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Časopis obce Březník

Okénko starosty

Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
Obec Březník zodpovídá za jakýkoliv
komunální, výrobní a to i nebezpečný
odpad, který vzniká nebo je odložen na
jejím území a má ze zákona povinnost se o
tento odpad jakkoliv ekologicky a v
souladu se zákonem postarat.
Již řadu let tuto starost obce smluvně
převzala firma ESKO-T z Třebíče, která
byla obcemi okresu Třebíč k tomuto účelu
založena. Tato firma z naší obce každé
liché úterý odváží veškerý směsný
komunální odpad z popelnic, které občané
připraví před své rodinné domky bez
ohledu na jejich počet.
Likvidace těchto odpadů vyžaduje
každoročně nemalé obecní finanční
prostředky, které jsou součástí obecního
rozpočtu. Tato smluvně zajišťovaná služba
je poskytována za úplatu a každý z Vás
přispívá částkou 250,- Kč na občana a rok,
což patří mezi nejnižší poplatky za
likvidaci komunálního odpadu z okolních
obcí.
Dále obec vytváří technické podmínky pro
třídění odpadů jako je papír, PET láhve a
sklo, které můžete využít pro své potřeby.
Do příštích let se připravuje kompostování
různých rostlinných odpadů ve spolupráci
všech obcí regionu náměšťska. V obcích
by byly umístěny k tomuto účelu sběrné
kontejnery, které se po naplnění budou
svážet do centrální kompostárny, kde se z
rostlinného odpadu připraví kompost k
dalšímu použití ať již pro zemědělce nebo
zahrádkáře.
Dovolujeme si Vám občanům, kteří
nemáte
uhrazen
tento
poplatek,
připomenout a požádat Vás o návštěvu
obecního úřadu v úřední dny (pondělí a
středa) v době od 7.30 – 11.30, 12.30 –
17.00 hod a zaplatit tuto Vám
poskytovanou službu v roce 2002. Ve výši
tohoto poplatku je zohledněna i likvidace
nebezpečných odpadů, které každoročně
sbíráme od občanů v průběhu srpna a září
u Havelků a následně odbornou firmou
likvidujeme.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÝCH VĚŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH:
- projednalo všechny aspekty související s právní subjektivitou Mateřské školy
Březník, kde dle zákona nastane změna k datu 1.1. 2003, včetně možných variant
řešení této zákonné změny
- projednalo žádosti našich občanů o snížení výše poplatku za likvidaci
komunálního odpadu se závěrem, že pro rok 2002 nebudou přijaty žádné změny
v obecní vyhlášce vzhledem k nízké úrovni poplatku; bylo doporučeno, aby
obecní vyhláška pro rok 2003 byla dopracována o kapitolu snížení poplatku v
určitých případech a žádosti občanů o odprodej některých obecních pozemků do
jejich vlastnictví – Řezanina Karel-Březník, Malý Vladimír- Kralice nad
Oslavou; všechny žádosti byly schváleny
- schválilo prodej akcií České spořitelny v počtu kusů 700 v nabídnuté ceně
- projednalo a souhlasilo se záměrem odkoupit pozemek ve vlastnictví státu,
který nabízí Pozemkový fond Třebíč v katastrálním území Březník; jedná se o
pozemek-orná půda situovaný vedle stávajícího fotbalového hřiště
- projednalo přípravné kroky na Komunální volby v naší obci , které se uskuteční
ve dnech 1. a 2. Listopadu 2002
- schválilo Veřejnou vyhlášku č. 4/2002 – Řád veřejného pohřebiště v Obci
Březník
- schválilo začlenění všech honebních pozemků ve vlastnictví obce včetně
obecních pozemků v katastrální území Kuroslepy do honitby nově vznikající „
Honební společnosti Březník-Kuroslepy k datu 1.1. 2002
- projednalo a schválilo žádost rodiny Vyskočilových o pronájem obecního bytu
č.p. 67 s tím, že po dobu rekonstrukce č.p. 67 budou dočasně ubytování v č.p.
49-Hortovo
- na svém mimořádném zasedání schválilo vyhlášení obecní materiální a finanční
sbírky pro vybranou obec v Jižních Čechách postiženou povodněmi (vybrána
Obec Majdalena), organizační záležitosti a způsob přepravy celé sbírky přímo do
vybrané obce
- projednalo žádost paní Střechové o vyřešení stékání dešťových vod z obecních
pozemků na její pozemky; byla zaslána písemná odpověď
- projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na výstavbu infrastruktury
pro rodinné domky na Cibulářích; byla vybrána firma Stav Outulný
- vzalo na vědomí, projednalo a schválilo Výroční zprávu o činnosti Základní
školy Březník ve školním roce 2001-2002
- projednalo vývoj obecního rozpočtu za III. čtvrtletí 2002
- schválilo nezbytné organizační a personální změny v právní subjektivitě ZŠ
Březník, kdy od 1.1. 2003 se MŠ Březník stává složkou ZŠ Březník
- schválilo záměr směny obecních pozemků s vlastníky dotčených pozemků pro
potřeby vybudování náhradního fotbalového hřiště
- projednalo žádost paní Horké J. o odběr obědu z kuchyně ZŠ Březník; žádosti
nemůže být vyhověno z důvodu, že paní Horká J. jako zaměstnanec školství
odcházela do důchodu v Kralicích nad Oslavou, kde ji dle vyhlášky Ministerstva
školství vzniká nárok na pokrytí jejího požadavku za sníženou cenu; byla
odeslána písemná odpověď
- projednalo opakovanou stížnost pana Klusáka č. p. 121 na kvalitu vody v jeho
studni a opakovaný odklad zahájení výstavby vodovodu v obci; po obdržení
oficiální odpovědi od Vodovody a kanalizace svazek obcí - Třebíč, který celou
investiční akci financuje byla odeslána písemná odpověď
Vzhledem ke skutečnosti, že 11.10. 2002 zasedalo zastupitelstvo obce oficiálně
naposledy, starosta obce Ing. Mojžíš poděkoval všem zastupitelům a přizvaným
hostům za jejich čtyřletou zodpovědnou práci, aktivní demokratický přístup při
rozhodování a řešení obecních záležitostí.

Starosta obce

Ze zápisů připravil Starosta obce
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Co je za rok 2002 v obci nového?
Rok 2002 byl a ještě je obdobím dokončených a zahájených
investičních akcí v obci:
- dokončení nástupního ostrůvku autobusové zastávky u budovy
České pošty v centru obce včetně vybudování kanalizační vpusti
pro dešťové vody a podání žádosti o kolaudaci centra obce
- komplexní dokončení přípravné fáze výstavby vodovodu v obci
až do fáze získání příslibu státní dotace na jeho realizaci ve výši
6 mil. Kč
- izolační a sanační práce v budově Základní školy v Březníku
včetně povrchových úprav vnitřních i vnějších stěn v období
letních prázdnin
- konečná úprava povrchu chodníku kolem hlavní silnice od
obecního úřadu až po rodinný domek pana Tomasiho včetně
vybudování nové autobusové zastávky směrem na Kralice nad
Oslavou a nové autobusové zastávky s částí chodníku od
rodinného domku pana Babčana po rodinný domek paní
Fraňkové směrem na Mohelno, terénních úprav, zpevnění a
rozšíření silničního tělesa v části obce „Horky“ a provedení
vjezdů ke všem dotčeným rodinným domkům, vždy po dohodě s
našimi občany;
- obdržení stavebního povolení na výstavbu infrastruktury pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě „Cibuláře“ a zahájení
vlastní realizace
- projektová a inženýrská činnost spojená s rekonstrukcí budovy
MŠ v obci, kde bude umístěn obecní úřad, družstevní kuchyně a
mateřská škola
Starosta obce

Dětský a rybářský den
Dětský den se konal 29.6. 5.7. 2002
Na úplný závěr školního roku Obec společně s KDU-ČSL, TJ
Sokol, SDH a dalšími občany uspořádala tradiční „Dětský den“
pro všechny naše, ale i přespolní školáky, za účasti příslušníků
Armády ČR z letecké základny Náměšť nad Oslavou.
Zúčastněné děti si tak mohly vyzkoušet a prověřit své schopnosti
v různých sportovních, hasičských, fotbalových a dovednostních
soutěžích, mohly si také osahat lehkou vojenskou techniku s
praktickou ukázkou jejího použití za odborné asistence
profesionálních vojáků.
Za každou soutěž, které se tak mohly zúčastnit, dostaly od
pořadatelů vždy sladkou odměnu dle vlastního výběru a svého
výkonu.
Oblíbeným zakončením krásně prožitého sobotního dne bylo
opékání špekáčků, malá tombola pro všechny naše děti a střílení
několika světlic pozvanými vojáky.
Děkujeme všem sponzorům - Obec Březník, Březnický Mlýn,
Široký Milan, Mojžíšová Dana za finanční a věcné dary a
zúčastněným občanům naší obce za jejich aktivní a tvořivý
přístup.
Rybářský den se konal 5.7. 2002
Počátkem velkých letních prázdnin Obec společně s Rybářským
kroužkem při ZŠ Březník opět uspořádala „Rybářský den“ pro
všechny děti, které si tak mohly vyzkoušet jak si vlastnoručně
chytit kapra. Do našeho rybníka „Požární nádrž“ byli vysazeni
kapři v počtu 30 ks o průměrné váze 2 kg.
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Závody byly zahájeny v 8.00 hod a končily ve 12,.00 hod.
Občerstvení bylo zajištěno, počasí nám přálo, ale úlovky byly
tentokrát slabé a tak mnoho mladých rybářů bylo zklamáno.
Na závěr rybářského dopoledne nejlepší z nich dostali
prázdninovou rybářskou povolenku na „Požární nádrž“
zdarma a sladkou odměnu. Nejmenší rybáře, kteří se také
společně s rodiči velmi snažili, organizátoři odměnili Zlatými
oplatky.
Napřesrok „ Petrův zdar !“
Organizátoři

SDH Březník
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH BŘEZNÍK
VE III. ČTVRTLETÍ 2002
Letošní léto se v našem katastru obce obešlo bez požárů, což
značí, že náš občan ale i návštěvník vždy byli při zacházení s
ohněm bdělí a opatrní. Ani bouřková činnost nezpůsobila
žádné škody způsobené ohněm.
Začátkem měsíce července letošního roku proběhla v
hasičské zbrojnici oprava a rekonstrukce podlahy, kde se
položila nová dlažba za účelem snadnějšího úklidu a
udržování čistoty. Původní povrch byl litý beton, který se již
několik let pomalu drolí a při úklidu se koštětem vymetá.
Dále plánujeme ve zbrojnici zhotovit nové regály pod okna
za účelem lepšího a přehlednějšího uskladnění hasičské
techniky. Byla opravena stříkačka PPS – 12 a provedena
každoroční technická prohlídka na autě IFA.
Dne 31.8.2002 byl uspořádán v naší obci již 3.ročník
hasičské soutěže „O pohár starosty obce“. I přes velmi pěkné
počasí se soutěže bohužel zúčastnilo pouze 5 družstev. Účast
byla ovlivněna likvidací škod po povodních v Jižních,
Středních a severních Čechách některými hasičskými sbory
nebo jejich členy, kteří si k nám za normálních okolností rádi
jezdí zasoutěžit
Jedno družstvo žen, družstvo mužů A a B z Březníka,
družstvo ze Žabčic a Neslovic. Vzhledem k malé účasti bylo
dohodnuto, že soutěž proběhne dvoukolově a celkovým
vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo Březník B, druhé
skončilo družstvo Březník A, třetí se umístili hasiči ze
Žabčice a čtvrté skončilo družstvo z Neslovic. Bez účasti
dalších ženských družstev skončilo naše družstvo žen první
ve velmi kvalitním čase, kterým konkurovaly i hasičůmmužům.
Od 1.9.2002 jsme zaregistrovali a přihlásili do okresní
soutěže naše družstvo mladých hasičů, kteří tak mají
příležitost sbírat praktické i vědomostní zkušenosti ze soutěží
mezi mladými hasiči v rámci kraje Vysočina.
Při vyhlášení povodňové sbírky v naší obci jsme také přispěli
finanční částkou 5.000,-Kč na odstraňování škod
způsobených povodněmi. Obec Březník dle přijatých kritérií
vybrala obec v Jižních Čechách – OBEC MAJDALENA.
starosta SDH

Komunální volby v Obci Březník
Ve dnech 1.a 2. listopadu 2002 proběhnou v naší obci
volby členů do zastupitelstva obce pro funkční období
2002 až 2006.
V těchto dnech má každý občan-volič naší obce možnost a
právo se vyjádřit formou tajné volby k navrženým
kandidátům na předložených kandidátkách. Před konáním
voleb každý občan-volič včas obdrží volební list, kde jsou
tři kandidátky a to: KSČM, KDU-ČSL a OBČANÉ
BŘEZNÍKA-nezávislí, a dále pak podrobné informace o
způsobech volby.
Vlastní volební akt proběhne na obvyklém místě v
Základní škole Březník v přízemí, kde bude umístěna
volební místnost a kde bude pracovat jmenovaná volební
komise, která je dle zákona odborně proškolena.
Výsledkem vaší volby bude nové složení zastupitelstva
obce z jehož středu bude zvolen starosta obce a
místostarosta obce na ustavujícím zasedání v měsíci
listopadu 2002.
Volební komise

Bankovní služby Poštovní spořitelny
V naší obci byla počátkem roku 2002 dokončena rozsáhlá
rekonstrukce budovy pošty, kde nám občanům každodenně
nabízí veškeré poštovní a bankovní služby Česká pošta a
Poštovní spořitelna.
Zejména rozsah poskytovaných bankovních služeb
Poštovní spořitelnou je velmi rozsáhlý a je následující:
Postžirový účet
• osobní účet s Maxkartou zdarma
• povolené přečerpání Postžira do výše 20 tis. Kč
Postkonto – účet pro podnikatele a organizace
Spotřebitelské úvěry – od 20 do 750 tis. Kč
Výhodný účet pro naše rodiče a prarodiče
• na jediný postžirový účet může jeho majitel nechat
bezhotovostně převádět svůj důchod i důchodové
dávky manžela či manželky.
• Klienti nad 55 let platí nižší poplatky než ostatní
klienti, tzv, Senior program,
• vybírat i ukládat lze na kterékoliv poště v ČR,
• výhodné sazby ( dále zvýhodněné pro klienty nad 55
let)
• vklady hotovosti na účet zdarma
• snadná úhrada inkasa, telefonu, nájmu atd.,
• Maxkarta pro majitele účtu zdarma
Pracovnice pošty Březník
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Mateřská škola
V letošním školním roce je do mateřské školy zapsáno celkem 19
dětí. Z toho je 13 dětí na docházku pravidelnou, čili na stálo, 6
dětí pak navštěvuje MŠ nepravidelně, tzn. na 5 dní v měsíci.
Jedná se o děti, jejichž maminky pobírají další rodičovskou
dovolenou. Předškoláčků je letos šest. MŠ navštěvuje 14 dětí
místních, 4 děti z Kuroslep a 1 z Rapotic. Vzhledem k počtu dětí
byly zkráceny pracovní úvazky zaměstnankyň školy.
Pedagogické úvazky jsou 1,0 – ředitelka a 0,5 – učitelka,
školnice pracuje také pouze na 0,5 úvazku. Pracovní obsazení
zůstalo stejné jako v loňském roce. Ředitelka Olga Žáková,
učitelka Jarmila Kopuletá, školnice Hana Sklenářová. Provoz
školy byl zkrácen odpoledne do 14.30 (v pátek do 14.00), neboť
úvazky loňský rozsah provozu nebyly schopny pokrýt.
Průměrná docházka dětí se nyní pohybuje kolem počtu 10 dětí.
Protože je počet dětí tak nízký, letošní oslavu vánočních svátků v
místní sokolovně s největší pravděpodobností nebudeme schopni
uspořádat. Nízký počet dětí komplikuje i realizaci plánovaných
akcí, jako je návštěva divadla, výletu do ZOO…apod. Vše je o
financích. Pokusíme se udělat, co bude v našich silách. A snad se
nám podaří plánované akce nějakým způsobem realizovat.
Ředitelka MŠ

Základní škola
Ačkoliv o prázdninách probíhala ve škole řada řemeslných prací
(např. byla dokončena nová počítačová učebna v rámci programu
„Internet do škol“, prováděla se nová omítka pod obložení v
přízemí budovy a dvě třídy byly vybaveny novými šatními
skříněmi). Školní rok 2002 – 2003 byl zahájen včas 2.září 2002.
Slavnostního shromáždění a přivítání prvňáčků se zúčastnil také
starosta obce ing. Jaroslav Mojžíš.
Ve škole nadále vyučujeme podle doporučených programů pro
1.- 9. roč. „Základní škola“. V ped. sboru nastala pouze jedna
změna. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Jana
Chytková, která dojíždí z Rapotic.
Pedagogický sbor dále tvoří:
Ředitel školy
Zdeněk Cabejšek
a paní učitelky: Zina
Jiránková, Jaroslava Nevrklová, Marie Fejfušová, Ludmila
Černá, Hana Staňková, Milena Frölichová, Lenka Jarolímová a
Markéta Foitová
Paní vychovatelka: Josefa Houfková
Kuchyň obstarávají paní Marie Sochorová, která je zároveň
administrativní pracovnicí školy, dále Milada Staňková, Božena
Hermanová a Marie Žáková. Školníkem je pan František
Kratochvíl, uklízecí práce plní paní Lenka Hlavizňová.
Školu navštěvuje 121 žáků, tedy stejný počet jako v loňském
roce:
Březník 64 žáků
Kralice n.Osl.
34 žáků
Kuroslepy
13 žáků
Horní Lhotice 5 žáků
Vysoké Popovice 4 žáci
Rapotice
1 žák
Po prázdninách nastoupili všichni, předpokládejme, že odpočatí a
odhodlaní odevzdat ty nejlepší výkony
Ludmila Černá
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SBÍRKA FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ V OBCI
„BŘEZNÍK“ V ROCE 2002 – POVODNĚ – JIŽNÍ
ČECHY – okr. JINDŘICHŮV HRADEC PRO: OBEC
MAJDALENA

Materiální dary občanů:
pracovní obuv
pracovní oděv – různý
čisticí a desinfekční prostředky
pitná voda v PET láhvích
toaletní potřeby – různé
trvanlivé potraviny
pracovní rukavice

Zastupitelstvo Obce Březník na svém mimořádném
veřejném zasedání konaném 26. 8. 2002 rozhodlo o
vyhlášení finanční a materiálové sbírky v naší obci,
pro oblast Jižních Čech, která byla nedávno postižena
ničivými povodněmi. Vybraná obec má být ve
velikosti naší obce, ve své správě spravuje činné
hasiče (SDH) a případně v obci funguje i tělocvičná
jednota Sokol (není podmínkou). Další podmínkou
bylo osobní předání naší sbírky alespoň třem
zástupcům obce včetně hasičů.
Po získání informací o obcích postižených povodněmi
z INTERNETU bylo vybráno 16 obcí, které splňovaly
námi stanovená kritéria. Po telefonickém získání
dalších přesnějších informací přímo z obcí a jejich
následném vyhodnocení, byla v závěru tohoto
nelehkého rozhodování, vybrána obec Majdalena z
okr, Jindřichův Hradec. Pro vybranou obec v závěru
rozhodl fakt, že přímo v obci Majdalena pracoval náš
občan pan Sobotka Radek starší, který tam plnil úkoly
Armády ČR se strojem UNC - úklidové práce a od
kterého jsme získali objektivní a nezávislé informace o
této obci.
Naší obecní finanční i materiální sbírku pro vybranou
obec předáme osobně 11. září 2002 do rukou starosty
obce pana Fürsta a zástupců hasičů obce Majdalena.
Naši obec zastupuje starosta obce Ing. Mojžíš Jaroslav
a náš kameraman pan Klusák Zdeněk, který připraví do
obecní videokroniky 2002 reportáž z obdarované obce
a vlastního předání našeho obecního daru.
Na této sbírce se také účastní „Březnický Mlýn“, který
daroval tři palety balené mouky a zajišťuje přepravu
celé sbírky do vybrané obce – zástupce a řidič
Březnického Mlýna pan Skokan Luděk. Dalším
významným dárcem je Družstvo Luh z Březníka, které
darovalo 500 kg konzumních brambor.
Naši občané se této naší sbírky, potřebným
spoluobčanům z obce Majdalena, zhostili na výtečnou,
posuďte sami:
Finanční dar:
Občané
SDH
Obec z rozpočtu
CELKEM

18 párů
21 kusů
27 kusů
138 kusů PET
cca 680 kusů
12 bal.
24 párů

Přepravu zajistil a daroval: Březnický Mlýn
Dle dostupných informací a reakce našich občanů je
možno oficiálně konstatovat, že průměrná výše
celkových darů z obce, což jsou individuální
materiální a finanční dary občanů na různá povodňová
konta, charitativní sbírky v kostele a tato obecní sbírka
pro obec Majdalena, vyjádřená v korunách na občana
obce bez rozdílu věku činí cca 300,- Kč / občana, což
dle počtu obyvatel v naší obci číní necelých 200 tis.
Kč.
Všem našim občanům a podnikatelům – živnostníkům,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli povodněmi
postiženým spoluobčanům a známým, upřímně a ze
srdce
Děkuje zastupitelstvo naší Obce Březník
Kompletní seznamy darovaných věcí od našich občanů
(41 položek ) a seznamy finančních darů ( 153 dílčích
finančních darů od jednotlivých občanů a rodin ) jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě Březník v úřední dny
„Pondělí a Středa“
Starosta obce

TJ Sokol
TJ Sokol v Březníku uspořádala při pouti v 08/2002
finanční sbírku (na sále a potom u sokolovny byla
umístěna pokladnička.) na povodněmi postiženou TJ
Sokol. Na této sbírce se vybralo 1871,- Kč.
Rozhodnutím výboru byla tato částka doplněna do
výše 5000,- Kč z prostředků TJ a bude odeslána na
obnovu zařízení na účet TJ Sokol v obci.... Tato obec
leží ....a je srovnatelná velikostí s obcí Březník.
Děkujeme za pomoc
Výbor TJ

70 000,- Kč
5 000,- Kč
15 000,- Kč
90 000,- Kč

Dary podnikatelských subjektů v obci:
Březnický Mlýn
1 800 kg balené mouky ( 3 palety )
Družstvo LUH
500 kg konzumních brambor

5

