čtvrtek, Velký
pátek v 16.30 hodin.
Bílá sobota v 18
hodin.
Boží hod velikonoční,
pondělí velikonoční v
9:30 hodin.
S láskou, vírou, naději půjdeme dál životem.
I když zažíváme zklamání, zrady, ztráty a problémy. Není jen černý pruh života, po čase přijde i bílý, lepší.
Přeji všem postní dobu prožitou s radostí a očekávání věcí příštích...
Marie Sobotková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

Krásný jarní den,
tak ta letošní podivná zima je už snad za námi.
Tolik jsme se na ni těšily a nakonec jsme ani nemohly všechny ty krásné dárky, jako byly sáňky,
brusle a hokejky, užít. Nebylo na čem, ach jo.
Ještěže jsme měly plno jiných zábav – na školáky
v lednu čekal Test školní zralosti a byli u zápisu do
1. třídy, taky jim začal kroužek Předškoláček, měly
jsme kouzelnické představení, v únoru karneval
(ten dokonce dvakrát - jednou v sokolovně a pak
ještě ve školce), divadlo, které se jmenovalo Dárek
pro krtečka, v březnu jsme si povídaly s paní Minaříkovou z Třebíče o čokoládě – víte, že se s ní dá
malovat i modelovat? Všechny jsme to vyzkoušely
a ještě jsme si pochutnaly, mňam!

Do školy jsme se tentokrát po Vánocích vrátili až
6. ledna. Do pololetí tedy příliš mnoho času nezbývalo. Zvláště pro žáky, kteří se hned následující týden zúčastnili lyžařského kurzu v Malé Morávce.
Podmínky pro lyžování byly letos velice špatné,
stejně jako ve všech lyžařských střediscích.
Lyžovalo se v těžkých podmínkách na technickém
sněhu svahu Kopřivná. Ubytování však bylo ve velmi pěkném prostředí hotelu Brans, a tak nakonec
vše dobře dopadlo, žáci ani humor neztratili, někteří i veršovali:
Dneska máme lyžovačku,
lyže, hůlky, dobrou značku.
Když si přilbu nasadím,
z kopce dolů uháním.
Sjezdovka Kopřivná je veliká,
čas nám rychle utíká.
Na lanovce jsme se svezli,
do kopce bychom nevylezli.
Přaskáče jsou těsné,
je to velmi děsné.
My jsme velcí lyžaři,
někteří i běžkaři.
V první řadě děkujeme,
že už hezky lyžujeme.
Závod ve slalomu dáme,
někteří i popadáme...
Vendula Pavlíková, 7. třída

Ale v tomto čase už nás čekají jiné radosti. Určitě
byste chtěli vědět jaké, tak Vám posíláme pár
řádků:
* 2. dubna se opět po roce setkáme s p. Matouškovou, se kterou si vyrobíme dárek pro naše maminky k jejich svátku
* uspořádáme jarní dílnu s naší paní Klímovou,
na kterou i Vás zveme 10. dubna – začínáme v
15,00 hod.
* budou Velikonoce, tak budeme chystat misku
s obilíčkem, budou se péct perníková vajíčka, zvířátka, která budeme prodávat (napečou je paní
učitelky s paní školnicí)
* v květnu přivítáme zase paní Minaříkovou, která
nám tentokrát bude vyprávět o včeličkách, budeme
slavit Den maminek…
A pak už bude před námi jen červen - pojedeme
na výlet a taky to znamená loučení, loučení s
našimi kamarády, se školním rokem, se školkou.
Tak už víte, co všechno máme před námi.
Nashledanou se s Vámi se těší
Vaše děti ze školky

Již v závěru měsíce ledna proběhla 1. část zdravotnického kurzu pro žáky 8. roč. Kurz bude ukončen praktickou ukázkou až v měsíci dubnu.
Dne 30. 1. 2014 jsme provedli zápis dětí
do 1. třídy. K zápisu se dostavilo se svými rodiči
13 dětí. 10 jich je z Březníka, 1 z Kuroslep, 1 ze
Sudic a 1 z Vícenic. Nikdo z rodičů nepožádal o odklad školní docházky svého dítěte.
Únor byl měsíc olympiád. Uskutečnilo se okresní
kolo olympiády z českého jazyka, naši školu reprezentovali Eliška Nováčková a Daniel Křivánek. Dále
to byla olympiáda ze zeměpisu, ve které obsadil
Roman Dvořák 6. místo (všichni z 9. třídy). V olympiádě z angličtiny zabodovala žákyně 8. ročníku
Alexandra Babajanová, když skončila na pěkném
9. místě.
Od 17. do 19. února bylo 29 žáků 1. stupně
na škole v přírodě ve školském zařízení pro zájmové a další vzdělávání v Kněžicích – Chaloupkách.
Program proběhl jednak ve školicím středisku
a rovněž na ovčí farmě. Program seznámil žáky
s životem na farmě od jara do zimy, včetně zpracování faremních produktů. Kromě prohlídky farmy si
žáci zkusili poklidit zvířata, nakrmit je nebo
podojit… Vyrobili si z kravské smetany máslo
a s chlebem a bylinkami ho posvačili. Vyrobili si
drobný vlněný výrobek, který si odnesli domů.
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Po programu si zakoupili faremní výrobky (sýr,
jogurt, tvaroh...). Všichni si pobyt velice pochvalovali a byli nadmíru spokojeni.

V březnu jsme pro žáky 1. stupně připravili zájezd do Třebíče na hudební pořad Pavla Nováka ml.
„Zdravíčko“. Žáci druhého stupně zavítali do Janáčkova divadla v Brně, aby zhlédli operu „Madam Butterfly“. Je pěkné, že i tak náročné umění žáci hojně a rádi navštěvují.
Nyní se žáci 9. ročníku připravují na přijímací
zkoušky, bude jich vycházet celkem 14. O studium
na víceletém gymnáziu se budou ucházet i dva žáci
ze 7. ročníku. Všem přejeme úspěch.
Vážení spoluobčané! Přejeme Vám zdárné
zvládnutí jarních prací na Vašich zahrádkách a příjemné prožití Velikonoc, které se rychle blíží.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

SMRK NA OSLAVĚ – KRÁL SMRKŮ
Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten)
Výška stromu 49 m
Obvod kmene ve výčetní výšce: 448 cm
Stáří stromu v letech (odhad): 250 let

Podle pana R. Taraby z Brna, autora knihy Největší
stromy, se kterým jsme tento smrk zhodnotili, je
čtvrtým největším v ČR. Proto se mu říká „Král
smrků“. Měření v roce 2005 ukázalo, že se tyčí
do výšky 46 metrů a svým stářím pamatuje nástup
rodu Haugwitzů roku 1752 na Náměšťské panství.
V 50. letech minulého století měl být poražen, protože skýtal velké množství dřeva. Zásluhu na jeho
zachování má pan Eduard Nováček, tehdejší březnický hajný. Rezolutně prohlásil, že pokud bude dělat hajného on, tento smrk nikdy poražen nebude.
Ke „Králi smrků“ se váže jedna příhoda. Vyprávěl ji
pan Miloš Nováček, tramp a milovník kraje kolem
řeky Oslavy.
Jedna z chat tehdy patřila nějakému Řekovi, jeho
jméno už zapomněl. Tento člověk prý dokázal velice rychle vyšplhat do koruny smrku. Odtud zdravil
pozorovatele, kteří obdivovali jeho artistický
kousek.
Na výjimečnost starého smrku upozorňuje přímo
v místě malá informační tabulka, kterou nechal
vyrobit pan Jaroslav Bohuslav z Březníka:
Postůj, člověče, před „Králem smrků“ a ucti jeho
mohutnost v tomto krásném údolí řeky Oslavy
v lokalitě pod Vápenicí v katastru obce Březník.
Já „Král smrků“, pamětník časů minulých, prosím
všechny kolemjdoucí: Neubližujte mi, neničte mě.
Dovolte, abych byl dál ozdobou a ochráncem řeky
a celého údolí.
(Text pod fotkou převzat z informační cedule, kterou poskytl
pan J. Bohuslav, text nad fotkou a foto z FB: Rostislav Taraba)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

FOTOGALERIE
13. 9. 2013, 90-tiny, paní Pechová

Životní jubilea
Za měsíc březen
Paní Strašáková Božena, 87 let
Pan Staněk Jaroslav, 75 let
Paní Boková Helena, 55 let
Paní Budínová Jana, 50 let
Pan Křapa Radomil, 50 let
Za měsíc duben
Věžníková Marie, 82 let
Hruška Jiří, 81 let
Petr Jiří, 60 let
Za měsíc květen
Klímová Božena, 91 let
Prokešová Božena, 83 let
Bok Rudolf, 82 let
Rosendorf Josef, 82 let
Sochor František, 65 let
Petr Ivan, 65 let
Studený Jaroslav, 60 let
Horká Slavomila, 55 let
Požárová Marie, 50 let

15. 8. 2013, 90-tiny, paní Sedláková

Za měsíc červen
Fröhlichová Miluše, 83 let
Menšíková Milada, 70 let
Sedláčková Blanka, 70 let
Rybníček Ivan, 60 let
Šídlová Slavomila, 50 let

Novorození občánci
V měsíci únoru:
Filka Adam
Jelínek Vojtěch

OÚ Březník,
18. 1. 2014, 80-tiny, paní Klusáková

Vítáme nově přistěhované
občany
Listopad:
Pan Nedvěd Adam

50. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci
s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 10. 6. 2014.
Děkujeme.
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22. 2. 2014, 90-tiny, paní Soukupová

Horácký bál

8. 3. 2014, Klusákovi - diamantová svatba

OÚ Březník,
18. 1. 2014, vítání Vojtíšek Prokop

Hasičský ples

OÚ Březník,
22. 3. 2014, vítání Davídek Vrtal
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