BŘEZNICKÝ ČTVRTLETNÍK
Zpravodaj obce Březník
R o k 2 0 1 4 Č í s l o : 53

OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem svým a jménem celého zastupitelstva popřál příjemné prožití svátků
vánočních a v novém roce hodně úspěchů, pracovních příležitostí a hlavně všem hodně zdraví.
Přesto, že je konec roku, anebo protože je konec
roku, dovolím si velice krátkou rekapitulaci.
Především máme po komunálních volbách a máme
nové zastupitelstvo, které jsme si zvolili. V zastupitelstvu došlo k obměně, jestli se nepletu, čtyř
zastupitelů, kteří byli nahrazeni novými tvářemi.
Zastupitelstvo také více „zženštilo“, asi samovolně
plníme přání evropské unie a z jedenácti zastupitelů
je pět žen a šest mužů. To, jak si povedeme v obměněném složení, posoudíte při příštích volbách,
nicméně mi dovolte ještě jednou poděkovat tomu
minulému zastupitelstvu za spolupráci a popřát jim
hodně štěstí při příštích volbách.
Volba starosty a místostarosty potvrdila naše
funkce i pro nastávající období, za co zastupitelům
děkujeme a budeme se snažit pracovat tak,
abychom se za to nemuseli stydět. Svojí prací
chceme přispět k rozvoji naší obce.
V posledních zpravodajích jsem Vás informoval
o investičních akcích, jejich průběhu a ostatních
souvislostech. Dalo by se říct, že tento rok jsme
ukončili, byť nejsou ještě kompletně zúřadované, tři
velké investice.
První je to červené autíčko s hnědými kontejnery,
kterými svážíme bioodpad. Toto je v provozu
prakticky od května a ke konci roku zvládlo odvézt
přes sto tun bioodpadu.
Druhou uskutečněno investicí je pořízení
„zametače“ také z dotace Státního fondu životního
prostředí, který jsme převzali minulý týden,
dovybavili jsme jej „zimní“ výbavou a nyní čekáme
na sníh. Prioritně je tento stroj určen ke snížení
prašnosti v obci, a jakmile to podmínky dovolí,
bude sloužit k zametání průjezdní komunikace.
Pořizovací náklady této zametací soupravy jsou
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2,3 mil. Kč a z toho dotace tvoří 1,880 mil. Kč.
Finančně jsme ji již vypořádali v tomto roce.
Realizaci tohoto projektu umožnilo rozpočtové
opatření, díky jemuž jsme využili nečerpané
prostředky roku 2014 na jinou investici.

Třetí uskutečněnou investicí je „Víceúčelové hřiště
Březník“. Jak jsem již informoval, tento projekt je
realizován za podpory Regionálního Operačního
Programu a také je spolufinancován Nadací ČEZ.
Jak jste si mohli sami všimnout, stavba je
dokončena, převzata a nyní pracujeme na přípravě
podkladů pro její kolaudaci a připravujeme
podklady pro vyřízení financí. V tomto meziobdobí
budou náklady uhrazeny překlenovacím úvěrem,
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který nám poskytuje Česká spořitelna. Ještě
dokončujeme práce na osvětlení, ale tyto
provádíme „vlastními“ silami, nejsou součástí
poptávaných prací. Zde je potřeba osadit svítidla,
zpracovat revizní zprávu
a můžeme svítit.
Čtvrtou velkou investicí tohoto roku byl nákup
nemovitosti č. p. 48. Tato záležitost je již vyřízena
a nemovitost začínáme postupně využívat.
Jak sami vidíte, byl tento rok relativně finančně
náročný a díky třem přiznaným dotacím jsme mohli
realizovat tyto akce, nemyslím si, že se nám bude
dařit jaksi „automaticky“ získávat dotace a tak se
musíme ještě více soustředit na přípravu projektů,
abychom byli připraveni využívat vhodné
příležitosti.
Co se týká dalšího období tak to jsme začali řešit
na posledním zasedání ZO, které se konalo 15.
prosince. Zde jsme hlavně schválili rozpočtové
provizorium na začátek roku 2015 tak, abychom
zajistili nezbytný chod úřadu, obce, příspěvkových
organizací a dofinancování probíhajících investic.
Dále jsme probírali náměty do rozpočtu roku 2015
a dalšího výhledu. Vedle nezrealizovaných investic,
o kterých jsem již psal minule, se jednou z priorit
rozpočtu stane pomoc farnosti Březník při opravě
střechy kostela. Zde se uskutečnilo výběrové řízení
a farnost vybrala zhotovitele stavby a „vysoutěžila“
tuto akci na 1,3 mil Kč. Díky této ceně se celá
oprava podaří zrealizovat v jedné etapě. Nyní
farnost resp. biskupství připravují podklady pro
žádosti o dotace a mobilizují všechny dostupné
zdroje. Pokud finanční situace každého z nás
dovolí, bylo by dobré poskytnout na tuto opravu
farnosti finanční dar.
Dále jsme probírali náměty tak, jak které volební
uskupení před volbami naslibovalo a budeme muset
všechna tato přání a sliby, jež se v mnohém
prolínají, ocenit a stanovit jejich priority. Toto vše
však bude tématem do příštího čtvrtletníku a necháme si to na příště.
Ještě mi dovolte, abych poděkoval všem spolkům,
hasičům, sokolům, zahrádkářů, veteránům, tanečnímu souboru a zejména jejich výborům za jejich
celoroční práci a úsilí, které nezištně pro nás
všechny vykonávají. Snad jsem na někoho
nezapomněl. Přeji jim, aby se jejich akcí, nějak se
to stává problémem, zúčastnila široká veřejnost
a dala jim tak na vědomí, že ta jejich práce má
ještě pořád nějaký smysl a že je žádaná. Vždyť
to dělají pro nás.
Hodně zdraví v novém roce!

KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
- 24. 12. 2014 - Březničtí muzikanti zahrají koledy
na schodech do věže kostela v 16.00 hodin
- 30. 12. 2014 – SilvestrCup
- 31. 12. 2014 od 18 hodin ohňostroj s tradičním
svařákem
- 10. 1. 2015 - Ples TJ Sokol
- 24. 1. 2015 - Hasičský ples
- 7. 2. 2015 - Školní ples
- 14. 2. 2015 – Ostatky

VÍTE, ŽE…
- Společnost ESKO-T oznamuje, že svoz 770 l
nádob (to jsou hnědé kontejnery rozmístěné po
obci) plánuje firma vyvážet i v zimním období
v intervalu 1x za 14 dní, proto je možnost možnost
bioodpady odkládat i nadále do těchto nádob.
- MUDr. Máša oznamuje, že nebude ordinovat
ve dnech 29. a 30. 12. 2014. V těchto dnech
zastupuje MUDr. Panská v Mohelně.
Dne 31. 12. 2014 bude ordinace otevřena od 7 do
11 hodin.
- MUDr. Vavřínek nebude ordinovat ve dnech
22. 12. - 23. 12. 2014. Zastupuje MUDr. Pokorný
ve svých ordinačních hodinách.
- Dětské středisko MUDr. Hodáňová oznamuje
dovolenou. Nebudeme ordinovat ve dnech
29. 12. a 30. 12. 2014. Zastupují: MUDr.
Soukopová dne 29. 12. 2014 a MUDr. Marková dne
30. 12. 2014
- Zubní ordinace Kralice ordinuje dne 22. 12.
od 7 do 12 hodin. Dovolenou hlásí ve dnech 23.12 1. 1., dne 2. 1. bude ordinovat od 7:30 do 12:00
a 5. 1. již od 7 do 15 hodin.
- TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne v naší vesnici
v sobotu 3. ledna 2015 od 11.00 hodin.

Ladislav Malach, starosta
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014 nám
přinesly tyto výsledky a do 11-ti členného zastupitelstva obce Březník byly zvoleni tito kandidáti:
Volební strana č. 2 - Mládí z Březníka získala
2 mandáty pro Janu Řezaninovou a Simonu
Nevrklovou. Volební strana č. 4 - ODS získala
1 mandát pro Jindru Sázavskou, volební strana č. 5
Veřejnost – Sdružení nezávislých kandidátů získalo
5 mandátů pro Jaroslava Fraňka, Ladislava Malacha, Ladislava Sochora, Zdeňku Hejlovou a Milana
Kopuletého. Strana č. 6: Komunistická strana Čech
a Moravy získala jeden mandát pro Jiřího Šídla
a volební strana č. 7: KDU - ČSL získala 2 mandáty
a ty obsadili Marie sobotková a František Pejpek.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Březník pak byl v tajném hlasování zvolen
starostou obce v poměru 10 pro a 1 se zdržel
ing. Ladislav Malach. Místostarostou obce byl
ve stejném poměru hlasů i hlasování zvolen
Jaroslav Franěk.
Na tomto jednání byli voleni také členové výborů.
Jednohlasně byli zvoleni:
FINANČNÍ VÝBOR:
Sázavská Jindra, Ing. - předsedkyně
Staněk Jaroslav - člen
Kopuletý Milan, Bc. - člen
Pejpek Jan - člen
Šídlo Jiří - člen
KONTROLNÍ VÝBOR
Nevrklová Simona, Mgr. - předsedkyně
Sochor Ladislav - člen
Pejpek František - člen
KULTURNÍ VÝBOR
Hejlová Zdeňka - předsedkyně
Sklenářová Hana - členka
Řezaninová Jana, Bc. - členka
Sobotková Marie člen - členka
Pemčáková Marie, Mgr. - členka

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH
KULTURNÍM VÝBOREM OBCE V ROCE 2014
Vítání: 6x
Setkání spolužáků: 1x
Rozloučení s 9. třídou
Zlatá svatba: 1x
Diamantová svatba: 1x
Jubilea:
80tiny: 1x na OÚ, 1x návštěva
90tiny: 1x návštěva
91: 3x návštěva
102: návštěva
Dětský karneval
Výstava v sokolovně o Velikonocích – 2 dny
2x zájezd do Mahelova divadla
Dětský den
Setkání seniorů v sokolovně
Adventní koncert
Svařák na silvestrovském ohňostroji

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Máme po komunálních volbách a jednáních
o vedení měst a obcí, díky nimž začínají fungovat
nově složené samosprávy. Doufám, že dojde
k určitému zklidnění oproti době před volbami
a krátce po nich. Potvrdily se mé obavy, o nichž
jsem již psal. Sestavování koalic bylo letos složitější
než jindy. Snaha kandidátů seberealizovat se vedla
ke vzniku mnohých nových uskupení s nepříliš
vypovídajícími názvy. Ta často slibovala řešení
všemožných problémů měst a obcí. Někdy šlo
i o známé tváře pod novou hlavičkou. A voliči
toužící po změně jim přisoudili nemálo mandátů.
Takže často došlo k rozdrobení nových
zastupitelstev na mnoho subjektů, jež pak obtížně
hledaly souznění svých programů nebo obyčejné
lidské porozumění. Přiznám se, že spíše důvěřuji
osvědčeným a zkušeným zastupitelům z jasně
profilovaných kandidátních listin různého zaměření
než novým zázračným receptům těch neznámých.
Ale uznávám jejich právo zkusit to a přesvědčit
o svých kvalitách. Doufám, že se všemi dojdeme
ke shodnému pohledu na potřeby obyvatel kraje.
Slušné chování a poctivá práce – to je předpoklad
každé pozitivní činnosti. Přeji novým i staronovým
starostkám a starostům a všem zastupitelům
úspěšné fungování v jejich funkcích.
Nyní nadchází doba adventu, jenž býval v
křesťanské tradici našeho světa pro všechny
občany obdobím zklidnění, přípravou na duchovní
svátky. Předvánoční shon, na který si často dnes
stěžujeme, není opravdu nutný. Je mnohem lépe
vnímat tento čas v souladu s dřívějším pojetím
předvánoční doby. Jako příležitost k rozjímání
a zamyšlení nad uplynulým rokem, nad tím, jak
jsme žili, co jsme udělali dobře a co se nám třeba
i nepovedlo. Taková malá poctivá inventura svého
roku nikomu neuškodí. Abychom vychutnali
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přátelskou domácí atmosféru, je důležitější uklidit
si ve svém nitru, než uklidit celý dům či byt.
Vánoce vnímám jako příjemné klidné setkání rodiny
a přátel a přeji Vám, abyste i Vy tyto nejhezčí
svátky v roce prožili obdobně… anebo nejlépe
každý dle svého přání.

Nový rok je vždy obdobím nových úkolů – letos
často i v novém složení obecních a městských
zastupitelstev. Není čas ohlížet se příliš za tím
uplynulým, především se musíme dívat dopředu.
Takovým vytýčením a zvýrazněním stávajících
i perspektivních úkolů bylo „veřejné fórum“, které
se na půdě našeho úřadu už potřetí uskutečnilo
v loňském listopadu. Občané, zástupci organizací,
zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy
se sešli na půdě krajského úřadu k diskusi
o problémech kraje. Více než 130 účastníků fóra
definovalo u tematických stolů 22 problémů v 11
oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším
počtem hlasů. S takto získanými informacemi dále
pracují odbory krajského úřadu a snaží se najít
řešení. Zároveň je tato zpětná vazba veřejnosti
jedním z podkladů při aktualizaci Programu rozvoje
Kraje Vysočina.
Z problematických oblastí bych rád zdůraznil
podporu intenzívního, udržitelného a moderního
zemědělství v Kraji Vysočina nebo stálé průběžné
řešení neuspokojivého stavu silniční infrastruktury.
Jsme krajem s početnými malými obcemi, proto se
budeme snažit ovlivňovat zachování a dostupnost
služeb na venkově. Ve spolupráci s obcemi se daří
přes velké tlaky prosazovat zachování venkovských
pošt a škol. Obtížnější je a bude otázka dostupnosti
zdravotnické a sociální péče v menších sídlech.
Už několik let také podnikáme dílčí kroky v podpoře
technických i řemeslných oborů, což je nutné
v zájmu udržení výrobní základny v regionu. Stále
aktuální bude vzdělávání dospělých, rekvalifikace
pracovních sil. Těch závažných úkolů je mnohem
více a chceme o nich i nadále pravidelně diskutovat
se všemi zainteresovanými a vycházet při
vytyčování priorit v naší práci z jejich názorů
a potřeb.
Jedním z podstatných momentů důležitých pro další
vylepšení podmínek pro náš život ve všech oblastech je čerpání evropských dotací v začínajícím
programovém období 2014 – 2020. Místním samosprávám a dalším zástupcům z regionů chce dát
vláda dostatek možností, jak do celého procesu

vstupovat, žádat o evropské peníze, ale i promlouvat do připravování výzev. Vláda a jednotlivá
ministerstva chtějí o rozdělování peněz, které
do českých krajů přitečou z Bruselu, podstatně lépe
komunikovat právě s regiony. Doufám, že nezůstane u slibů. Náš kraj bude moci v následujících
sedmi letech získat na evropských dotacích
až deset miliard korun. Stěžejním nástrojem, který
bude moci kraj využít, je tzv. „Regionální stálá
konference“. O jejím ustanovení rozhodlo na
základě předchozí domluvy s Ministerstvem pro
místní rozvoj krajské zastupitelstvo už v loňském
září. V nově vytvořené platformě jsou nejen krajští
politici, ale i zástupci malých obcí, měst, kraje,
místních akčních skupin či podnikatelského
a akademického sektoru. Osmnáctičlenný tým bude
mít roli plánovací, koordinační i monitorovací
a bude schvalovat tzv. „Regionální intervenční
rámec“, který má za cíl zmapovat absorpční
kapacitu v regionu a pokusit se provázat projekty
financované z připravovaných operačních
programů.
Věřím, že aktivním přístupem všech zúčastněných
se nám podaří tu širokou škálu pozitivních záměrů
realizovat. Přeji k tomu všem zainteresovaným
dostatek dobré vůle, invence a sil.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
adventní doba je čas ztišení, zamyšlení a očekávání. Dnešní doba je hektická a přináší velký shon.
Starosti v práci, starosti doma nás rychle unášejí
a my se nezastavíme, nezamyslíme a často se málo
připravujeme na příchod Spasitele. Měli bychom
zpomalit a zamyslet se. Odhodit od sebe všechno
zlé a špatné. Se všemi se usmířit a všem odpustit.
Dovedeme rychle soudit, hodnotit. Ale než někoho
odsoudíme, pomluvíme, zamysleme se:
„Než někoho odsoudíš, obuj si jeho boty a přejdi
jeho cestu, přejdi jeho minulost, okus jeho slzy,
zažij jeho bolest, radost, přejdi roky, kterými prošel
on, klopýtni na každém kameni, na kterém klopýtl.
Za každým klopýtnutím vstaň a jdi dál tak, jak to
udělal on. A až potom můžeš chování druhých
soudit a tvrdit, že někoho znáš.
Ano, nesuď člověka, dokud se neprojdeš v jeho
botách ... až pak zjistíš, kde tlačí!“
Je to krásná a pravdivá myšlenka. Hodnotíme
druhé a nevíme, co prožil a jak trpěl. Měli bychom
se zamyslet nad sebou a udělat si pořádek na svém
dvorečku a ve svém srdéčku.
Adventní a vánoční doba přináší mnoho tradic
a zvyků. Advent je doba čtyř týdnů před vánocemi
a k tomu se pojí adventní věnec se čtyřmi svíčkami.
Každou neděli zapalujeme o jednu svíčku více,
poslední adventní neděli svítí všechny čtyři.
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Nedávno mi přišel email, ve kterém bylo napsáno,
co která svíčka vyjadřuje.
1. svíčka MÍR - moje světlo sice svítí, ale lidé žádný
mír nedodržují, její světélko bylo čím dál menší,
až docela zhaslo.
2. svíčka VÍRA - jmenuji se víra, jsem ale zbytečná.
Lidstvo nechce nic slyšet a vědět o Bohu. Nemá
tedy cenu, abych svítila a zhasla.
3. svíčka LÁSKA - Lidé odstavili lásku na stranu.
Vidí jen sami sebe a nikoho, koho by měli mít rádi.
Zhaslo i toto světélko.
4. svíčka NADĚJE - nebojte se, dokud já svítím,
můžeme všechny svíčky zapálit.
PLAMEN NADĚJE BY NEMĚL VE TVÉM ŽIVOTĚ
ZHASNOUT!
...a každý z nás by svíčky míru, víry, lásky a naděje
měl neustále udržovat při životě.
Krásné přání pro celý svět.
Pěkný zvyk je i přinášení Betlémského světla
do našich domovů. Z rukou skautů se světlo
z Betléma přináší do kostelů naši vlasti a do našeho
kostela by mělo být dovezeno v neděli 21. prosince.
Po mši si hořící svíčku můžeme odnést do našich
domovů.
Pěknou tradicí je i hraní koled březnických
muzikantů na schodech do věže kostela na Štědrý
den v 16.00 hodin.
Od krásných vánočních tradic se ještě vrátím
k uplynulému roku.
Chtěla bych všem poděkovat za propůjčení fotek
na jarní výstavu, za upečení štrúdlů či moučníků
a přípravu salátů na naše, již tradiční, štrúdlování.
Za to, že jste přišli k volbám a podpořili nás a dali
důvěru do další práce. Dále bych poděkovala všem
lidem, kteří jakkoli pomohli a snaží se být užiteční,
zábavní, milí a hodní. Nakonec bych poděkovala
těm, kdo přišli na adventní koncert.
HUDBA OŽIVUJE DUCHA A POSILUJE VÍRU. Věřím,
že nás hudba oživila, posílila a svátečně naladila.
Mnoho příležitostí
k zamyšlení a
prožití mše svaté
o vánočních
svátcích máme:
24. 12. - Štědrý
den, mše sv. ve
20.00 hodin
25. 12. - Boží hod vánoční, mše sv. v 9.30 hodin
26. 12. - sv. Štěpána, mše sv. v 9.30 hodin
Vánoční sbírka bude použita na potřeby kostela
a připravovanou opravu střechy.
28. 12. - svátek sv. Rodiny, mše v 11.00 hodin
31. 12. - sv. Silvestr mše sv. ve 14.00 hodin
1. 1. 2015 mše sv. v 9.30 hodin

V loňském vánočním příspěvku jsem psala příběh
o Třech mudrcích. Jen připomenu jména mudrců
Bohatství, Úspěch a Láska.
Paní domu si měla vybrat, kdo vstoupí do jejich
domu. Její dcera vybrala Lásku. Kdyby pozvala
Bohatství a Úspěch, druzí dva by zůstali venku. Ale
Láska nikdy nechodí sama. Kam přijde Láska, tam
přijde i zdraví, úspěch, bohatství.
Ať Láska navštíví naše domovy nejen o Vánocích,
ale přichází každý den i v tom novém roce.
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
mnoho zdraví, lásky a hojnost Božího požehnání
přeje Marie Sobotková
Marie Sobotková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den ze školky!
Tak, jak jsme Vám slíbily
na podzim, jsme tady
s naším dalším psaním
ze školky.
Musíme Vám teda říct,
že ve školce je bezva, fakt
je to tam hustý, ale nebýt
těch protivnejch bacilů. Pěkně nás potrápila tetka
chřipka s angínou, a to úplně všechny, děti
i dospěláky!
Před Mikulášem to dokonce vypadalo, že školka
bude mít jen jednu třídu! Však jste to někteří z Vás
mohli vidět na našem vystoupení v sokolovně pro
babičky a dědečky – bylo nás málo, a to jsme byly
z obou tříd! Ale naše účinkování se nám moooc
povedlo, jak malým, tak předškolákům. Poznaly
jsme to podle potlesku, kterým nás diváci odměnili.
A víte, co se taky stalo? Letos jsme
neprodávaly vánoční hvězdy, už prodávání skončilo,
už nebude od nás ze školky žádná paráda
na vánoční stůl! Škoda, ach jo - ta paní, co nám
je vždycky vozila, letos skončila.
No ale hlavně – budou brzy Vánoce! Díky patří
těm, kteří nám poslali stromeček, kolekce a dárky!
Venku to sice vypadá jak na jaře, pak nemá být
všude plno bacilů, ale snad ta paní Zima už brzy
přijde mezi nás. Máme před sebou zdobení
stromečku, besídku s první nadílkou a velké těšení
na dárky pod stromečkem doma. Jen aby to ten
Ježíšek všechno stihnul! Dopisy jsme mu už
napsaly, mamka s taťkem se těší taky!
Přejeme Vám krásné svátky, ať máte plno
dárků a v Novém roce samé štěstí a pevné zdraví!
Vaše děti ze školky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne v naší vesnici
v sobotu 3. ledna 2015 od 11.00 hodin.

Stránka | 5

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

6. prosince, na
svátek svatého
Mikuláše, se z celé
naší vesnice sešli
na pozvání
obecního úřadu
všichni důchodci.
Vlastně ti, kteří měli zájem se uvidět s druhými
spoluobčany v tento krásný předvánoční adventní
čas.
Milé přivítání ihned po vstupu do sálu naší
sokolovny a předání dárečku bylo pro každého
takovým radostným pocitem, že jsme obklopeni
těmi, kteří nás mají rádi.
Výzdoba, krásně upravené stoly s pohoštěním nás
ovanuly tím zvláštním kouzlem blížících se Vánoc.
Zvláště obsluha členy obecního zastupitelstva byla
krásným pocitem, že jsme dostali i kousek lidské
pozornosti a dobroty, že jsme byli spolu, že jsme si
navzájem darovali svůj čas a radost. Za krásný
hudební zážitek z koncertu Polužanky a vystoupení
školních dětí. A za to vše chceme vyslovit veliký
dík. Kéž by nám zůstalo otevřené srdce pro radost
a lásku i po další dny v roce. Abychom k sobě
nebyli milí jen jednou za dva roky, ale aby
podobných chvil v našem důchodcovském životě
ještě přibývalo. Chvil se srdečným úsměvem,
dobrou náladou a chutí potěšit jeden druhého.
S láskou – požehnané vánoce
Vaši důchodci

Zima nikde, avšak datum a školní chodby vyzdobené četnými zimními motivy a nálada žactva
napovídají, že Vánoce jsou přede dveřmi. Co se
nám tedy v podzimních měsících podařilo
uskutečnit?
Přijatelného počasí využíváme například k četným zájezdům za kulturou. Žáci, kteří projevili
zájem, navštívili koncert Brněnské filharmonie
v Janáčkově divadle v Brně. Ve stejném divadle pak
mnozí zhlédli operu Maria di Rohan. Do Brna také
zajeli žáci 1. stupně, a to do divadla Radost
na představení Mach a Šebestová. Naopak paní
Horáková z Brna přijela za žáky do školy, aby jim
předvedla dvě pohádky: Lakomou Barku od Jana
Wericha a ruskou lidovou O zlaté rybce. Kulturní
bloček uzavřeme v pátek 19. 12., kdy jsme pro
žáky objednali vánoční koncert Bohemia classic
Quartet pod vedením pana Šmerdy z Brna.

Na 2. prosinec
připravila paní
učitelka
Coufalová,
ve spolupráci
s výtvarnicí paní
Matouškovou, již
tradiční vánoční
dílnu, do které se
opět zapojili snad
všichni žáci.
Šlágrem té letošní se staly hodiny, ale i ostatních
předmětů byla v nabídce spousta.
V pátek 5. prosince se ve škole otevřelo „peklo“.
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V oblasti vzdělávání jsme kromě naplňování
osnov prošli několikerým testováním. V říjnu
proběhlo v 6. ročníku (český jazyk, matematika,
cizí jazyk) a s výsledky jsme byli výrazně
spokojenější než v letech předešlých. V listopadu
byli prověření žáci 9. ročníku, rovněž s uspokojivým
výsledkem. Žákům 9. ročníku jsme umožnili návštěvu veletrhu vzdělávání Didacta v Třebíči, aby se
jim lépe hledala odpověď na otázku Kam na školu?
Koncem měsíce října se uskutečnila 5 denní
komplexní školní inspekce zaměřená na činnost ZŠ
i MŠ. Sledovala nejen pedagogickou činnost, ale
také hospodaření se státními finančními prostředky.
Ani sport jsme nezanedbali. Z kraje podzimu se
starší chlapci zúčastnili lehkoatletického čtyřboje
na stadiónu v Třebíči, v závěru podzimu pak florbalového turnaje v Náměšti. Chlapci 8. třídy skončili
na 4. místě, deváťáci dokonce na třetím místě.
Podzimní akcí byla také první fáze sběru
starého papíru. Zapojili jsme se opět do soutěže
Třídílek, kterou organizuje ESKO – T Třebíč. Na jaře
budeme ve sběru pokračovat.
Vážení spoluobčané! Za všechny žáky
a pracovníky školy Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků, v novém roce 2015 hodně
zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 13. prosince 2014 se v sokolovně uskutečnila výroční valná hromada sboru, kde jsme
po zhodnocení roční práce zvolili nový výbor pro
období 2015 - 2019 a revizní komisi:
STAROSTA SDH - Řezanina Jaroslav
NÁMĚSTEK - Chadim Jaroslav
VELITEL - Pejpek Jan
JEDNATEL - Bureš Petr
HOSPODÁŘ - Sochor Martin
PREVENTISTA - Trojan Josef ml.
VEDOUCÍ MLÁDEŽE - Kalousková Soňa
KULTURNÍ REFERENT - Klíma Petr
REFERENTKA ŽEN - Chadimová Ilona
ČLEN VÝBORU - Javůrková Klára
ČLEN VÝBORU - Staněk Jaroslav
REVIZNÍ KOMISE - Řezanina František, Bohuslav
Jaroslav a Ševčík Radek.
Na příští rok opět plánujeme několik společenských
akcí:
24. ledna 2015 pořádáme HASIČSKÝ PLES.
Na programu bude předtančení, bohatá tombola
a zahraje hudební skupina Tremolo z Rosic.
Předprodej vstupenek a místenek bude probíhat
10.1.2015 od 14:00 v místní hasičské zbrojnici.
- OSTATKY připadnou na 14. února 2015.
Maškarní průvod po obci doprovodí dechová hudba

Polužanka. Na večerní zábavě zahraje duo Song
Akord. Účast maškar velice vítána!!!
- o víkendu 15. - 17. května 2015 organizujeme
turistický POCHOD do Žďárských vrchů „Expedice
Kuklík, aneb po stopách rekordu 2010“.
- MALOU POUŤ budeme pořádat poslední květnový
víkend 29 - 31. května 2015. V pátek zahrají
Proměny, v neděli pod májí Polužanka.
- Hasičská soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE je
v plánu na 5. září.
Na všechny společenské akce Vás tímto všechny
srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Také plánujeme pracovní akce:
- v dubnu, pokud počasí dovolí, vyčištění
„Prostředňáku“
- kontrola hydrantů v obci
- usazení obrubníku kolem septiku
- vydláždění vjezdu u elektrických vrat v hasičce
a zpevnění venkovního prostoru
K dnešnímu dni sbor čítá 112 členů, včetně
mladých hasičů.
V tomto roce jsme nevyjížděli k žádnému požáru
ani přírodní katastrofě.
Na návrh našeho hospodáře bude sbor
od 1. 1. 2015 platit za členy starší 80 let členské
příspěvky.
Na závěr přeji Vám všem krásné vánoční svátky,
rodinnou pohodu, veselého Silvestra a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních
úspěchů.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

TJ SOKOL BŘEZNÍK
Vážení příznivci sportu a Sokola v Březníku,
nacházíme se (hlavně z fotbalového hlediska, ale i
jiných venkovních sportů) v dlouhém zimním
období klidu. Díky aktivitě obecního zastupitelstva a
hlavně našeho staronového starosty L. Malacha
však toto tvrzení letos nemusí úplně platit. Během
podzimu totiž na Malém hřišti vyrostla tolik
očekávaná stavba víceúčelového hřiště, která bude
(snad už tuto zimu) sloužit všem, kterým sport na
čerstvém vzduchu přes zimu chybí.
„Víceúčelovka“ bude mimo jiné sloužit také našim
fotbalistům, kteří zažívají podzimní výsledkovou
krizi a i přes velkou snahu ve všech zápasech
koukají v tabulce na všechny svoje soupeře ze
samého dna. Aby toho nebylo málo, položil svoji
funkci také trenér P. Trojan a první mužstvo opět
dočasně převzal V. Babčan za pomoci vrátivšího se
Jardy Fraňka. Nicméně, jsme optimisté a věříme,
že na jaře se k nám štěstí otočí a s příchodem
plánovaných posil bude hon za záchranou v
nejvyšší okresní soutěži úspěšný! Jarní část soutěže
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začíná 15. kolem v neděli 29. 3. 2015 od 15 hodin
v Lipníku. První domácí zápas pak odehrajeme o
týden později v neděli 5. 4. 2015 od 15:30 s lídrem
soutěže z Nových Syrovic. Posledním zápasem
bude odložené derby z podzimu s tradičním rivalem
z Vícenic. Utkání se odehraje v sobotu 20. 6. 2015
v 16:30 a po něm bude následovat letní rozloučení
se sezónou. Snad bude veselé…
B-mužstvo naopak našim fanouškům dělá radost. V
pralesním přeboru (rozumějme ve IV. třídě) máme
v utkáních povětšinou navrch a můžeme se pyšnit
průběžným vynikajícím 2. místem! Pokud se vše na
jaře povede a ze 4 jarních utkání urveme přibližně
8 bodů a skončíme do 3. místa, budeme mít
možnost sehrát následné play-off o postupová
místa do vyšší soutěže. Béčko vykopává v neděli
12. 4. 2015 v 10:15 na hřišti v Ocmanicích. O
týden později v sobotu 18. 4. 2015 od 16 h v
domácím utkání přivítá největšího rivala v boji o
postup - Béčko Rudíkova-Trnavy.
Závěr letošního sportovního roku bude tradičně
patřit již 16. ročníku Silvestr Cupu v malém fotbale,
který pravidelně pořádáme a o který je každým
rokem větší a větší zájem. Tímto vás na tuto akci,
konanou v úterý 30. 12. 2014 od ranních hodin,
srdečně zvu!
Hned začátkem nového roku nás čeká další velká
akce. Sokolský ples zahájí novou plesovou sezónu a
věřím, že termín sobota 10. 1. 2015 vám všem
sedne a v Sokolovně se s úsměvem na tváři
potkáme. Zahraje neokoukaná kapela Invaze a
připraveno bude tradiční předtančení a zajímavé
ceny v tombole.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a
podporovatelům našeho Sokola, přestože jich je tak
málo! Hlavně za přízeň a zájem o naše, ať už
fotbalové, či kulturní a jiné akce, které jsme ve
spolupráci s Obcí a dalšími dobrovolnými spolky
letos na dědině pořádali. Za naši organizaci vám
všem přeji hodně zdraví a všem dobrovolným
činovníkům v obci hodně sil do další nezištné a
často nedoceněné práce. Šťastný nový rok a i
nadále SPORTU ZDAR!
Za TJ Sokol Březník Grunge

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea
Za měsíc prosinec
Pan Horký Karel, 75 let
Paní Babčanová Marie, 70 let
Paní Weberová Božena, 65 let
Paní Malachová Alena, 55 let
Pan Budín Jaroslav, 55 let
Za měsíc leden
Malach Ladislav, 88 let
Vala Slavomil, 87 let
Malachová Marie, 86 let
Klusáková Božena, 81 let
Rybníček Zdeněk, 80 let
Menšíková Marie, 75 let
Chadimová Jarmila, 65 let
Za měsíc únor
Soukupová Věra, 91 let
Jandová Anežka, 89 let
Chylíková Marie, 88 let
Svoboda Vladimír, 86 let
Bochníček Václav, 82 let
Babčan Alexander, 75 let
Kocourková Božena, 60 let
Petrová Jana, 60 let
Soukup Miroslav, 50 let
Za měsíc březen
Strašáková Božena, 88 let
Frőhlichová Milena, 55 let
Svoboda Vladimír ml., 55 let

Vítáme nově narozené občánky:
Za měsíc listopad:
Amálie Leitnerová
(maminka Jitka Kocourková a tatínek Dušan
Leitner)

Nově přistěhovaní:
Za měsíc říjen:
Rodina Collinsova:
slečny Ria a Kazi a pan Stanislav a paní Gail Lesley

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Říjen:
Paní Anna Pechová

53. 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. 3. 2015.
Děkujeme.
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