BŘEZNICKÝ ČTVRTLETNÍK
Zpravodaj obce Březník
R o k 2 0 1 4 Č í s l o : 51

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět jsme na začátku prázdnin a dovolených, mnozí
z nás už mají naplánováno, jiní se ještě nerozhodli
a tak Vám, snad jménem všech zastupitelů, přeji
dobrý výběr místa, pěkné počasí, příjemné zážitky
a zejména pak šťastný návrat.
Naši školu jako každoročně opustili další její
absolventi a tak jim popřejme hodně štěstí při výběru profese a také v osobním životě. Na jejich
místa jsou již nachystáni noví prvňáčci a jen co
skončí prázdniny, usednou na jejich místo. Ať si
všichni užijí, samozřejmě i učitelský sbor, pěkné
prázdniny, na kterých si odpočinou od všech starostí a ať se po prázdninách všichni ve zdraví
sejdou.

Ani se to nezdálo, ale i na zastupitelstvo přichází
čas, kdy budete mít možnost zhodnotit naši práci a
zastupitelé své působení a rozhodnete o tom, jak to
bude dál. Ještě zřejmě stihneme vydat jeden čtvrtletník a věnovat nějaký prostor přehledu toho co se
za ty čtyři roky událo. Volby do zastupitelstva se
budou konat 10. a 11. října. Zastupitelstvo na posledním zasedání rozhodlo (tak jak po něm vyžaduje
zákon), že i to nové zastupitelstvo bude 11 členné.

D a t u m v y d á n í : 4. 7. 2014

Byl bych jenom rád, kdyby tyto předvolební strkanice nepřekračovaly rámec slušnosti a nezbouraly
to, co se nám, podle mého názoru, podařilo nastavit. Tím je konstruktivní a aktivní spolupráce většiny zastupitelstva, kdy všechna rozhodnutí byla
dělána na podkladě objektivních podkladů, projektů
a se snahou prospět zájmu obce. Nechť tato konstruktivní spolupráce funguje i nadále a věřme, že si
každý dokážete udělat svůj názor.

Jen v krátkosti k minulosti. Předpokládám, že se
nám podařilo za ty čtyři roky stabilizovat chod
úřadu a nastavit jistou úroveň v hospodaření a
vedení účetnictví obce. Během tohoto období jsem
se snažil ve svých příspěvcích podávat informace
o jednotlivých projektech, o jejich realizaci, jejich
financování a našich finančních možnostech. Snad
jste alespoň tak mohli získat přehled o obecním
rozpočtu, o tom jaké má obec k dispozici zdroje
a že existují také jejich limity. Že je tedy potřeba
koukat po různých dotačních titulech by mělo být
samozřejmé i pro školu a ostatní neziskovky
a spolky, jež jsou nějak navázány na obecní rozpočet. Tento způsob spolufinancování nám všem
v obci dovolí uspokojit více požadavků a hlavně ne
všechny příležitosti se opakují dvakrát. V této ob-
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lasti je potřeba i nadále úzce spolupracovat, aby se
efektivně dokázala využít každá koruna v rozpočtu.
Ještě něco ke dvěma velkým investicím, které byly
letos dokončeny. Za prvé je to projekt bioodpadu,
kdy, po té, co bylo dodáno auto s nosičem a byly
uhrazeny poslední faktury, jsme byli schopni podat
závěrečnou zprávu projektu. Techniku využíváme
od 28. května a do dnešního dne jsme s ní odvezli
přes 50 t odpadu. Za 534 tis. jsme získali techniku
v hodnotě přes dva miliony.
Druhou zmínku bych věnoval dalšímu projektu a
tou je „Víceúčelové hřiště“. Od minulého čtvrtka
známe výsledek výběrového řízení a nabízená cena
je cca o 650 tis. nižší (v tom spoluúčast obce 100
tis.) než předpokládal rozpočet. Nyní musíme
zúřadovat výsledek výběrového řízení a můžeme
začít. Snad se to podaří do konce října zrealizovat.
Prioritní bude nyní dotáhnout do konce výkup nemovitosti a věřím, že se nám ještě do nových voleb
podaří udělat kousek práce i na ostatních rozdělaných akcích a připravit pro nové zastupitelstvo dobrou výchozí pozici.

Chtěl bych ještě navázat na předchozí informaci o
přípravě opravy střechy kostela. Po posledním
zasedání jsem u paní Hilbertové znovu prověřil
připravenost farnosti k realizaci této akce. Podle
našeho rozhovoru je reálné získat pro rok 2015
finanční prostředky na první etapu rekonstrukce.
Jaký bude další postup? Farnost (paní Hilbertová)
vyřídí stavební povolení a hlavně, ještě do konce
roku, musí (ze zákona) vypsat výběrové řízení. Zde
se dozvíme, kolik bude tato oprava stát.
Předpokládám, že se dostaneme pod 2 mil. Potom,
v průběhu ledna a února 2015, musí farnost podat
příslušné žádosti o dotace (viz informace v minulém
čísle zpravodaje) a pokud to vyjde, může se začít s
první etapou. Obec Březník počítá v rozpočtových
plánech se svou spoluúčastí, nabízíme i osobní pomoc, nicméně je nereálné se domnívat, že by obec
mohla tuto opravu zafinancovat celou z obecních
peněz. Je potřeba zmobilizovat všechny zdroje,
může pomoct i sbírka, kterou zajišťuje farnost.
Věřím, že i obec Kuroslepy přispěje z obecního rozpočtu a že se najdou podnikatelé, kterým situace
dovolí věnovat nějaký ten obnos. Také každý z nás
přispějme podle svých možností a společně se podaří střechu opravit.

Ještě jednou: přeji Vám pěknou dovolenou, hodně
zdraví, zdravý rozum a po prázdninách na
shledanou.
Starosta obce

VÍTE, ŽE…

- Od 1. 5. 2014 platí v naší obci zákaz podomního
prodeje podle nařízení č.1/2014, které schválilo
zastupitelstvo. Pokud by i přesto Váš dům navštívil
podomní prodejce, upozorněte ho na tuto skutečnost a také se neváhejte obrátit na obecní úřad
(568 643 320), který sjedná nápravu a prodejce
z naší obce vykáže. Těmto podomním prodejcům
hrozí v naší obci za jejich činnost vysoké pokuty.
- Dne 30. 6. 2014 skončila splatnost poplatků
za svoz odpadu a ze psů pro tento rok. I přesto
se ale najdou občané, kteří tyto poplatky stále
nezaplatili. Poplatky možno uhradit v kanceláři
obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na
účet obce. Návod naleznete na www.obecbreznik.cz
v sekci poplatky.
- Dovolená na obecním úřadě je o prázdninách naplánována od 12. do 24. 7. a dále pak od 4. do 8. 8.
2014. V této době bude obecní úřad uzavřen.
- Firma E.on oznamuje, že dne 23. 7. 2014 od 7.30
do 12.30 hodin dojde k přerušení dodávky elektrické energie v těchto částech obce Březník: Horky celá část, Cibuláře, bytovky, Za Branou, kolem sokolovny (včetně sokolovny) až po č. p. 1, ulice
za velkým hřištěm. Dále ulice celý Rynek, včetně
pohostinství a pošty, dále ulice od Kalouskových až
po JZD.
- Sbor dobrovolných hasičů Březník oznamuje,
že se od července 2014 dle zájmu obnovuje kroužek mladých hasičů - "přípravka" a to pro děti
předškolního věku - do 7 let. Schůzky by se konaly
o sobotách v dopoledních hodinách. V případě zájmu kontaktujte vedoucí mladých hasičů slečnu
Soňu Kalouskovou.
- Každé ÚTERÝ od 18:00 do 19:00 je v naší obci,
v suterénu obecního úřadu,
otevřena pro veřejnost
OBECNÍ KNIHOVNA.
K dispozici je široký výběr
literatury pro děti i dospělé.
Půjčování knih je zdarma.
Knihovní fond je několikrát
ročně obnovován a doplňován novinkami.
Všichni jsou srdečně zváni!

LETOŠNÍ KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
5. 7. - zahájení prázdnin s Oldies Band v Březníku
před sokolovnou od 19 hodin.
12. 7. - Kuroslepy Open Air - tradičně s Bedňákama
15. - 17.8. - Velká pouť
30. 8. - Oslavy 120 let od založení SDH + hasičská
soutěž
13. 9. - Branný dětský den
18. 10. - Krojované hody
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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Už před šesti lety byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a Krajem Vysočina. Za tu dobu bylo realizováno mnoho
oboustranně užitečných projektů. Ve druhém květnovém týdnu jsem absolvoval spolu se Zdeňkem
Chládem, radním pro oblast životního prostředí
a zemědělství, další návštěvu této kouzelné
končiny, která byla před druhou světovou válkou
skoro po dvacet let součástí Československa. Jaké
jsou mé dojmy z poslední návštěvy?
Naši partneři byli především příjemně překvapeni,
že jsme se ani, v této pro ně nelehké době, nebáli
je navštívit a pokračovat ve spolupráci. Projeli jsme
nejen hlavní město oblasti Užhorod, ale také mnoho lokalit, kde jsme pomohli k realizaci společných
projektů. Během dosavadního partnerství se nám
podařilo významně přispět k rozvoji veřejné infrastruktury. Výměnou střechy, oken, či zateplením fasád prošla dosud řada škol, školek i zdravotnických
a víceúčelových zařízení především ve venkovských
oblastech Zakarpatí. U tamních obyvatel zaznamenáváme vřelý ohlas na to, jak navazujeme na společnou československou historii a stále živý odkaz
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrique
Masaryka. Prohlédli jsme si mimo jiné zrekonstruované ordinace lékařů v obci Strymba a Lipovec.
Jsem rád, že jsme mohli do obou ordinací předat
zdravotnické přístroje, které byly pořízeny z mého
osobního příspěvku do dobročinného fondu ViZa.
Pro letošní rok jsou připraveny další výměny oken,
dveří i vytápění zejména v mateřských i základních
školách na zakarpatském venkově.
Podpořeny budou i vzdělávací aktivity, stáže
pro pracovníky sociálních služeb, tábor na Vysočině
pro zakarpatské děti, které se učí český jazyk, výtvarná soutěž pro zakarpatské děti, účast ukrajinských studentů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě či přírodovědecká konference k 80. výročí založení Užanského národního parku profesorem Aloisem Zlatníkem. Diskutována je i podpora
projektu Agronomické fakulty Mendlovy univerzity
a mukačevské Asociace hnědého karpatského skotu
týkající se udržitelnosti genového zdroje ukrajinského skotu plemene Karpatské hnědé.
Myslím si, že aktivity Kraje Vysočina v Zakarpatí se
zúročí nejen v dobrých vztazích a vzájemném poznání a přátelství, ale časem i v oblasti hospodářských vztahů.
Přirozeně jsme se nevyhnuli debatám o současné
složité situaci na Ukrajině. Nechci vyslovovat jednoznačné soudy, ale fakta a naše informace mluví
o tom, že léta celé zemi vládl ekonomicky silnější
ukrajinský východ a tamní bohatí oligarchové.
Mnozí z nich „tahali za nitky“ všeho dění a neuvěřitelně zbohatli. Teď se bojí o ztrátu svých mocenských pozic. Smutné je, že se vášně na obou stranách vybíjejí pomocí zmanipulovaných prostých lidí.
Do nich vkládají propagandisté mocných toužících
po vládnutí semínko nenávisti. Po té se začnou ne-

návidět i dříve pohodoví sousedé a následuje občanská válka. Stále doufám, že z Ukrajiny nebude
druhá Jugoslávie. Ale bohužel - možné je všechno.
Jak už jsem jednou psal – pro nás z toho plyne,
že bychom se neměli nechat vtáhnout do nevraživosti a nesmiřitelnosti ani v našich „malých“ každodenních konfliktech. Protože z nich v kombinaci
s tou ambicí politiků a zájmů ekonomické elity
vznikají ony „velké“ konflikty, které pak ve jménu
patetických rádoby spravedlivých hesel a výzev
v první linii smetou a ničí obyčejné občany.
Začátek července je opojným časem. Děti a mládež
se radují z prázdnin, učitelé a učitelky zhluboka vydechnou, ostatní občané cítí s potěšením blízkost
svých dovolených. Oproti časům mého mládí je
nám dnes otevřen téměř celý svět, máme rozmanité možnosti k jeho poznávání anebo odpočinku
na lukrativních cizokrajných místech. Ale můžeme
si taky najít příjemné a zajímavé místo v některém
z kouzelných koutů naší země. S menším zatížením
své kapsy, bez stresů z náročného cestování, bez
obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečínosti v neznámém prostředí. Doporučil bych Vysočinu. Když se pozorně rozhlédneme, uvědomíme si,
že málokdo ji známe celou. Stále je co nacházet.
Kraj Vysočina se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu na Vysočině, v poslední době se zejména díky Regionálnímu operačnímu programu
Jihovýchod nainvestovalo mnoho desítek milionů
do zvýšení a zatraktivnění zdejší turistické nabídky.
Náš region se snaží využít své nesmírné přírodní
a kulturní bohatství a navíc ho neustále rozšiřovat.
Například vedle kvalitně značených pěších a cykloturistických tras je na Vysočině již třetím rokem
v provozu hustá síť jezdeckých stezek (850 km),
které jsou využívány nejen jezdci na koních, ale též
vyznavači pěší turistiky a jízdy na horských kolech,
neboť převážná část tras vede po polních a lesních
cestách. Co se týče památek, dovolím si zmínit jeden projekt za všechny. V Třebíči byla koncem loského roku dokončena rekonstrukce zámku a křístupněna nová moderní interaktivní expozice,
která je chloubou památkářství na Vysočině.
Věříme, že si sem najde cestu velké množství návštěvníků, určitě to stojí za to, třeba ve spojení
s návštěvou památek UNESCO (bazilika Sv. Prokopa, židovská čtvrť). Samozřejmě nechci se zmínit
jen o investicích Kraje Vysočina. Různé subjekty
se podílely a podílí na rozšíření nabídky v oblasti
cykloturistiky, zábavního turismu (Šikland, několik
lanových parků), postaveny byly nové rozhledny
(Mařenka) a staví se další (na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí, na Pekelném kopci u Třebíče), vyznačeny byly nové naučné stezky. Největší novinky
pro nadcházející turistickou sezonu jsou uvedeny
v elektronických turistických novinách, které vydává krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism (www.region-vysocina.cz).
Na Vysočině si můžeme v rámci dovolených nebo
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i všedních dnů užít také nespočet kulturních akcí.
Tradiční jsou například hudební festivaly na našich
zámcích – Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou nebo tradiční Prázdniny v Telči. Divácky velmi
přitažlivý a svým způsobem jedinečný je i po letech
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v zámecké zahradě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
a na dalších kouzelných místech. Začátkem září nás
zase čeká Trampský širák v Hanesově mlýně u Štoků. V Pelhřimově se i letos těší na hasičský festival
dechových hudeb, jednotlivá města i obce pořádají
stále častěji pro své občany i turisty pestré historické slavnosti nebo pohádkové přehlídky pro děti.
Zkrátka každý si může na Vysočině užít letní dny
dle svého. Opravené památky často se specifickým
programem, kulturní centra ve městech nebo klidná
místa u rybníků a ve voňavých lesích.
Přeji Vám příjemné a pestré léto v přátelské
a pohostinné atmosféře Vysočiny.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

TANEČNÍ KROUŽEK JABLÍČKO
Od 9. dubna 2014 jsme opět zahájili činnost tanečního kroužku pro děti Jablíčko. Tancovali jsme každý čtvrtek od 17:30. Děti jsme měli rozděleny
do dvou skupinek. Menší děti do 6 let se učily tradičním lidovým tanečkům. Školáci nacvičovali vystoupení ve stylu Pomády. V obou skupinkách tancovalo 7 párů, celkem tedy kroužek navštěvovalo
28 místních i přespolních dětí. Nakonec se děti
představily v neděli 15. června na Malé pouti pod
májí.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Během jarních měsíců probíhaly na hasičce obvyklé
uklízecí brigády. V dubnu byla vyměněna vrata na
severní straně hasičky za nová s elektrickým ovládáním. Přes léto se bude ještě dodělávat nová
fasáda.

O víkendu 3. - 4. 5. 2014 jsme jako každoročně
zajišťovali prodej vstupenek na Zámeckém vrchu
v Náměšti nad Oslavou.
Následující sobotu 10. 5. 2014 jsme pořádali Den
otevřených dveří v hasičce. Program začal
ve 14 hodin. K dispozici byla prohlídka zbrojnice,
hasičského vybavení, strojů, pohárů i fotografií.
Zdarma se podávalo opékané sele a nabízeli jsme
čepované pivo za symbolických 10 Kč. Na programu dále byla ukázka zásahového vozidla profesionálních hasičů z Náměště a místní Veteran Vehicle Club Březník vozil přítomné děti i dospělé
ve svých historických vozidlech po březnickém
okolí. Den se díky slunečnému počasí vydařil a my
jen můžeme poděkovat za hojnou návštěvnost.

Tradiční Malá pouť letos připadla až na 13. - 15. 6.
2014. V pátek se od 20 hodin konala u sokolovny
pod přístřešky předpouťová zábava s hudební skupinou Los Valos. V sobotu jsme od 14 hodin stavěli
pouťovou májku.
V neděli byl program nejbohatší. Od 8 hodin byla
v místním kostele sloužena Mše svatá za zemřelé
členy, po které jsme při příležitosti výročí 120 let
od založení sboru slavnostně pokládali na hřbitově
u hlavního kříže pamětní věnec se vzpomínkou
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a památkou na zemřelé sestry a bratry. S úctou
jsme také vzpomenuli na našeho zakladatele Karla
Malého, od jehož úmrtí letos v prosinci uplyne
90 let. Od 16 hodin probíhala pod májí pouťová
zábava s místní dechovou kapelou Polužankou,
která hrála až do večerních hodin. Pod májí se se
svými předtančeními představily také místní děti.
Počasí bylo celý víkend slunečné i poměrně teplé,
což přispělo k dobrému průběhu poutě.

Závěrem Vás chci všechny srdečně pozvat
na Oslavy 120 let od založení našeho hasičského
sboru, které proběhnou v sobotu 30. 8. 2014.
Program plánujeme zhruba takto:
- kolem 12:00 bude sraz hasičů, občanů a pozvaných hostů u Hasičské zbrojnice a také přivítání,
prohlídka hasičky
- následovat bude slavnostní průvod obcí s dechovou hudbou Polužanka k Pomníku padlým a k pamětní desce zakladatele Karla Malého, kde budou
pokládány věnce
- předání vyznamenání na místním malém hřišti,
projevy
- asi od 14:00 se bude konat hasičská soutěž
„O pohár starosty obce“
- po celé odpoledne bude na hřišti připraveno posezení s občerstvením a dechovou hudbou
Polužanka
- pro děti bude připraven skákací hrad
- občerstvení bude zajištěno.
Program bude upřesněn před termínem, vyhlášen
místním rozhlasem a vyvěšen na plakátech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ještě bych rád zmínil, že náš sbor věnuje finanční
částku ve výši 10 000 Kč na rekonstrukci střechy
místního kostela.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
KŘÍŽE
Potkáváme denně mnoho křížků, soch, kapliček
a Božích muk. Někdy procházíme a ani nevnímáme.
Neuvědomíme si, že bychom se mohli zastavit
a přečíst si, kdy a proč tato památka vznikla a byla
postavena. Každý křížek, socha má svůj příběh,
svoji historii. Něco nám připomene, na někoho
vzpomeneme. Anebo byl postaven jako poděkování
Bohu.
Křížky se stavěly na začátku a konci vesnice.
Původní litinový kříž na pískovém podstavci byl mezi domky na Horkách a vítal příchozí poutníky
od Kralic. Byl již chatrný a tak v roce 1931 náklaem bratrstva růžencového byl opraven a přenesen
výše nad Březník po silnici ke Kralicím. Kříž posvětil
konstantní rada František Čech. V roce 1994 manželé Jandovi z Březníka místo starého kříže nechali
postavit nový žulový. Kříž na pozvání P. Jana Kabátka znovu posvětil 18. 9. 1994 brněnský prelát
Ludvík Horký.
Původní dřevěný kříž u silnice vedoucí do Náměště byl postaven na vzpomínku p. Janovského, kterého v těchto místech zabil blesk. Na památku této
smutné události byla zřízena nadace Janovského,
která zde nechala kříž udělat. Starý dřevěný kříž
podehnil, nahnul se a spadl. Opravit ho již nebylo
možné. Tento kříž stál na pozemku Jana Staňka
z Březníka č. 8, který nechal udělat krásný kříž
z tmavé žuly. Dne 1. října 1993 posvětil nový kříž
konstantní rada František Čech.
Železný křížek na podstavci z hořického pískovce
ke konci obce po pravé straně při výjezdu na
Kuroslepy stál původně již před Rosendorfovými.
Ve 30. letech byl přemístěn asi o 100 metrů dál
ke Kuroslepům na nynější místo z důvodu výstavby
nové ulice.
Boží muka - kapličky se za válek stavěly na památku padlých cizích vojáků, kteří se zde pohřbívali. U naší kapličky, která stojí nad Březníkem
směrem na Kuroslepy a Mohelno stávaly dvě velké
břízy. U Švédů v Březníku č. 12 sloužil pacholek
Kožnar z Kralic a při bouři v roce 1921 se schoval
pod lípy, to se mu stalo osudným a blesk ho zabil.
V roce 1980 při velké bouři blesk rozlomil lípu a obě
byly poškozeny. Pan Řezanina Jaroslav a pan
Bohuslav Jaroslav se pokusili řetězy lípy svázat,
ale přes velkou snahu se lípy nepodařilo zachránit
a cestáři je odstranili. Za dřívějších časů chodilo
ke kapličce těsně přede žněmi proceství věřících
v čele s panem farářem děkovat Bohu za úrodu.
Křížek u kravína stál původně u Chadimových
(z konce). Pan řídící Nahodil hrával v kostele
na varhany a chtěl v roce 1906 nechat předělat
hřbitov mimo kostel a obec. Nechal předělat křížek
od Chadimových dál mimo vesnici ke kravínu. Byli
zde pochováni dva zemřelí, ale jelikož tu byla velká
spodní voda, tak zde bylo zakázáno pohřbívat
Stránka | 5

LEKCE
Dítě právě objevilo, jaké to je lhát. Chápavý
a moderní otec věděl, že ta lež není nijak důležitá,
ale důležitý je mravní dosah lhaní.
Přerušil práci, které se právě věnoval a posadil se
s dítětem, aby mu v jednoduchých pojmech vysvětlil, proč musí vždycky říkat pravdu, ať se stane
cokoli, i kdyby se měl zhroutit svět...
Zazvonil telefon.
Dítě se chtělo otci zavděčit a řeklo: „Já tam
dojdu!“ A běželo zvednout telefon. Za okamžik se
vrátilo k otci: „To je pojišťovák, tati“.
„Ale ne! Ten? Řekni mu, že tu nejsem.“
JAK LEHCE ČLOVĚK UDĚLÁ OPAK TOHO, CO
POVAŽUJE ZA SPRÁVNÉ.
a muselo se od přemístění hřbitova upustit.
Asi nejkrásnější byl podle vyprávění dřevěný,
červený křížek. Tento kříž vyrobil Josef Musil stolař
z č. 20. Do hranolů vyřezal motivy z vesnického
dění - práce na poli, zvířata, nářadí. Bylo to úplné
umělecké dílo. Tento křížek stával na východě
u cesty, zkratky do Sudic. Nyní na konci ulice u velkého hřiště. Červený, krásný křížek uhnil a v roce
1960 spadl. V roce 1965 udělal nový kamenný křížek p. Nováček a spolu s p. Řezaninem a p. Bohuslavem dali na místo starého červeného kříže.
V létě 1926 byl postaven kříž na " Sadovým"
za kolejemi (polní cestou k Velkému poli ke Kralicím). Nechala ho postavit rodina Kudláčova
z č. 2 na památku Emila Kudláče, který byl v tomto
místě 21. 12. 1925 sražen vlakem a zemřel. Dne
1. srpna 1926 kříž posvětil farář František Čech.
Dřevěný křížek, který stával u potoka za mostkem na cestě do Kralic se nedochoval, nikdo ho nenechal obnovit. Křížek byl zhotoven na památku
žebráka, který šel na hody a dva mladíci ho utloukli
k smrti.
Boží muka při silnici do Náměště po pravé straně
byly postaveny r. 1888 nákladem bratrstva růžencového. Boží muka stála na pozemku Kašparových
a tak se říkalo u „Kašparových obrázků“. Byla postavena na poděkování za úrodu.

Měli bychom se zamyslet a dávat si pozor, jak
někdy rychle a bezmyšlenkovitě odpovíme. Měli
bychom být chápaví, vnímaví a spravedliví.
Ještě připomenu, že v době poutí může být v neděli
změna času mše svaté anebo mše přeložena na sobotu. Časy mší jsou vždy týden dopředu napsány
na vývěsce při vchodu do kostela.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a čas dovolených. Ať nás Bůh provází a chrání na všech cestách
a vždy se ve zdraví navrátíme domů.
Marie Sobotková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK

Sepsala Marie Sobotková

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
rychle nám ten školní rok uběhl a jsou tu prázdniny. Pro děti tolik vysněné a očekávané prázdniny
a pro dospělé čas dovolených, na které se také
těšíme.
Nyní si můžeme na své děti udělat více času, prožít s nimi krásné chvíle, ukázat jim památky, zahrát
si hry, užít si s nimi, co je baví a tak nějak pomalu
je připravovat do života. Děti jsou vnímavé a chápavé většinou jsou našim obrazem. Ale někdy
všichni děláme chyby, tak jak v našem dnešním
příběhu.

Tak už máme léto! Ale paní učitelka říkala, že od
teď jde sluníčko už k podzimu, no je to vůbec možný?! Ještě jsme si ho pořádně neužily a ono na nás
takhle. Snad to nějakou chvíli potrvá a my budeme
moct dovádět - ve vodě, na dovolené s mámou
a tátou a vůbec si užívat.
Doteďka jsme si užívaly ve školce a tak Vám o tom
ještě písneme pár řádků, než i ona bude mít volno.
Ale odkud začít? Co všechno jsme zažily, o tom
jsme Vám už napsaly snad všechno – chybí jen ty
nejdůležitější události posledních dnů.
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Takže:
** 19. června jsme pro tatínky uspořádaly ve svých
třídách Den otců – tatínci soutěžili: poznávali naše
bačkorky, skládali lodičku (paní učitelky jim musely
pomáhat), společně s mamkou kreslili náš portrét,
kdo z nich postaví nejvyšší komín z kostek …
** pak jsme se rozloučily s předškoláky – na památku dostali šerpu, knížku s věnováním, společnou fotku, od pana starosty kufřík, který budou
potřebovat do školy …
** přivítali jsme nové kamarády, kteří za námi
přijdou po prázdninách:
Kačenka Fábryová, Jiříček Kryška, Klárka Sochorová, Anička Krčmová, Šárinka Kašparová (ještě
k nim patří Honzík Jurášek, Tobísek Lechner,
Beátka Vochyánová, Matyášek Kořinek, Adélka
Suffnerová, Petřík Pavlík) …
**no a nakonec byla grilovačka s panem Klímou
na školní zahradě …

** v pátek 20. června hrstka nás statečných přespala ve školce společně s paní učitelkou Hejlovou
– večer jsme si udělaly pyžamovou párty se vším
všudy: nechyběla pohádka, všelijaké dobroty
na zobání a rychlé špunty, také jsme si prohlédly
školku, jak vypadá v noci.
A spalo se nám tak dobře, že jsme si to chtěly ještě
jednou zopakovat, ale naše maminky si nás ráno po
snídani rychle vyzvedly, protože jim doma bylo
moooc smutno …
Tak a to už je úplně všechno. Máme před sebou
prázdniny a léto.
Přejeme Vám, abyste si je ve zdraví užili a
nashledanou za dva měsíce se na Vás těší

na vlastních zájmech, rozhledu a rozvoji účastněných.
- Proběhlo testování SCIO, tentokrát pro žáky 3.
a 7. ročníku, dobrovolně pro žáky 8. ročníku.
Výsledky byly různé, od nadprůměrných (ve srovnání s celostátním průměrem) k průměrným.
Nejlepší výsledky – 3. ročník
Čj – Matyáš Jašek
M, Aj a klíčové kompetence – Sára Cibuliaková
Člověk a svět – Jan Kryška
Nejlepší výsledky 7. ročník
Čj – Anna Kopuletá
M – Adam Chatrný
Obecné studijní předpoklady – Tereza Zavřelová a
Ondřej Žvachula
Nejlepší výsledky – 8. ročník
Čj, M, OSP – Aneta Nováčková
- Také Den Země lze považovat za způsob vzdělávání. Skládá se ze dvou částí. Žáci v kombinovaných družstvech (6. – 9. ročník) nejdříve vytvářejí
výtvarné dílo s námětem životního prostředí, pak
následují vědomostní soutěže. Nejlepší družstva
i jednotlivci bývají odměněni. Den země mívá již
tradičně vysokou úroveň.
- V oblasti dopravního vzdělávání jsme se opět zúčastnili okrskového kola v Náměšti. Nejlépe se
umístili starší žáci (Aneta Nováčková, Kristýna
Jůzová, Dominik Polehla a Denis Kocur), skončili
na 2. místě.
- V květnu jsme pro žáky připravili motivační
programy, pro 1. stupeň „Objev svůj rytmus“,
pro 2. stupeň „Rozum v zastoupení“.
- Vrcholem vzdělávacího procesu pro žáky 9. ročníku byly určitě přijímací zkoušky, které absolvovali
ve dnech 22. – 23. dubna. Ze 14 vycházejících žáků se 10 jich dostalo na maturitní obory, 4 žáci si
zvolili učební obor. Jeden žák ze 7. ročníku bude
studovat na víceletém gymnáziu v Zastávce u Brna.

Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Co se seběhlo v jarních měsících - v dubnu až červnu?
Vzdělávání
- Žákyně 8. ročníku Aneta Nováčková se účastnila
okresní soutěže „Matematický klokan“, skončila
na pěkném 7. místě.
- Žáci 1. stupně se zapojili do již tradiční soutěže
Labyrint, pořádané DDM Náměšť. Zde žáci prokazují různé vědomosti a dovednosti, hodně záleží

Sport
- Pro žáky 1. stupně a děti MŠ se uskutečnil plavecký kurz, účastnilo se ho celkem 33 plavců.
- Vyvrcholením sportovních aktivit byla 5. regionální olympiáda v Náměšti (od 20. do 25. května).
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Z naší školy se zapojilo 40 žáků 2. stupně, soutěžili
v 64 disciplínách a získali celkem 13 zlatých,
12 stříbrných a 11
bronzových
medailí. Z prvního
stupně soutěžilo
o týden později 17
žáků 3. a 4. třídy
a na medaile
dosáhli 2 žáci,
na jednu zlatou
a bronzovou.
Sběrové akce
- Proběhl sběr
starého papíru
do soutěže „Třídílek“. V konečných výsledcích
v rámci okresu
jsme skončili
na 6. místě
s celkovým množstvím 8540 kg, s průměrem
na žáka 93 kg.
V soutěži ročníků vyhráli třeťáci (2058 kg), mezi
jednotlivci zvítězil David Žalud (724 kg).
- Ve sběru léčivých rostlin vyhráli opět třeťáci,
nasbírali v průměru za 59 Kč na žáka. Jednotlivě
bodovali Petr Malý (457,- Kč), Kristýna Vochyánová
(236,- Kč), Jan Kryška (144,- Kč), Michal a Filip
Klímovi (113,- Kč), Jan Chytka (111,- Kč) a Josef
Kříž (105,- Kč). Ostatní zúčastnění se umístili
pod hranicí sta korun na žáka.
Různé
- Nadační fond Albert zrealizoval projekt Zdravá
Pětka pro žáky 1. i 2. st. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého
stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti
k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
- Školní výlety uskutečnily všechny třídy.
6. třída navštívila Telč, 7. třída Moravský kras,
8. třída Jihlavu, 9. třída Kutnou Horu a 1. stupeň
Brno. Osud školních výletů je však nejistý, neboť se
jich účastní stále méně dětí; ani ne tak z důvodů
finančních, ale z pohodlnosti dětí.
Slavností zakončení školního roku letos připadlo
na pátek 27. 6. 2014. V 8.00 hodin proběhlo
rozloučení se žáky 9. ročníku na OÚ, v 9.00 hodin
pak se všemi žáky v budově školy.
Vážení spoluobčané, závěrem Vám přeji příjemné prožití dovolených, pracovníkům školy zasloužený oddech a žákům bezproblémový průběh
prázdnin.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
XXIII. - zasedání volebního období
2010/2014, uskutečnilo se dne 25. 6. 2014:
Po schválení programu (bod č. 1), určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volbě návrhové komise
(bod č. 2) starosta a místostarosta seznámili
v bodě č. 3 přítomné se svojí činností od posledního
zasedání v rozsahu plněním usnesení z minulého
zastupitelstva, zejména pak:
• Běžná úřední agenda a chod OÚ Březník
• Finanční vypořádání a zajištění podkladů pro žádost o platbu projektu „Zavedení separace a svozu
biodpadů“
o Byl dodán kontejnerový nakladač „Bonetti“
včetně 5 ks kontejnerů a obec nyní disponuje spolu se štěpkovačem potřebnou technikou dle projektu. Byla uhrazena faktura
za nákup ve výši 1.930 tis. Kč, žádost
o platbu byla podána a dotační peníze SFŽP
ve výši 1.881.872,- Kč jsou připsány na účet
obce u ČNB. Celkové náklady na projekt činily 2 415 617,00 Kč. Do dnešního dne bylo
vlastními silami odvezeno již cca 35 tun.
• Výběrové řízení „Víceúčelovka“
o Zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení.
o Byla provedena kontrola poskytovatelem
dotace ROP JV a bylo vypsáno VŘ.
o Zajištění VŘ a výběrovou komisí byl doporučen zhotovitel s nejnižší cenovou nabídkou
(další info v samostatném bodě)
o Příprava žádostí a smluv s ÚP na VPP
o Obec vytvořila 6 pracovních míst pro naše
občany
o TJ Sokol vytvořil 2 místa, pro lepší využití
techniky toto pracovníci spolupracují na údržbě
veřejné zeleně a prostranství.
• Účast na konferenci Energetické Třebíčsko
(zámek Valeč, 12/6/2014)
o Konference o budoucnosti JE Dukovany
resp. jaderné energetiky v ČR
o Konference se vedle vedení ČEZ,
organizátora p. Jonáše zúčastnili hejtmani
obou krajů (Běhounek a Hašek), ministryně
MMR Jourová, zástupce MPO a jiní hosté.
o Bylo konstatováno, že případné neprodloužení provozu JE Dukovany a také to, že by
se nepostavil v EDU další blok, způsobí
značné problémy v celém regionu kolem
EDU a to jak v kraji JM, tak i v kraji
Vysočina.
Místostarosta:
• Vítání dětí a společenské události a pohřby
• ORP – účast na setkání v Náměšti nad Oslavou,
kde se probíraly výsledky průzkumu o mezi obecní
spolupráci v ORP Náměšť nad Oslavou
• Zajišťování práce pro VPP, odvoz bioodpadu
Usnesení z minulého zápisu je průběžně plněno.
Položené dotazy byly zodpovězeny.
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Bod č. 4/ Informace o hospodaření FIN za
05/2014:
Starosta dále seznámil přítomné s výkazem hospodaření obce za období 05/2014, což by mělo odpovídat cca 42% průběžného čerpání rozpočtu.
Příjmy činily: 4.024.698,16 Kč, tj. 24,32%
(neproplacené dotace, VPP, daň nemovitosti,
ostatní). Výdaje činily: 2.350.624,96 Kč, tj.
14,41% (neuhrazené Fa za projekt Bio)
Zůstatek na účtech a pokladně: 2.141.125,82 Kč
Položené dotazy k jednotlivým položkám výkazu
byly zodpovězeny paní účetní.
Bod č. 5/ Schváleno bylo rozpočtové opatření
01/2014, jehož předmětem jsou úpravy příjmové
a výdajové části rozpočtu podle vývoje od schválení
rozpočtu obce na rok 2014. Zastupitelstvo obce se
s RO detailně seznámilo na své pracovní schůzce,
rozpočtové opatření reaguje na zvýšení příjmů
o 146.723,- Kč a na zvýšení výdajů o 146.723,- Kč
bez dopadu na financování rozpočtu (pokryto z úspor a zvýšených příjmů).
Položené dotazy k jednotlivým položkám byly zodpovězeny paní účetní a jsou také obsahem důvodové zprávy RO.
Bod č. 6/ V souvislosti s čerpáním peněžních prostředků prostřednictvím ROP JV byla v souladu s metodikami a příručkami poskytovatele dotace zpracovaná interní směrnice č. 4/2014, která stanovuje
postupy pro účtování těchto projektů.
Dále byla předložena ke schválení směrnice
č. 5/2014, která upravuje postupy evidence, účtování, vymáhání a promíjení pohledávek obce vůči
dlužníkům.
V kratší diskuzi byly vzneseny připomínky a dotazy,
např. jak může zastupitelstvo obce prominout poplatky některým občanům, aniž by se z nich nejprve
museli stát „dlužníci“ (dotazoval se p. Kříž). V odpovědi bylo řečeno, že při promíjení poplatků jsme
striktně svázáni legislativou o místních poplatcích.
Při vymáhání pohledávek (směrnice č. 5) můžeme,
v souladu s péčí řádného hospodáře, brát na zřetel
i taková hlediska jako jsou efektivita vymáhání
a vymahatelnost takové pohledávky a případně
subjektivní důvody a problémy dlužníka. Následným hlasováním byly obě směrnice schváleny.
Bod č. 7/ Pan Pejpek František předložil ZO obce
zápis z kontroly kontrolního výboru č. 02/2014
a následně bylo o tomto zápisu živě diskutováno.
Předmětem diskuze bylo financování farnosti a zejména pak připravované rekonstrukce střechy kostela. K tomuto tématu byla podána informace
v místním čtvrtletníku a od té doby se v zásadě nic
nezměnilo. Obec garantuje v rozpočtu obce pro rok
2015 resp. 2016 svoji spoluúčast. Reálnou se nyní
zdá částka 250 - 350 tis, vše bude záviset na možnostech obecního rozpočtu a také výše získaných
dotací, zejména příjmové stránky rozpočtu.
V další diskuzi se řešil mj. způsob financování
takovýchto investičních akcí. Je třeba si uvědomit,
že rozpočet obce se zpracovává na podkladě nějakého rozpočtového výhledu a jeho konkretizace je

potom závislá na stavu přípravy (stav. povolení,
vyřízení dotací, mobilizace ostatních zdrojů a ostatní agenda spojená s přípravou) každé akce. Není
tedy možné tam zařadit financování jakékoliv akce
ze dne na den. Vedle toho existují výdaje, které
obec musí zajistit, aby nebyl narušen chod samosprávy a úřadu, školy a plnění ostatních dlouhoubých závazků. Zbývající částka je potom „k proinvestování“. A toto vše bere celé zastupitelstvo
při přípravě rozpočtu a jeho schvalování na zřetel
a rozpočet je potom výsledkem demokratického
rozhodnutí celého zastupitelstva. Je zřejmé, že nelze uspokojit všechny požadavky současně, ale tok
finančních prostředků je třeba řídit tak, abychom
dokázali efektivně využít dostupné zdroje.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu kontrolního
výboru č. 02/2014 na vědomí a nepřijalo k ní další
usnesení.
Bod č. 8/ Ředitel školy požádal (v souladu se školským zákonem a ostatní legislativou) zastupitelstvo
o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2014/2015 a to tak, že se v 6 třídách bude vyučovat 95 žáků (norma je 17 žáků na třídu). V souvislosti s tím, se obec zavazuje, že uhradí s tím spojené vícenáklady. Zastupitelstvo obce výjimku povolilo.
Bod č. 9/ Zastupitelstvo obce schválilo zařazení
následujících příspěvků do rozpočtu obce Březník
na rok 2014:
• Zahrádkáři – příspěvek na dopravu členů na
výstavu ve výši 5 tis. Kč
• Tělocvičná jednota Sokol – příspěvek na dopravu
členů – zájezd Grossbardau, ve výši 5 tis. Kč
• Polužanka Březník – příspěvek na oblečení a
audiotechniku ve výši 10 tis. Kč
Bod č. 10/ Žádosti o odkoupení a směnu obecních
pozemků:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce a přítomné se dvěma došlými žádostmi:
• Žádost pana Staňka, č. j. 343/2014, o stavební
parcelu po Křížově stodole (část p. č. 3294/35 v kú
Březník) – bylo konstatováno, že nevyhovuje zpracovanému záměru obce v této lokalitě.
Zastupitelstvo žádosti nevyhovělo.
• Žádost Družstva LUH na směnu pozemků – reakce na nabídku prodeje zastavěných pozemků v areálu ZD (Za Malovými) - bylo dohodnuto, že vyřešíme na pracovní poradě a předložíme zastupitelstvu
záměr prodeje a směny pozemků. Pan Pejpek potvrdil, že Družstvo LUH trvá na svém návrhu,
ve kterém upřednostňuje směnu.
Tato rozhodnutí navazují na předchozí jednání
ve věci předchozích žádostí (p. Ostrovský, M. a Y.
Fábryovy) a celé rozhodování je třeba založit
na nějakém dlouhodobějším záměru a zájmu obce
na získání jiných pozemků, jež obec nyní užívá,
a nebo hodlá v budoucnu vykupovat (stavební lokality apod.). ZO obce uložilo starostovi připravit
návrh záměru nakládání s obecními pozemky s
cílem narovnat vzájemné majetkoprávní vztahy.
Bod č. 11/ Žádost o přidělení obecního bytu:
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Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Polednové (č. j. 328/2014) o přidělení obecního bytu.
Obec Březník nemá v této chvíli volné byty k pronájmu, proto nemůže žádosti vyhovět.
Bod č. 12/ Smlouva č. OH 14_14 – Poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ – Víceúčelové hřiště
Březník, č. j. 533/2014:
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy
č. OH 14-14 o poskytnutí nadačního příspěvku
na stavbu Víceúčelového hřiště Březník ve výši
450 tis. Kč.
Podmínky smlouvy je mj.:
• Udržitelnost projektu – 10 roků (ROP pouze 5, je
zajištěno smluvně s TJ Sokol Březník)
• Profinancování a vykázání – 03/2015
• Předložení zprávy auditora o čerpání a využití tohoto příspěvku v souladu s podmínkami poskytovatele.
Další dotazy nebyly a smlouva byla schválena.
Bod č. 13/ Smlouva č. OS201420001323 – O zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
EKO-KOM, a. s., č. j. 470/2014:
Obec Březník dlouhodobě spolupracuje při likvidaci
tříděného odpadu se společností EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM předložil návrh nové smlouvy, který vychází mj. z:
• Změny NOZ
• Prodloužení autorizace EKO-KOMu
• Upřesnění procesů a jejich evidenci
• Změna struktury odměn, jež obec obec za vytříděný odpad obdrží resp. je z něj hrazena jeho doprava a manipulace s ním. Toto smlouvou zajišťujeme další rozvoj ve třídění sběru a jeho následné
využití v rámci obce a potažmo celé ČR.
Smlouva byla schválena.
Bod č. 14/ Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí
vlastníci VAK upravit svá práva a povinnosti smluvně písemnou dohodou. Tato smlouva dále reaguje
na NOZ, kde je stanovena obsahová stránka dohod,
tyto dohoda uvedené záležitosti uvádí do souladu
se zákonem.
Po vysvětlení nebylo dalších připomínek a dotazů –
dohoda byla schválena.
Bod č. 15/ ZO byl předložen návrh smlouvy na ukládání bioodpadu s firmou CMC Náměšť (obec sváží
bioodpad novým autem). Smlouva upravuje cenu
za uložení biologicky rozložitelných odpadů z 395,Kč na 370,- Kč (bez DPH), tedy cenu za uložení odpadů snižuje.
Položené dotazy na kapacitu (limitem pro ukládání
je kapacita kompostárny CMC, problémy se neočekávají, kapacita není naplňována) a dobu platnosti
závazku byl zodpovězeny.
Bod č. 16/ Obec Březník vypsala a uspořádala výběrové řízení na zhotovitele pro projekt „Víceúčelové hřiště Březník“. Projekt je spolufinancován
z prostředků Evropské unie, registrační číslo projektu je CZ.1.11/3.3.00/36.01573.
Předpokládaná hodnota zakázky je (byla)
3.837.458,31 bez DPH, spoluúčast obce je 15%. Do

výběrového řízení podalo své nabídky 7 uchazečů,
nejdražší nabídka byla 3.824.383,- Kč a nejnižší
nabídka a tedy i vítězná se stala nabídka firma
Linhartsport se svojí nabízenou cenou 3.148.506,Kč (bez DPH).
Výběrová komise doporučila zadavateli, aby po
projednání v zastupitelstvu obce a oznámení
výsledku všem uchazečům, jejichž nabídky byly
hodnoceny, byla firma, která se umístila první v
pořadí vyzvána k jednání směřujícímu k uzavření
smlouvy o dílo. Nyní tedy bude následovat
oznámení výsledků výběrového řízení, kontrola
průběhu VŘ ze strany poskytovatele dotace a
následně podpis smlouvy s vybraným zhotovitelem.
Předpokládaný termín zahájení prací je 07/2014 a
termín pro realizaci je 120 dnů od předání
staveniště.
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem a výsledkem VŘ a položené dotazy byly zodpovězeny.
Zejména se jednalo o uspořádání hřiště, zda se budou moct na zbývající ploše pořádat poutě a hasičská soutěž. Je již vyzkoušeno, že stávající prostor
pod mezí, který zůstane nedotčen, je pro kolotoče
dostačující a v plotě budou provedeny takové úpravy, jenž dovolí pořádání i hasičské soutěže, tak jak
jsme na ni zvyklí.
Ostatní majetkové vztahy, stanoviska dotčených
orgánů a majitelů sousedních nemovitostí byly vypořádány při územním a stavebním řízení.
Hřiště je prioritně určeno pro potřeby školy a zkvalitnění výuky jejich žáků a potom široké veřejnosti.
Zachování výuky ve škole, naplnění jednotlivých
tříd, byť i žáky sousedních obcí, je a bylo hlavní
prioritou většiny zastupitelů a „plná“ škola přináší
peníze do rozpočtu obce hned dvěma způsoby.
Přímo z rozpočtového určení daní a nepřímo ve snížení příspěvků vyžadovaných školou na pokrytí
neinvestičních nákladů a tyto úspory nám dovolí
financovat ostatní projekty. Vybavenost obce nám
všem zvedá cenu našich nemovitostí a činí naši
obec konkurence schopnou a je proto překvapující
„odtaživý“ přístup některých zastupitelů, ale
i spoluobčanů při zajišťování tohoto projektu (pozn.
starosty).
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek
výběrového řízení na zhotovitele díla „Víceúčelové
hřiště Březník“ a schvaluje návrh výběrové komise
ze dne 25. 6. 2014 na uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Současně pověřuje starosty jednáním směřujícímu k uzavření smlouvy o dílo a jejímu podpisu.
V případě, že by vítěz výběrového řízení odstoupil
od své nabídky, souhlasí zastupitelstvo obce s jednáním a uzavřením smlouvy s dalším uchazečem
v pořadí, jak je uvedeno v doporučení výběrové
komise.
Bod č. 17/ Přísedící okresního soudu - Volby přísedících Okresního soudu v Třebíči na léta 2014 –
2018: Zastupitelstvo doporučilo a následně zvolilo
paní Jindru Sázavskou a paní Zdeňku Hejlovou
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přísedícími Okresního soudu v Třebíči na léta 2014
až 2018.
Bod č. 18/ Volby do ZO na léta 2014 – 2018, určení počtu zastupitelů OZ pro nastávající volební
období:
Starosta obce navrhl zachovat pro volební období
2014 až 2018 stejný počet zastupitelů, tak jako
v minulých letech. Ze zastupitelů neměl nikdo jiný
návrh a tak se o tomto návrhu veřejně hlasovalo.
Zastupitelstvo obce určilo, pro nastávající volební
období 2014 až 2018, počet členů zastupitelstva
na 11.
Bod č. 19/ Příprava žádostí o dotace na rok 2015:
V této části zasedání byly probrány možné a potřebné projekty, na něž by bylo vhodné zahájit přípravu a podat žádosti o dotaci.
Jedná se zejména o:
• Spolupráce s farností na opravu střechy kostela
– do rozpočtu 2015
• Osvětlení školka a rekonstrukce sociálky
• Zametací technika – dotace SFŽP: byla podána
žádost
• Hřbitovní zeď
• Ulice Za branou
• Využití nemovitosti „Bohuslavovo“
• Rekonstrukce v objektu „Havelkovo“
Je zřejmé, že existuje mnoho oblastí k řešení
a pouze postupnou přípravou a efektivním
využíváním finančních prostředků spolu s čerpáním
dotačních příležitostí nám dovolí jejich realizaci.
Bod č. 20/ Různé a diskuze
Starosta podal informaci o následujících akcích
• Připojení lokalita Horky, zřízení sjezdu – je na
„dopravě“ k vyjádření
• Za Branou – informace o předpokládané ceně
a průběhu
• Bohuslavovo – existuje finanční zajištění akce,
příprava smlouvy do 31/7/2014
• Umístění včelstva v lesním pozemku, Rybníček
Zděněk
• Reklamace na VO – byla podána
• Káď na vodu – hřbitov je dodaná a bude se
instalovat
Paní Sobotková se dotázala, zda je možné zamezit
prostřednictvím OZV nadměrnému hluku např. hluk
motocyklů, sekaček apod. – zastupitelstvo obce
zváží možnost přijetí takové OZV.
Vzhledem k tomu, že byl u každého projednávaného bodu dán prostor pro diskuzi a připomínky občanů nezazněla v diskuzi žádná další připomínka.
Starosta poděkoval zastupitelům za spolupráci a
řádně ukončil zasedání ZO ve 22:45.
51. 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. 9. 2014.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc červenec
Paní Malachová Božena, 82 let
Pan Šebesta Jiří, 70 let
Paní Vochyánová Karla, 65 let
Paní Kratochvílová Božena, 65 let
Za měsíc srpen
Paní Křížová Marie, 82 let
Paní Musilová Marie, 75 let
Paní Šídlová Růžena, 70 let
Pan Pejpek Jan, 55 let
Pan Vyskočil Jaroslav, 50 let
Pan Bujko František, 50 let
Paní Sázavská Jindra, 50 let
Za měsíc září
Paní Pechová Anna, 91 let
Pan Bábuněk Josef, 85 let
Paní Kratochvílová Věra, 83 let
Paní Bochníčková Božena, 82 let
Paní Kopuletá Marie, 82 let
Pan Malý Ferdinand, 82 let
Pan Klusák Josef, 81 let
Paní Žáková Miroslava, 81 let
Pan Smutný Augustin, 75 let
Pan Pelán Miroslav, 70 let
Paní Ležáková Jaroslava, 70 let
Pan Žitník Stanislav, 60 let

Novorození občánci
V měsíci dubnu:
Rosendorfová Eliška
V měsíci květnu:
Gröhling David
Vlachová Valérie

Novomanželé:
Duben:
Kateřina (rozená Chlupová) a Radek Fröhlichovi
Červen:
Jana (rozená Kalousková) a David Břouškovi

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Duben:
Paní Svobodová Milada
Květen:
Pan Jaroslav Řezanina
Červenec:
Pan Jaroslav Staněk ml.

Děkujeme.
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FOTOGALERIE
Sokolovna, 26. - 28.4.2014, výstava fotografií

OÚ Březník,
12. 4. 2014, zlatá svatba Nováčkovi

Hasička, 10. 5. 2014, den otevřených dveří

OÚ Březník, 12. 4. 2014, vítání Adam Filka
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OÚ Březník, 31. 5. 2014, sraz 70-tníků

Malé hřiště, 7. 6. 2014 - dětský den.

Grossbardau, 20 - 23. 6. 2014,
návštěva u přátel z Německa
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OÚ Březník, 27. 6. 2014, loučení s deváťáky za
ZŠ Březník

OÚ Březník,
28. 6. 2014, vítání Valérie Vlachová

OÚ Březník,
28. 6. 2014, vítání David Gröhling
OÚ Březník, 28. 6. 2014,
vítání Eliška Rosendorfová
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