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Časopis Obce Březník

Okénko starosty

Ze zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
-

různý komunální odpad a BIO odpad vznikající
v naších domácnostech, na zahradách a veřejných
prostranstvích nás doprovází při každé naší činnosti.
Odpad vzniká na území obce a tak dle zákona má obec
povinnost se o něj postarat a zákonnými způsoby ho
likvidovat. Jedním z nejlepších zákonných způsobů je
likvidace tříděním na jednotlivé komodity – papír,
PET a umělé hmoty, bílé sklo a barevné sklo, v úzké
spolupráci s Vámi občany, kteří v daném způsobu
likvidace komunálních odpadů sehráváte nejdůležitější
roli.
Vytříděný odpad je vstupním materiálem pro další
zpracování a výrobu zboží (např. z PET lahví se vyrobí
nová zimní zateplená bunda!)
Obec dlouhodobě postupně vytváří technické
podmínky-kontejnery (4 lokality – rozmístění), aby jste
Vy - třídící občané měli pohodlnou možnost vytříděný
odpad z vašich domácností uložit do připravených
kontejnerů dle komodit. Obec Březník je přihlášena do
systému likvidace komunálního odpadu tříděním –
EKO-KOM a za vytříděný odpad dostává dle
smluvních podmínek finanční odměnu vázanou na
vytříděné množství všech komodit.
Za rok 2006 jsme vytřídili všichni společně průměrně
32,66 kg /občan všech komodit, které obec třídí, což
nás řadí v celookresní malé soutěži na 2. místo
v kategorii obcí o velikosti 501 až 1000 obyvatel. Na
první místo nám chybělo 0,64 kg/občan, což
představuje cca 400 kg vytříděného papíru navíc.
Odměna od EKO-KOMu za rok 2006 činí 53 tis. Kč,
které bude obec investovat do rozšíření počtu
kontejnerů na třídění v současných lokalitách, které
budou rozšířeny o lokalitu Základní škola.
Vytříděné množství kom. odpadu Vámi občany je na
úrovni celokrajského průměru!

-

-

-

-

Obec Březník a naše příroda kolem nás Vám děkují,
chráníme ji pro sebe i další generace.

-

Váš moderní přístup k likvidaci komunálního odpadu
v naší obci atˇje příkladem pro všechny naše
spoluobčany. Děkuji Vám všem za spolupráci.

Starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš
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příprava, projednání a schvalování rozpočtu
obce na rok 2007
priorita pro rok 2007 je příprava lokality „Za
branou“ na výstavbu rod. domků a bytovek jak
pro mladé rodiny, tak pro starší občany
dokončení, veřejné projednání a schválení
územního plánu Obce Březník, bez něhož by se
naše obec, dle nového stavebního zákona,
nemohla rozvíjet tak, jak máme v plánu rozvoje
obce 2007-2010
rozsah služeb pro občany: odpadové
hospodářství v celém rozsahu, rozvoz obědů po
obci, dopravní obslužnost, činnost OÚ ve
vztahu k Měst.ú(řad Náměšť nad Oslavou
(formuláře žádostí, informace, konzultace),
kopírování, ověřování, vývěsky a úřední desky
projednání
žádostí:
odkup
pozemku
z vlastnictví ČR, prodej pozemku na
Cibulářích, další žádosti o odprodej stav.
pozemků „Za branou“, žádosti o odkup drobné
nepoužívané techniky v majetku obce
příprava, aktualizace a projednání závazných
vyhlášek obce pro další období, předpisů a
směrnic
informování členů zastupitelstva obce o
probíhajících jednáních, informace z valných
hromad svazků obcí, kde je naše obec členem
příprava, průběh a vyhodnocení inventarizace
majetku obce k 31.12. 2006
žádost o dotaci z POV 2007 – přístavba
sociálky hasičky SDH Březník – 104 tis. Kč
seznámení
a
projednání
s nabídkami
oslovených pojišťoven na pojištění majetku
obce
připojení obce k petici „Diskriminace obyvatel
venkova“ – zvýšení daňových příjmů do
rozpočtu obce
informace z jednání MAS-místní akční skupina,
kde má naše obec dva projekty-dotace
informace o stavu žádosti o dotaci na bytový
dům (6 bytů) ze SFRB.

republice přesto zatím naprosto ojedinělá pomoc kraje
Vysočina vlastníkům památek při jejich ochraně v roce 2007.
Dobrovolní hasiči
Celkem třicet osm tisíc členů sborů dobrovolných hasičů žije
a pracuje v obcích a městech Vysočiny. Když si uvědomíme,
že se jedná o necelou desetinu počtu obyvatel v našem kraji,
tak si myslím, že je každému z nás jasné, jak významnou roli
hasiči na Vysočině, zejména potom na menších obcích mají.
Jsou to právě měsíce březen a duben, kdy se v našem kraji
koná většina okresních konferencí dobrovolných hasičů.
Některé z nich jsem navštívil, některé teprve navštívím a na
některé se bohužel z časových důvodů nedostanu.
Proto považuji za vhodné i takto veřejně poděkovat
dobrovolným hasičům za jejich práci, která často zdaleka
nespočívá jenom v ochraně zdraví, životů a majetku lidí. Jak
jsem se již zmínil, zejména na menších obcích jsou hasiči
často jedním nebo i třeba jediným nositelem společenského
života obce. Zvláštní ocenění si potom zaslouží jejich stále se
rozšiřující péče o mladou generaci. Ze všech těchto důvodů
kraj Vysočina i v letošním roce podpoří činnost dobrovolných
hasičů dotací ve výši šesti miliónů korun, kterou si na základě
pravidel na svoji činnost hasiči na výcvik a organizaci soutěží
rozdělí.

„VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ NAŠIM OBČANŮM“:
Starosta obce Březník, starosta hasičů SDH Březník a
starosta TJ Sokol Březník veřejně děkují manželům
Staňkovým, Březník č.p.
226
a manželům
Hermanovým, Březník č.p. 225 za včasné a rychlé
oznámení vzniklého nočního požáru. Požár vznikl
nedostatečným uhašením pálení trávy a vyhrabaného
listí na fotbalovém hřišti v minulém roce 2006.
Přivolaní profesionální hasiči z Náměště nad Oslavou
malý ale nebezpečný požár, podporovaný intenzivním
větrem, ohrožující objekty živočišné výroby
zemědělského družstva LUH Březník, rychle
zlikvidovali. OBEC BŘEZNÍK VÁM DĚKUJE!!!

Co nového na Vysočině – březen 2007

Miloš Vystrčil
Hejman Vysočiny
www.vystrcil.cz

Kraj a obce poskytnou vlastníkům památek více než 30
miliónů
Přestože bylo v krajském rozpočtu v rámci programu na
obnovu kulturních památek původně vyčleněno pro rok 2007
šestnáct a půl miliónů korun, vše nakonec dopadlo pro
vlastníky památek ještě zhruba o tři a půl miliónu lépe.
Pro letošní rok byla uzávěrka přijímání žádostí o krajské
příspěvky na opravu památek 15. února 2007. Celkem bylo
evidováno 190 žádostí. Podmínky zásad splnilo 185 žádostí,
z toho 7 žádostí o dotace na obnovu movitých kulturních
památek a 178 žádostí o dotaci na obnovu nemovitých
kulturních památek s celkovým finančním objemem
požadavků na dotaci kraje Vysočina ve výši 19 693 201,- Kč.
Podle druhu vlastnictví je 44 žádostí obcí, 75 žádostí církví
a církevních společností, 57 žádostí fyzických osob a 9
žádostí právnických osob.
V letech 2004 – 2006 byly v souladu se „Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ obnovovány
kulturní památky s celkovými náklady téměř 167 miliónů
korun, jednou třetinou, tj. částkou přes 56 miliónů korun, se
na financování obnov podílel kraj Vysočina. Jednotliví
vlastníci (obce, církve, fyzické i právnické osoby) investovali
do oprav svých nemovitostí téměř 86 milionů korun.
Nemalou měrou se na obnovách spolupodílely i obce, na
jejichž katastrálním území se památky nachází. Výše jejich
finanční spoluúčasti dosáhla částky 24,8 miliónu korun.

JARO
I poslední sněhová vločka roztává pod slunečním
svitem,odnáší smutek a pouští lásku,sepjatou s
přírodou,lehkou,jako vlnka na obrázku.
Vzduch voní deštěm,který smývá špínu z lidí,který
odnáší chmury a přináší neději.
Východ slunce nad lukami značí nový jarní den.
Ptáci křičí na stromech a ruší klidný sen.Sen o starém
a o novém.
Zbytku minulosti,špetky bodoucnosti.
Jarní vítr pohrává si s vlasy,první sněženka vstává se
symbolem spásy.
Milenci nosí ruku v ruce,hladí se po tvářích ,líbají
rty,těší se z rozpáleného slunce.
Oči všech září,jak lampička nad večerem .
Do koutku tlačí se zima a strach.

V letoším roce se předpokládá, při plné dotaci ve výši 19
693 201,- Kč, proinvestování celkem cca 74 milionu
korun, z toho vlastníci 42,5 milionu korun a příspěvek
obcí 11,7 milionů korun.

Přichází naděje,odchází úzkost,všechno teď půjde
snáz.

Takto nějak bude vypadat již tradiční a v celé České
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Protože jaro,neklidné,rozmarné,probouzí se v každém
z nás a dává novou naději,o tom,že i z lidské bandy
vytratí se mráz...

Sbor dobrovolných hasičů

Zprávičky ze ZŠ

Z naší činnosti a plánů:
 13.ledna jsme tradičně uspořádali Hasičský ples.
Hrála skupina Sagitta, mohli jsme vidět předtančení
místního tanečního souboru a veselá nálada provázela
ples až do rána.
 17. února jsme zorganizovali tradiční Ostatky. Po vsi
masky doprovázela a hrála hudba Venkovanka.
Večerní rej masek proběhl společně s ostatkovými
hosty „Na Růžku“, kde nám skvěle zahráli „Los
Valos“. Celkově jsme spokojeni s průběhem tohoto
dne, bohužel se ale nezúčastnilo tolik masek jako
v předchozích letech.
 naše činnost nestojí samozřejmě jenom na kulturních
akcích, ale naším hlavním posláním je zabezpečovat a
chránit v naší obci majetek a životy našich občanů při
požárech a živelných pohromách. Proto, jako vždy na
jaře, připravujeme hasičskou techniku pro případ
zásahu.
 v dubnu se budeme připravovat na hasičské soutěže,
abychom dosahovali co nejlepších výsledků a mohli
tak reprezentovat naši obec. Pravidelný fyzický
trénink a práci s technikou pilně cvičí jak mladí hasiči,
tak družstvo žen i mužů.
 dne 4.května je svátek našeho patrona sv. Floriána.
Každoročně proto pořádáme v květnu tradiční „Den
otevřených dveří“ v naší hasičské zbrojnici! Letos to
bude v sobotu 12.května.
 Hasičská malá pouť v tomto roce proběhne 2. a
3.června 2007. V sobotu zahraje hudební skupina Los
Valos, v neděli pak po obci a pod májí u sokolovny
zahraje Polužanka.
 dovolujeme si také upozornit všechny občany, že
s příchodem jara se zvyšuje riziko požárů zejména při
vypalování trávy nebo pálení vyhrabané trávy a větví.
Při vypalování trávy prosím mnoho neriskujte
a dbejte na bezpečnost svoji i ostatních !!! Nejlépe je se
spojit s profesionálními hasiči v Náměšti nad Oslavou
a informovat je dopředu o Vaší potřebě a místě
případného vypalování trávy !!!

Pravděpodobně nejdůležitější událostí v životě
základní školy se stalo jednání, které proběhlo 12. ledna za
přítomnosti pana starosty, členů obecního zastupitelstva,
zástupců školské rady, rodičů budoucích prvňáčků a rodičů
současných žáků 1 .až 3. ročníku o možnosti vyučování
těchto dětí od příštího školního roku v Kralicích. Dětí ve
škole stále ubývá a žáci by se na prvním stupni vyučovali
pouze v jedné třídě. Rodiče byli informováni v tom smyslu,
že pokud dojde k dohodě, je možné v Kralicích vyučovat
žáky 1. až 4. ročníku ve třech třídách a žáky 5. až 9. ročníku
v Březníku v pěti třídách. Rodiče s návrhem souhlasili.
Obdobné souhlasné jednání proběhlo i v Kralicích. Starostové
obcí zároveň projednají s dopravci možnosti lepšího
autobusového spojení mezi obcemi a lepší dostupnost
autobusové zastávky v Kralicích právě pro tyto žáky. Zápis
do 1. třídy už proběhl v Kralicích.
Velkou starost škole způsobila letošní teplá zima,
kdy bylo nutné odložit původně plánovaný lyžařský výcvik
žáků 6. a 7. ročníku v Jeseníkách. Ten se nakonec uskutečnil
na přelomu ledna a února. I když se během pobytu oteplilo a
foukal místy silný vítr, byli jsme rádi, že sníh na svahu týden
vydržel.
O to větší radost nám přinesl již 15. ples SRPŠ, který
se uskutečnil 10. února za hojné účasti veřejnosti. Na plese se
opět představil taneční soubor pod vedením paní Hany
Bábuňkové, a to ve dvou vystoupeních. Vlastní číslo
předvedly také žákyně 8. a 9. ročníku: Lucie Rybníčková,
Veronika Krčmová, Ivana Rybníčková z 9. třídy a Martina
Nováčková, Hana Plachá a Klára Javůrková z 8. třídy. Velký
úspěch měl taneční pár Klubu sportovních tanců z Kroměříže
v zastoupení slečny Jany Kopuleté a Petra Macháčka, kteří
předvedli pět latinskoamerických tanců.
S krátkým časovým odstupem po plese se uskutečnil
také již tradiční karneval pro děti. Radost dětí byla největší
odměnou všem pořádajícím.
Také pracovníci školy nezůstali aktivitou pozadu. O
vánočních prázdninách se s rodinnými příslušníky vydali na
pochod zimní přírodou. Trasa směřovala okolo ZD Luh
směrem na dětský tábor, přes Vápenici do údolí řeky Oslavy
k Theimerovu mlýnu až k potoku Luh, po potoce do
Kuroslep, kde byl pochod zakončen společnou večeří
v restauraci u Pařízků. V lednu navštívili divadelní
představení Ideální manžel v třebíčském divadle Pasáž.
Z ostatních činností školy lze připomenout:
• výchovný koncert s ukázkou různých druhů
hudebních nástrojů, při němž si žáci sami mohli
vyzkoušet hru na předvedené nástroje,
• žáci 9. třídy si vyzkoušeli přípravu na přijímací
zkoušky v podobě testů CERMAT (jazyk český,
matematika, všeobecné studijní předpoklady),

starosta hasičů
Jaroslav Řezanina
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co. A my se už tolik těšíme na jaro! Ale dokud pořádně
nenaprší, tak jaro nezačne.
A co všechno jsme v té zimě-nezimě prožily, se dozvíte právě
nyní:
- máme novou paní učitelku, jmenuje se Světlana Tylčová a
jezdí za námi z Mohelna. V naší školce jsme ji přivítaly 3.
ledna. Ať se jí s námi líbí!

všichni žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili školního
kola matematické soutěže – Pythagoriády,
nejúspěšnější řešitelkou byla Lucie Staňková
z Kuroslep a zúčastní se okresního kola
dvě žákyně 8. třídy Alžběta Chytková a Hana
Plachá se zúčastnily okresního kola olympiády
v dějepise. Bětka obsadila hezké 11. místo a
Hana skončila ve druhé polovině soutěžících.
dvě žákyně 9. třídy Lucie Rybníčková a Dana
Opálková se zúčastnily okresního kola olympiády
v české jazyce (výsledky zatím neznáme),
v anglickém jazyce žák 7. ročníku Petr Csicsó
obsadil velmi pěkné 4. místo,
žáci 8. a 9. ročníku absolvovali exkurzi v JE
Dukovany,
pro žáky 9. ročníku celé jaro probíhá také
pravidelná příprava na přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, jejichž úspěšné
zvládnutí je hlavním pracovním cílem,
pro 8. ročník jsme uspořádali zdravotnický kurz
pod vedením paní Šromové z třebíčské
nemocnice, který se skládá vždy ze dvou částí –
teoretické a praktické ukázky zdravotníků rychlé
záchranné služby,
v březnu navštívili žáci 6. a 7. třídy brněnské
divadlo Radost, kde zhlédli představení Dívčí
válka ze Starých pověstí českých.

- 6. ledna jsme byly už potřetí (sice jen 9, chřipka už začala
řádit) v Kuroslepech. Zacvičily jsme tam na motivy Zimní
pohádky a zatancovaly naše oblíbené tanečky. Tleskali nám
dost!
- 12. ledna jsme dostaly pozvání od našich kamarádů ze školy
na Hudební pohádku.
Po cestě nás sice chytila sněhová bouřka, pořádně nás
postrašila, ale rychle jsme na ni zapomněly díky všem těm
hudebním nástrojům, které na nás čekaly. Věděli byste, že
nejstarší hudební nástroj se jmenuje chruta? A že se dá hrát
na docela obyčejný kozí roh?
Hned jsme si to taky zkusily a nebylo to vůbec jednoduché.
- I letos za našimi předškoláky 17. ledna přijela paní
Svobodová z PPP z Náměště.
A naši kamarádi společně se svými maminkami počítali,
kreslili a řešili všelijaké úkoly, které hravě zvládli. Budoucí
prvňáčci jsou: Lukáš Boudný, Štěpán Chytka, Nikola Rysová,
Jaromír Smištík, Stanislav Šídlo, Gabriela Vavřínková a
Libor Veselý.

Na závěr našeho příspěvku nám dovolte, abychom Vám
popřáli příjemné prožití Velikonoc.

- 16. února jsme si ve školce uspořádaly karneval. Dva týdny
předem jsme si za pomoci paní učitelek chystaly převleky.
My děti jsme byly za zvířátka (žabka, kuřátko se slepičkou
a kohoutkem, kočička s kocourkem a myškou, koník s
býčkem, zajíček s beruškou) a paní uč. se převlékly za
klauny! Málem jsme je nepoznaly. To byla zábava –
tancovaly jsme, zpívaly a soutěžily za sladkou odměnu až do
oběda!

Mgr. Zdeněk Cabejšek a Mgr. Ludmila Černá

….. brzičko budou Velikonoce – vždyť jsou to svátky jara!
Ale než budou, tak společně s maminkou Klímovou si na ně
něco pěkného vytvoříme. Na velikonoční dílnu Vás zveme
3. dubna, v 15,15 hod…..
…. od nového roku taky chodíme přednášet do Obřadní síně
Obecního úřadu – pro miminka a k narozeninám babiček a
dědečků…..
….. do konce dubna ještě budeme chodit do sauny…..
…..připravíme si na jaro naši novou i starou zahradu….. .
Pořád se něco děje, vůbec se nenudíme.Třeba teď naposledy
jsme se naučily novou jarní básničku, tak Vám ji spolu
s přáním krásného jara posíláme:

Mateřská škola
Dobrý jarní den,

Jaro láká sladkou vůní,
blatouchy se koupou v tůni.
Motýli a pilné včely

ta paní Zima byla letos nějak mimo, nezdá se Vám? Když byl
její čas, tak nic a pak by nám to chtěla asi vše vynahradit, či

4

Pondělí velikonoční
Tento den byl nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu.
V tento den se odbývá pomlázka – mrskút. Tento zvyk je
velice starého původu, stejně jako zdobení vajíček – kraslic.
Dům od domu chodí mládenci se spletenými pomlázkami
z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Mnohde bylo
zvykem, že v úterý chodila na oplátku s pomlázkou děvčata.
O stáří velikonoční pomlázky svědčí vzpomínky pražského
kazatele Waldhausera, žijícího ve 14. století. Koledníci již
v dávných dobách dostávali vajíčka namalovaná (nejčastěji
červená), stejně jako bohatě malované, ale i jinak zdobené
kraslice. Od pohanských dob bylo vejce symbolem života,
snad právě proto se spojovalo s oslavou jara.
Spojení obrázku zajíčka se svátkem Velikonoc nemá dlouhou
tradici, ujalo se až koncem 19. století a vycházelo
z německého prostředí. Kraslice snáší pro hodné děti zajíček.
Od té doby se i u nás začínají zajíčci objevovat v cukrárnách,
pekárnách, papírnictví na nejrůznějším zboží.

celou louku obletěli
a zpívali písničku
o tom jarním sluníčku.

Z kronik Obce Březník
Velikonoce – svátky jara
Velikonoce jako nejvýznamnější svátek křesťanské církve
navazovaly pravděpodobně na židovský svátek jenž byl
památkou vysvobození Židů z egyptského zajetí.
Velikonoční svátky nemají pevné určení v kalendáři. Slaví se
po jarní rovnodennosti v neděli po prvním jarním úplňku.
Takto stanovená neděle velikonoční může být v rozmezí od
22. března do 25. dubna.
Škaredá – sazometná středa
Patří ještě k postní době. V lidovém podání se ji říká škaredá.
V tento den se vymetaly komíny. Podle lidové víry se nesmí
toho dne nikdo mračit, jinak se bude škaredit po všechny
středy v roce.

Bílá neděle
Je to první neděle po Velikonocích a nazývá se tak proto, že
mnohde nosili toho dne novokřtěnci naposledy bílé křestní
roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního svatého
přijímání.

Zelený čtvrtek
Název Zelený čtvrtek je odvozen snad od zeleného mešního
roucha, jež se toho dne užívalo. V tento den se má jíst zelená
strava (špenát, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok
zdráv.

Použitá literatura:
V. Vondruška – Církevní rok a lidové obyčeje

Kostelní zvony
Kostelní zvony zní toho dne při mši naposledy, pak umlknou
až do Bílé soboty, „odlétají do Říma“. Když na Zelený
čtvrtek zvoní naposledy zvon, má člověk cinkat penězi, aby
se ho po celý rok držely. Hlas zvonů nahrazovaly o
Velikonocích nejrůznější klapačky a řehtačky.

Zpracovala:
Eva Brůžová, kronikářka obce.

Velký pátek
V katolické liturgii je dnem smutku, nekoná se mše,
bohoslužba je složena jen ze čtení textů a zpěvu. Na Velký
pátek vstávali lidé před východem slunce a odcházeli se umýt
k potoku, aby byli uchráněni před nemocemi. Nesmělo se nic
půjčovat z domácnosti, protože s takovými předměty by se
dalo čarovat. Nemá se hýbat se zemí, proto se nepracovalo na
poli ani v sadu. Nesmělo se také prát prádlo, pradleny říkaly,
že by ho místo do vody namáčely do Kristovy krve. Podle
další lidové pověry se v tento den otvírá země, aby odhalila
na krátkou dobu ukryté poklady.
Bílá sobota
Na Bílou sobotu se světil oheň. Z ohořelých dřev se
zhotovovaly křížky, které věřící nosili na pole, aby dobře
rodilo. Vzkříšení je původem slavnost mimoliturgická,
oblíbená v celé střední Evropě. Z „Božího hrobu“ v kostele se
vyzvedla monstrance s Největší svátostí a také Kristova socha
nebo obraz, které se v průvodu nesly obcí.

Pranostiky na duben
- Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
- Duben chladný, úroda nás navštíví.
- Mokrý duben, hojnost ovoce.
- Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl
aprílem.
- Dubnové počasí nevyslovíš.
- Apríl trká a někdy i kope.
- Svatá Helena okna rozdělá.

Boží hod velikonoční
V tento den se provádělo svěcení velikonočních pokrmů –
beránka, mazance, ale také chleba a vína.
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- Svatý Rudolf otvírá dveře i okna.
- Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí.
- Před Jiřím sucho, po něm mokro.
- Svatý Jiří zvítězil nad saní, zvítězí i nad zimou.

Interval průměrných teplot v Klementinu: 6,5
až 8,3 st.C.

Společenská rubrika Obce Březník

Zhasly oči, které tak rády viděly,
zapadlo slunce našich nadějí.
Opustili nás:
František Ostrovský, č.p. 203
Marie Ležáková, č.p. 28
Marie Doležalová, č.p. 1

Informační okénko Obce Březník
Víte, že ………
- se začaly vybírat poplatky za svoz komunálního
odpadu a poplatky za psy? Poplatek za svoz
komunálního odpadu činí pro rok 2007 – 390,-- Kč
na osobu trvale hlášenou v obci a 390,-- Kč za každý
rekreační objekt, poplatek za psy činí pro rok 2007 –
100,-- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 150,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2007.
- se počet obyvatel trvale hlášených v naší obci se k 1.
1. 2007 zvýšil oproti roku 2006 o 9 občanů?
K 1. 1. 2006 – 632 obyvatel obce Březník
Narození v roce 2006 – 3 děti (2 holčičky, 1 chlapec)
Zemřelí v roce 2006 – 7 občanů (2 ženy, 5 mužů)
Přistěhovaní v roce 2006 – 22 občanů
Odstěhovaní v roce 2006 – 9 občanů
Trvale hlášení občané v obci Březník k 1. 1. 2007 – 641
obyvatel (322 žen a děvčat, 319 mužů a chlapců).
Děti do 15-ti let k 1. 1. 2007 – 79 dětí (34 děvčat, 45
chlapců).
Nejstaršími občankami naší obce byly k 1. 1. 2007 paní
Marie Doležalová a paní Marie Boková, obě narozené
v roce 1912. Paní Marie Doležalová nás bohužel v
březnu opustila, takže nejstarší občankou obce Březník je
paní Marie Boková. Přejeme hodně zdraví.
Věkový průměr občanů obce Březník je 43,2 let.
Nejvíce občanů naší obce je narozených v roce 1982 a
letos oslaví 25-té narozeniny. Gratulujeme.

Lákají dveře stavení ke vstupu pocestného.
Zde nechystají ti nic zlého, dobré tu mají znamení.
Vítáme nové přistěhované občany:
Martin Bujko, č.p. 127
Daniela Doležalová, č.p. 130
Manželé Vavřínkovi s dceruškou Gábinkou, č.p. 264

Předpověď počasí pro ČR na období od
21.3.2007 do 20.4.2007
( Předpověď byla vydána 20.3.2007 )
Období bude jako celek srážkově
teplotně průměrné.

průměrné ,

Dlouhodobý průměrný úhrn srážek v tomto
období : 45 mm.

Chytková Simona

Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období v
Klementinu: 7,4 st.C.

Zajímala by Vás činnost v ostatních organizacích
obce Březník? Budeme se těšit na příspěvky
z dění těchto organizací do uzávěrky příštího čísla.

Interval průměrných srážek: 34 až 51 mm.
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Další náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad
do 15. 6. 2007. Děkujeme.
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