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Číslo:
Datum: 21. 12. 2000

Časopis obce Březník

Okénko starosty:

Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
Z Moravského zemského archívu
nám přišla odpověď na naši
žádost o schválení znaku a
praporu obce.
Z odpovědi cituji:
„Vážený pane starosto,
S potěšením Vám mohu sdělit, že
podvýbor
pro
heraldiku
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR projednal na své
11. schůzi 3. volebního období
dne 22. listopadu 2000 návrh
znaku a praporu Vaší obce a oba
návrhy doporučil s drobnou
obměnou
znaku
předsedovi
poslanecké sněmovny k udělení.
Znak
bude
popisován
následovně: Ve zlatém štítě černý
korunovaný lev s červenou zbrojí
obklopený dolů do oblouku osmi
zelenými březovými listy.
Blason praporu je následující:
List tvoří tři svislé pruhy, černý,
žlutý a černý, v poměru 1 : 2 : 1.
Ve žlutém pruhu černý lev se
žlutou korunou a červenou zbrojí
mezi čtyřmi (2 : 2) vztyčenými
zelenými březovými listy. Poměr
šířky k délce listu je 2 : 3.
Termín udělení znaku a praporu
dosud nebyl stanoven, v jejich
popisu však nedojde k žádným
změnám. Můžete je tedy začít
používat, případě zadat do
výroby.“
Starosta obce

Významná událost:
Konec roku 2000 a začátek
třetího tisíciletí.

V dnešním čtvrtém vydání Vás seznámíme jaké body programu
projednávalo obecní zastupitelstvo na svých veřejných zasedáních
6.11. a 11.12. 2000 s těmito závěry:
Obecní zastupitelstvo:
- projednalo„PETICI“ občanů s žádostí o přezkoumání možnosti a
podmínek úpravy veřejného prostranství v okolí MŠ (břízy a lípy zdroj pilových alergií) a uložilo starostovy obce aby tuto PETICI
projednal na Okresním úřadě v Třebíči-odbor životního prostředí
- seznámilo se se stavem vykupování pozemků v lokalitě „
CIBULÁŘE“ a schválilo dohodnutou cenu s majiteli těchto
pozemků
- schválilo způsob zabezpečení obecního úřadu před zloději
- pověřilo starosty obce, aby oslovil MUDr. Máši v otázce dalšího
využívání zřízené ordinace v č.p. 66 v Březníku. Pro další období
roku 2001 se ordinace v naší obci již nebude využívat.
- vyhodnotilo činnost OÚ, obecního zastupitelstva a členů obecních
komisí za rok 2000 a navrhlo roční odměny
- na každém zasedání se podrobně zabývalo obsahem obecního
rozpočtu na rok 2001, podrobně ho prodiskutovávalo a přijímalo
průběžné úkoly s cílem zajistit co nejvíce informací o možných
nákladech než se rozpočet přijme a schválí
- jmenovalo inventarizační komise, které do konce roku 2000
provedou fyzickou inventuru veškerého obecního majetku
- seznámilo se s pracovním vyhodnocením „Programu rozvoje
obce“, který byl přijat a schválen v roce 1999. K tomuto bodu
uložilo úkoly, které „Program…..“zaktualizují a doplní.
- projednalo problematiku likvidace a třídění komunálního odpadu
v obci a dále pak systém a způsob vybírání poplatků za jejich
likvidaci.Uložilo starostovi obce, aby zajistil dostatek informací,
které se pak vyhodnotí,a také jak to provádí v praxi okolní obce.
Cílem tohoto úkolu je aktualizace obecní vyhlášky o nakládání s
TKO“ v naší obci
- vzalo na vědomí informace z Valných hromad Svazku obcí, TKO
a Veřejné nemocnice, kde je naše obec členem
- uložilo starostovi obce, aby zajistil pracovní podklady pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě „CIBULÁŘE“
- vzalo na vědomí informaci o kolaudaci středu obce autobusová
zastávka, která proběhne 4.1. 2001
- vzalo na vědomí časový postup prací s cílem získání stavebního
povolení na obecní vodovod v celé obci potažmo požádat
Ministerstvo zemědělství o finanční dotaci na realizaci obecního
vodovodu v obci.
Obecní zastupitelstvo
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

HISTORIE OBCE BŘEZNÍK
( 4. pokračování )

ROK 2000 SE ZA KRÁTKÝ ČAS NAPLNÍ
A NEKLAMNÝM ZNAMENÍM PLYNUTÍ
ČASU JSOU SVÁTKY VÁNOČNÍ, KTERÉ
JIŽ DOSLOVA VSTUPUJÍ DO NAŠICH
DOMOVŮ A NAPLNˇUJÍ NAŠE DENNÍ
STAROSTI VELMI PŘÍJEMNÝM SHONEM
A PŘÍPRAVAMI NA JEJICH PROŽITÍ V
RODINNÉM KRUHU NEBO SPOLEČNĚ S
PŘÁTELI.
ZÁVĚR KAŽDÉHO ROKU JE OBDOBÍM
HODNOCENÍ A BILANCOVÁNÍ. NAŠE
OBEC SE V LETOŠNÍM ROCE SNAŽILA A
SPOLEČNĚ
S VÁMI
OBČANY
SE
MŮŽEME TĚŠIT Z DOBŘE ODVEDENÉ
PRÁCE.
DĚKUJEME VÁM ZA VAŠÍ SPOLUPRÁCI
V ROCE 2000!
POSLEDNÍ
HODINY,
MINUTY
A
VTEŘINY VÝZNAMNÉHO ROKU 2000
BUDEME PROŽÍVAT V RADOSTNÉ
ATMOSFÉŘE
A
SOUČASNĚ
PLNI
OČEKÁVÁNÍ, JAK VŠICHNI SPOLEČNĚ
VSTOUPÍME DO NOVÉHO ROKU 2001 A
SOUČASNĚ DO „TŘETÍHO TISÍCELETÍ“.
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
PŘEJEME VÁM VŠEM POHODOVÉ
PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A DO NOVÉHO ROKU
VYKROČME SMĚLE A SPRÁVNOU
NOHOU.

Na zdraví !
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Bratři a sestry, vážení spoluobčané
Při příležitosti konce roku Vám děkujeme za
Vaši přízeň, kterou jste věnovali naší jednotě a
dovolte nám poděkovat všem aktivním členům
a činovníkům naší jednoty za jejich práci
v právě končícím roce.
Přejeme Vám všem hodně zdraví a
sportovního elánu v roce nadcházejícím a
našim členům i trochu sportovního štěstí a
úspěchů.
Výbor TJ Sokol Březník
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Nahlédnutí do dějin obce Březník co se dělo před 100 lety.
Kostel-Nová Křtitelnice 1900:
Stará Křtitelnice byla tak sešlá, že při opravě se zní
červotočina sypala. Kotlík na Křestní vodu byl cínový a
puklý a miska velice mělká. Proto dal níže psaný zhotovit
novou Křtitelnici z dubového dřeva, zvenčí zlatými lištami
vykládanou. Křtitelnice stála 25 zl. a zhotovil ji zdejší
stolař Josef Musil dle dodaného nákresu, nákres dal níže
psaný. Zároveň byl sjednán od Kovolitce Františka Judry v
Brně nový měděný kotel na křestní vodu s poklici taktéž z
mědi. Kotlík stál 8 zl.50 krejcarů vše z kostelního jmění.
Josef Skála – farář. Pro ministranty byly sjednány nové
soukenné Komže modré barvy od Josefa Veškrny za 18
zl. 50 kr., což se zaplatilo z pokladniční hotovosti
růžencového bratrstva. Na žádost níže psaného daroval
spolek klanění se nejsvětější Svátosti oltářní v Brně
kostelu nový vyšívaný ornát bílé barvy s hedvábnými
povtami v ceně 45 zl. Kříž vyšívala baronka Johana Defin.
Farář – Josef Skála.
Škola:
1899 podučitel František Kejl Rodák ze Starče, 1900
pověřen podučitelem Kopejtko Anton z Horní Myslové.
Hřbitov
1898 vysázeny kaštany kolem hřbitova k padesátiletému
výročí vlády císaře.
1906 nová železná brána místo staré dřevěné.
Obec – požár v Březníku r. 1900
Dne 6. Listopadu 1900 shořely 4 stodoly vedle farní
budovy, tyto stodoly byly dřevěné a naplněny obilím,
žitem, pšenicí a krmivem. Stodola Antona Tejkala,
Františka Horta, Františka Staňka obuvníka a Viktora
Kudláče obuvníka. Oheň byl zaviněn dvěmi nezletilými
dítky, chlapcem Staňkovým a děvčetem Katolického, které
si u stodoly Hortovy udělali oheň. Fara byla ve velikém
nebezpečí, štěstí bylo, že vál východní vítr. Na tom místě
nemají se stodoly stavěti. Škoda obnáší 7000 zl. (obilí
pojištěno nebylo).
Na přelomu století starostoval Jan Pejpek č. p. 36
Bohuslav Jaroslav.

DĚTSKÝ DOMOV

ZVONY V OBCI BŘEZNÍK :

Dětský domov v Náměšti nad Oslavou oslavil
letos 70. Výročí od svého založení.
V současné době je zde umístěno čtrnáct dětí ve
věku 9 až 18 let. Jedná se většinou o děti, kde
naprosto selhala rodina a děti už v útlém věku
poznali, co je bolest, strach a utrpení. Celý život si
ponesou zážitky z mládí, které se odlišují od těch,
co k dětem patří, tj. radost z her, pohádek, rodinné
štěstí.
Nyní, v době předvánoční, adventní se přece
jenom řada lidí zamýšlí nad sebou samým, ale také
nad osudy druhých. I u nás jsme se setkali s těmi,
kdo chtějí našim dětem pomoci, ať už dárky či
finanční výpomocí. My, dospělí pracovníci, tuto
pomoc vítáme, neboťˇhospodařit pouze se státními
dotacemi a normativem na dítě, který činí Kč 113,na dítě a den, je opravdu skoro kouzlo.
Život dětí v domově vlastně zahrnuje vše – provoz
budovy, staré sedmdesát let, otop, voda, dopravné
dětí do škol, vybavení do školy, oblečení, obutí,
sportovní potřeby a samozřejmě stravování. K
tomu všemu se musí připočítat zvýšené náklady na
zdravotní potřeby a také např. brýle pro děti.
Několik dětí je postiženo různými alergiemi, proto
musí mít nové protialergické přikrývky atd.
Z tohoto výčtu je patrné, že si příliš nemůžeme
dovolovat, a tak naše děti např. nemohou odjet se
školou na hory, jsou nuceni nosit zimní obuv po
sobě, i když rady ortopedů jsou opačné. To, že
nakupujeme ve stáncích, už považujeme za
normální. Takové zboží se však rychle opotřebuje,
zničí a kolotoč začíná znovu.
Za nutné považuji také zmínit to, že nové příchozí
dítě přijde pouze v kalhotách, košili a teniskách.
Nemá ani nejnutnější vybavení a my ho musíme
kompletně obléci a vybavit. Při odchodu dítěte z
domova, po dovršení 18 let, pak má dítě nárok na
jednorázový příspěvek od státu Kč 10 000,-. To je
vše, co můžeme pro své děti udělat. Kam půjde?
Kde bude pracovat? Posudˇte sami . . .
Naše práce tedy rozhodně není stereotypní, je
náročná a musí se dělat s otevřeným srdcem. Ani
my, dospělí, však nejsme lhostejní a děti
vychováváme k tomu, aby i ony, přesto, že mnoho
nemají, uměli pomoci ještě potřebnějším. Už
dvakrát jsme vybrali mezi sebou, samozřejmě i
dětmi, menší částku v rámci adventních koncertů.
I děti musí poznat, že krásné je brát, ale hezčí je
dávat.

„Málokterá věc je tak mnohostranná ve vztahu k
člověku jako zvon. Je to současně kus fortelného
řemesla i cenné umělecké dílo, které přečká
několik staletí. Je to hudební nástroj i posel
všedních zpráv. Je to maják horských cest, i
polnice volající na poplach. Je to dirigent našeho
denního kvapíku i hlasatel prosté smrti. Je to
vytrvalý církevní i světský služebník. Je to kov
znějící láskou a mírem.“
Takhle krásně hovoří o zvonech žena, která je
vyrábí, paní Marie Tomášková – Ditrichová.
Vážení spoluobčané,
většina z Vás si jistě všimla toho, že z věže našeho
farního kostela se nyní hlas zvonů ozývá častěji. Je
to tím, že se instalovalo zvonění na elektrický
pohon. Tento systém je plně automatizovaný, to
znamená, že zvony zní v určitou hodinu 3x denně
bez lidského zásahu.
Existuje ještě možnost zvonit v kteroukoliv jinou
dobu kterýmkoliv zvonem (např. v případě úmrtí,
pohřbu i při jiné mimořádné události).
V tomto případě je nutno elektrické zvonění
ovládat manuálně a to jednak v zakristii, dále při
vstupu na věž a ještě přímo u zvonů na věži
samotné.
Finanční částka 37 000,- Kč byla z větší části
zajištěna Obecním úřadem, dále farním úřadem a
také díky příspěvkům místních podnikatelů.
Všem těmto jmenovaným patří poděkování.
Touto cestou také děkuji panu Jaroslavu
Bohuslavovi, Karlu Macholovi a Stanislavu
Šidlovi za pomoc při instalaci.
Antonín Mucha
POZVÁNKA :
• Na „Silvestrovské veselí“ 31.12.2000 do
místní sokolovny. Občerstvení zajištěno.
Začátek ve 20 hod., reprodukovaná hudba,
vstupné 100,- Kč na osobu. Novoroční
ohňostroj přivítá rok 2001 a třetí tisíciletí na
hřišti u sokolovny hned po půlnoci.
• Na „Hasičský ples“ dne 13.1. 2001. Hraje
skupina „Panter“. Začátek ve 20 hod.
Předtančení, bohatá tombola. Vstupné 40,Kč. Srdečně zvou pořadatelé – „Hasiči“.
• Na „Tradiční ples SRPŠ“ dne 27.1. 2001.
Hraje skupina „Profil“. Začátek ve 20 hod.
Předtančení, bohatá tombola. Vstupné 30,- Kč.
• Na „Podnikatelský ples“ dne 3.2. 2001. Hraje
skupina „A JE TO “. Začátek ve 20 hod.
Pozvánky obdržíte !

E.K.
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Dále Vás chceme informovat, že 5.1. 2001 se bude
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Blíží se Vánoce a s nimi i Nový rok, KDU – ČSL
v naší obci konat Tříkrálová sbírka . Tato sbírka
spolu s Katolickou charitou chce poděkovat všem
je pořádána Diecézní charitou Brno. Koledníci, tři
občanům, kteří podporují naši činnost a
králi, dostanou zapečetěnou pokladnici. Ta bude
spolupracují s námi. Také děkujeme všem, co
po ukončení koledy odpečetěna před zraky starosty
věnují pozornost našim vývěskám a sledují s námi
ing. J. Mojžíše a zástupce místní charity pana J.
dění nejen v naší obci.
Kryšky. Finanční částky jsou používány pro
Jmenovitě chceme poděkovat panu Slávovi
činnost charity. Blíže Vás o činnosti charity
Jaškovi, který je zdejším rodákem, ze jeho
budeme informovat v příštím čísle čtvrtletníku.
vnímavost a umění naslouchat. Na Březník má
Informace si můžete též průběžně přečíst ve
spousty vzpomínek a hlavně fotografií. Má je
vývěsce.
přehledně uloženy a jsme velice rádi, že do naší
Tříkrálové sbírky byly v minulých letech
obce zajíždí a sleduje se zájmem zdejší dění. A co
obnoveny v mnoha městech a vesnicích naší
se zvláště v dnešní době cení, nezapomíná na
republiky. Za Vaší podpory chceme i my tuto věc
návštěvy lidí, jež jsou jeho srdci blízcí. I díky
podpořit.
jemu můžete u vývěsek zavzpomínat. Také pan
Americký lékař G. G. Jampolsky napsal „Dávat
Chadim z č.p. 12 je studnicí informací a
znamená dostávat – takový je zákon Lásky. Podle
pramenem nažloutlých vzpomínek. I jemu patří
tohoto zákona dáváním získáváme, a co rozdáme,
dík.
dostáváme současně zpět. Zákon Lásky je založen
Letos máme ještě v úmyslu, bude-li u spoluobčanů
na hojnosti – jsme neustále přeplněni Láskou, naše
zájem, udělat radost dětem z Dětského domova
zásoby jsou
nevyčerpatelné a samovolně
v Náměšti nad Oslavou. Měli jsme v úmyslu Vás o
přetékají. Když rozdáváme Lásku bez jakýchkoliv
tomto záměru informovat dříve, ve 3. vydání
podmínek a očekávání návratnosti, její prameny
Březnického čtvrtletníku. Bohužel, opět jsme
v nás ještě sílí. Rozdáváním Lásky v sobě tedy
tlačeni do časové tísně. Budete-li chtít přispět,
zvyšujeme její zásoby a všichni tím jen získávají.“
můžete se obrátit na pana Antonína Muchu nebo
Všem občanům děkujeme na vnímavost a umění
Hanu Budínovu. Peněžní částka bude s Vaším
naslouchat.
Přejeme
Vám
POŽEHNANÉ
jménem zapsána a seznam bude věnován spolu
VÁNOCE A STÁLÉ ZDRAVÍ. A na závěr ještě
s darem Dětskému domovu. Nečekáme vysoké
báseň neznámého autora.
částky. Postačí i drobný obnos, jako je
desetikoruna do konce roku 2000.
Vánoce přijdou
Nebudu čekat až Vánoce přijdou,
půjdu jim vstříc
Vykročím lehce, zátěž odhodím,
vezmu jen to,
co je k radosti třeba.
Řevnivost, závist nechám u příkopu,
i touhu vyrovnat se sousedům.

Po vlastní,
Vlastní cestě půjdu vstříc
Svátkům plným obdarování,
Pokladů netušených pro ty,
Kdo srdce nadbytkem zatarasili.

AŤ JSOU VAŠE SRDCE NAPLNĚNA POKOJEM A RADOSTÍ.
Za KDU – ČSL Jaroslav Kryška.
SČÍTÁNÍ LIDU :
Vážení spoluobčané,
v době od 1.1. 2001 do 30.6.2001 proběhne v celé naší republice a tedy i v naší obci „Sčítání lidu 2001“. Byla sestavena pětičlenná
pracovní komise, která Vás občany 2x navštíví a bude Vás informovat o způsobu sčítání.Také Vás žádáme o malou spolupráci při
vyplňování nezbytných dotazníků. Tato pracovní komise má členy:
Revizor - Nováčková Marie
Komisař - Mojžíšová Dana
Komisař - Mojžíšová Petra
Komisař - Budínová Hana
Náhradní komisař - Klímová Jitka
Věřím, že se tohoto zodpovědného úkolu všichni zhostíme na výbornou
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Starosta obce
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