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Vážení spoluobčané,
tak nám to nějak uteklo, prázdniny a většina
dovolených už je za námi a pomalu přichází
podzim. Přestože byl čas dovolených, v obci se
mnohé událo.
Po té společenské stránce to byly akce našich
neziskovek. První v pořadí byla pouť, kterou
pořádal TJ Sokol Březník. Zde se jim, také díky
vydařenému počasí, podařilo připravit pěknou
zábavu a věřím, že se nám to všem líbilo. Samotná
účast tomu nasvědčovala. Vedle toho začala
pro hráče a činovníky kopané podzimní sezóna.
Dlouho vytoužený postup byl pro hráče a pro
fanoušky velkou výzvou. To, že v současnosti
bojujeme o první místa v tabulce - jak mužstvo A,
tak i mužstvo B, je příjemným překvapením. Celé
je to znát i na návštěvnosti, z „jarních“ návštěv
kolem 50 až 60 platících diváků se dnes
pohybujeme v rozmezí 80 až 100 (samozřejmě pro
mužstvo A), v „B“ to je někde kolem 30. Přejme
jim tedy hodně sportovních úspěchů a nám,
divákům, pěknou podívanou, která promine
i nějaký ten nevydařený zápas.
Nejčerstvější sportovní zážitek nám přinesli členové
SDH. Na již 13. tradiční soutěži O pohár starosty
obce získala obě družstva, mužů i žen, první místa
a to ve velice početné konkurenci (včetně obhájců
loňského prvenství). O vlastní soutěži se dočtete
v samostatném příspěvku SDH. Za pěkného počasí
se jim podařilo připravit již standardně pěkné
odpoledne a večerní zábavu a to dlouho do noci.
Dovolím si poděkovat všem aktivním soutěžícím,
zejména pořadatelům obou spolků za jejich práci

a reprezentaci obce. V jejich činnosti je pro obec
velký potenciál a byl bych rád, kdyby tomu
tak bylo i nadále. Chtěl bych tímto způsobem
na tuto možnost upozornit i „nové“ Březničáky
a nabídnout jim aktivní účast v obou spolcích,
zejména pak pro jejich děti. Mnozí se již objevili
mezi pořadateli a za to jim také děkuji. V různých
hodnoceních obce se aktivita neziskových
organizací hodnotí velice kladně, ale hlavně
přispívá k navazování vzájemných vztahů
mezi spoluobčany.
Z toho dalšího co se od posledního vydání
čtvrtletníku událo, stojí za zmínku projekt
příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domova
bez zámku. Pro lepší orientaci jde o bývalý Ústav
sociální péče v Jinošově. Jejich cílem je sehnat
v okolí Náměště nad Oslavou několik stavebních
míst pro postavení „rodinných“ domů (jeden dům
je pro 6 klientů). Předpokládám, že občané
Březníka měli možnost se o tomto projektu
dostatečně informovat v Oznámení o záměru
a zejména pak na informační schůzce a opětovně
pak na veřejném zasedání zastupitelstva. Pokud
jste této příležitosti využili a svůj názor vyjádřili,
jsem jen rád. To je to co jsme jako zastupitelé
chtěli vědět. Na podkladě získaných informací
jsme potom rozhodli, veřejným hlasováním,
umožnit realizovat tento projekt za jistých
podmínek
v Březníku.
Kompletní
informace
získáte v Zápisu č. 03/2011, a to jak na obci,
tak i na stránkách www.obecbreznik.cz.
Jak vypadá situace k dnešnímu dni, tj. 12. září
2011? Podle informace z KV jsou v posuzování tři
nabídky a to obcí Pucov, Březník a Sedlec. Nyní se
k jednotlivým
nabídkám
vyjadřují
příslušné
odbory KV a příští týden by mělo být rozhodnuto,
kterou nabídku vyberou. Pokud jí nebude Březník,
zastupitelstvo tuto lokalitu nenabídne žádné jiné
osobě ke koupi.
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Za další zmínku stojí i to, že v naší Základní škole
vyučujeme opět všech devět ročníků. Je to
po několika letech, kdy jsme pod „náporem“
prvňáčků obnovili původní stav. Věřím, že se jim
bude v březnické škole líbit a že i vy, rodiče,
budete mít radost z jejich úspěchů. Předpokládám,
že i ve zprávách ze školy se k tomuto tématu
dostane i pan ředitel Cabejšek.
Tolik k prázdninovému dění a přeji Vám do dalšího
ročního období hodně sil, zdraví, optimismu
a dětem úspěšný školní rok.
Ing. Ladislav Malach
starosta obce

prostor, možnosti podávat stížnosti a sepisovat
petice. Dále pak tento oddíl obecních webových
stránek obsahuje rady, co dělat v různých
i tíživých životních situacích, včetně telefonních
čísel na spolky, instituce, linky pomoci a další
rozmanité organizace pomoci v našem okolí – tzn.
v Kraji Vysočina, ale i v kraji Jihomoravském –
městě Brně.
- O prázdninách byla provedena údržba a oprava
obecního rozhlasu, která tentokrát nestála obce
žádné finanční prostředky? Za skvělý výsledek,
a po dlouhé době skvělou slyšitelnost, děkujeme
panu Zdeňku Křížovi a panu Jaroslavu Fraňkovi,
kteří zajistili opravu. Dík patří i Vám, vážení
občané, za pochopení, protože rozhlas vyhrával
celé odpoledne.

VÍTE, ŽE…
- Spolu s novým školním rokem a také s koncem
léta začala nová sezóna v březnické moštárně?
Moštovat se bude každou sobotu až do odvolání od
15 do 17 hodin.
- Revizní zprávy komínů pro domy od č. p. 12 do
č. p. 268 si můžete stále vyzvednout na Obecním
úřadě Březník?
- Stále jsou mezi námi občané, kteří nezaplatili
poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů?
Prosíme je, aby tak neprodleně učinili.
- Dne 22. října 2011 provede v naší obci
- firma ESKO – T svoz nebezpečných odpadů? Od
8:10 do 9:10 hodin (podle firmy ESKO – T jsou
časy pouze orientační) bude možnost na hlavní
křižovatce v obci – Havelkovo odevzdat staré
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů,
chemikálií apod. Dále pak zářivky, výbojky,
televizory, rádia (apod., ale v nedemontovaném
stavu), osobní pneu bez disků, ledničky, pračky,
sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce a drobné elektrozařízení z domácnosti – fény,
varné konvice, telefony. Při svozu se nebudou
vybírat traktorové pneumatiky.
- Tento Březnický zpravodaj je jubilejní – již
čtyřicátý? Toto číslo samo vybízelo ke změně – jak
jste si jistě všimli, bylo použito nové záhlaví
s výběrem fotek dominant obce Březník a obecním
znakem. Výběr této hlavy není náhodný - vévodí
i
obecním
webovým
stránkám
(www.obecbreznik.cz).
- Na stránkách obce Březník www.obecbreznik.cz
byl zprovozněn nový odkaz „ životní situace“? Co
obsahuje a co v něm najdete? Popisuje záležitosti
každodenního života, které lze řešit na našem
obecním úřadě – jako je ověřování podpisů
a dokumentů, přihlášení se k trvalému pobytu,
výpisy a ověření, které lze pořídit z CzechPointu
(rejstřík
trestů,
výpisy
z katastru,
bodové
hodnocení řidiče apod. a za kolik), dále třeba
informace o poplatcích, možnosti užití obecního
znaku, pronájmu veřejného prostranství, výdeje
údajů z evidence obyvatel, kácení dřevin v obci
také ale o pronájmu obecních bytů, nebytových

Z Obecního úřadu Březník
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle březnického čtvrtletníku se
starosta Ing. Ladislav Malach ve svém okénku
pozastavoval nad nakládáním s odpady v naší
obci. Vzhledem k tomu, že se situace nijak
neuklidnila, naopak Obecní úřad stále řeší další
stížnosti (a jiné související náležitosti), ať už od
společnosti CMC Náměšť nad Oslavou, která nám
vyváží bioodpad, nebo nově i od státního podniku
Lesy České republiky, které poukazují na černé
skládky v lesích v katastru obce Březník.
Dovolte mi proto, abychom si společně zopakovali
pravidla třídění odpadu a možnosti jeho umístění
v obci.
Nejvíce skloňovaným slovem prázdnin v hlášení
obecního úřadu bylo slovo bioodpad.
Co tedy patří do biokontejnerů a hnědých nádob,
které jsou pro něj určené? Víme o trávě, plevelu,
košťálech i celých rostlinách (pokud ovšem nemají
rozměr křoviska…), dále sem patří seno, sláma,
listí a dřevní hmota. Hobliny, piliny, jemné
nebo nadrcené větve, také jádřince a pecky
z ovoce, slupky z citrusových a jiných plodů,
zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně
v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, čajové
sáčky a čajový odpad. Co sem nepatří? Živočišné
zbytky – maso, kosti, kůže, exkrementy zvířat,
tekuté zbytky jídel, oleje a uhynulá zvířata.
Bohužel se v nedávné minulosti stávalo,
že ve velkých biokontejnerech byla při odvozu
nalezena stavební suť, různé desky a další
materiál (kachlíky, dlažba, větve nebo kmeny
stromů), který tam nepatří - jako jsou
nenaštěpkované větve průměru většího než 8 cm
a delší 20 centimetrů. A kontejnery z tohoto
důvodu nemohly být vyvezeny. Při posledních
svozech těchto kontejnerů musel být hlavně
kontejner na Horkách vyvezen na hnojiště u
kravína, protože byl plný těchto nerozložitelných
produktů domácnosti, které do něj nepatří.
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Je nasnadě poukázat, že obec Březník zbytečně
vyhazuje peníze, které by mohly být použity
na smysluplnější věci, než speciální závozy
kontejneru. Nemluvě o tom, když řidič objednané
firmy ke kontejneru přijede a zjistí, že obsah prostě
do kompostárny nepatří, pak i tuto další cestu
zaplatíme ze svých kapes naprosto zbytečně. Navíc
už reálně hrozí, že nám firma CMC Náměšť vypoví
smlouvu. Naučme se proto do těchto biokontejnerů
dávat pouze odpad, který tam patří. Tyto velké
kontejnery na bioodpad naleznete na čtyřech
místech v obci Březník: na Horkách, u hřiště,
u starého mlýna a družstva LUH. Malé hnědé
nádoby (popelnice) na bio jsou k dispozici
v podstatě na každém rohu.
Všichni také známe barevné kontejnery na další
odpad – jako jsou ty žluté, na plasty. Sem patří
sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů, plastové
tašky a balící fólie, nápojové kartony, obaly
od čisticích prostředků, ale třeba i polystyren.
Co sem nepatří: podlahové krytiny, trubky,
koberce, obaly od olejů, obaly silně znečištěné
zbytky jídla a také obaly od nebezpečných látek,
barev a chemikálií. Sklo bílé a barevné třídíme
do kontejnerů bílých a zelených. Lahve do takových
kontejnerů samozřejmě patří, dále také různé
skleněné nádoby a tabulové sklo. Nepatří sem: bílé
sklo, zrcadla, drátosklo, varné sklo, automobilová
skla, monitory televizí a počítačů. Do modrých
kontejnerů na papír vyhazujeme časopisy a noviny,
staré sešity a knihy, rozložené lepenkové krabice
a různé papírové obaly. Nepatří sem silně
znečištěný a mastný papír, třeba ten zamazaný
po malování v domácnosti.
Komunální odpad, jako jsou různá vysloužilá
elektrozařízení a baterie, můžeme odevzdávat
bezplatně v prodejnách s elektrospotřebiči (jistě
jste si všimli, že vám je při koupi nového výrobku
účtován ekologický poplatek, takže proč nevyužít
toho, že si stejně likvidaci starého spotřebiče
zaplatíte? …). To je jedna varianta, další je svoz
nebezpečného odpadu, který se v obci každoročně
pořádá. Ten letošní připadá na 22. října (viz. Víte,
že …) a poslední varianta je odvoz na sběrný dvůr
v obci – Havelkovo, tam ho může odložit občan
Březníka zdarma.
Samostatnou kapitolou v likvidaci odpadů, hlavně
u nás na vesnici, je stavební suť. Alespoň jednou
za život se každému z nás, kdo máme dům, stalo,
že se něčeho takového potřeboval zbavit. Takže
kam s ním? Takový odpad se ve velkém množství
vozí do Petrůvek. V malém množství (po renovaci
koupelny, soc. zařízení apod.) můžeme tento odpad
v naší obci odvážet do dvou velkých kontejnerů,
které jsou určené pro směsný odpad a které jsou
umístěny na sběrném dvoře Havelkovo. Nepatří
do nich ale třeba dřevo a nábytek. Na sběrný dvůr
Havelkovo můžeme umisťovat a odevzdávat také
nebezpečný odpad jako: staré akumulátory,

znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií apod.
Dále pak, zářivky, výbojky, televizory, rádia
(apod., ale v nedemotovaném stavu), osobní
pneu bez disků, ledničky, pračky, sporáky,
vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce
a drobné elektrozařízení z domácnosti – fény,
varné konvice, telefony… Pokud potřebujeme
umístit na sběrný dvůr Havelkovo starý
nepotřebný nábytek, je třeba ho pokud možno
demontovat a dřevěné části z něho odstranit.
Toto vše neházíme do kontejnerů na směsný
odpad, ale po dohodě s pracovníky obce jej
uložíme jinde na sběrném dvoře. Pokud se
potřebujeme zbavit jiné věci z domácnosti, která
se do popelnice nevejde a odvézt ji na sběrný
dvůr, je na pořadu domluva s obecními
zaměstnanci o možnostech.
Hned na začátku našeho povídání o odpadech
jsem zmínila černé skládky v lesích, které jistě
nejsou ničím novým, ale zcela jistě nevítaným.
Jistě mi mnozí z vás dají zapravdu, že v dnešní
době, kdy máme každý povinně popelnici a také
z ní platíme poplatek, pak jsou tu i již zmiňované
kontejnery a hlavně je možnost ten odpad vyvézt
zdarma na sběrný dvůr v obci, není třeba dávat si
práci s tím, že budeme vyvážet nepořádek do lesů
a nejen ho tím hyzdit. Zároveň ale i kazit životní
prostředí nejen sobě, ale svým dětem a vůbec
ostatním, kdo ho mají rádi bez nečistot (a to asi
všichni …). Toto téma se dotýká i vyvážení
stavební suti na lesní a polní cesty. Ano, je
pravda, že mnohdy suť pomůže zpevnit cestu
a my, nejlépe po dohodě s příslušnou institucí
(starosta, místostarosta obce, předseda LUH),
uděláme něco pro ostatní, ale jsou i případy, kdy
tomu tak není. Na začátku měsíce července
kontaktoval náš úřad správce lesa v katastru obce
Březník a upozorňoval na nerozhrnuté hromady
stavební suti u Anniny cesty. Byly vysypané
uprostřed cesty a muselo se zajistit jejich
rozhrnutí. Další nepříjemná situace se stala
na začátku září, kdy si opět místí správce o ostré
nerozklepané dlaždice vysypané na lesní cestě
prorazil novou pneumatiku… Jistě mi dáte
zapravdu, že takto se to dělat nedá - může se to
totiž stát i nám třeba při vyjížďce na kole.
A navíc, proč tímto „krášlit“ ty krásné lesy kolem?
Ale abychom nekončili pesimisticky – v naší obci
je naprostá většina uvědomělých občanů, kteří
berou třídění vážně a nepodceňují ani ochranu
přírody. Což už vlastně většinou považujeme
za samozřejmost, protože víme, že to děláme
stejně jen pro sebe. Vždyť obec Březník
nedostává pravidelně ocenění za třídění odpadu
pro nic za nic a je to jen VAŠE zásluha!
Přeji Vám všem krásný, slunečný podzim!
Z obecního úřadu Březník Ludmila Fraňková
Stránka | 3

NĚCO MÁLO ZE STATISTIKY OBYVATEL
NAŠÍ OBCE KE DNI 14. 9. 2011
V naší obci je evidováno s trvalým pobytem
671 obyvatel. Dospělých je celkem 558, z toho
371 mužů a 287 žen. Svobodných 276, ženatých
nebo vdaných 300, rozvedených 32, vdovců nebo
vdov 59.
Školáků od 15 do 18 let je momentálně 25, z toho
14 chlapců a 11 dívek. Dětí od 6 do do 15 let bydlí
v obci Březník 88, z toho 50 chlapců a 38 dívek.
6tiletých má obec 17 a dětí do 3 let je v obci 33.

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik
podmínek spokojeného života. Na jednom z prvních
míst by byl pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina
je z hlediska kriminality jedním z nejbezpečnějších
regionů naší republiky. Ale nemůžeme se tímto
utěšovat, protože ani u nás není situace ideální.
Kromě toho obecnou bezpečnost podmiňuje
i mnoho dalších okolností. Její narušení může přijít
prostřednictvím nejen trestné činnosti, ale
i živelnými pohromami – požáry, povodněmi,
vichřicemi.
Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se
můžeme obrátit, odkud a jak rychle přijde pomoc.
Profesionální pomoc v kritických situacích nám
poskytují především policisté, hasiči a zdravotní
záchranná služba. V současnosti bohužel přes naše
několikeré intervence u ministra vnitra a předsedy
vlády
pokračuje
velmi
citelné
omezování
prostředků na činnost policie a profesionálních
hasičů. Slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví,
záchranku jsme už na jaře museli „zachraňovat“
další
mnohamilionovou
dotací
z krajských
prostředků.
Zatím
díky
obětavosti
těchto
základních složek naší bezpečnosti nejsou tato
omezení viditelně znát, ale pokud bude peněz
na jejich činnost stále méně, budou tyto „úspory“
téměř znemožňovat jejich účinné fungování. Přitom
například naši hasiči mají špičkovou úroveň a jsou
uznávaní i v zahraničí. Při své nelehké práci často
nasazují i své životy. Od letoška se dočkali snížení
svých platů a mnozí i zkušení zvažují o odchodu
z hasičského sboru, kde ovšem budou znatelně
chybět.
Podobná
situace
je
i
u
policie.
Jsou situace, kdy stačí zásah policie, jindy si poradí
hasiči nebo záchranka. Při jakékoliv větší nehodě
nebo živelné katastrofě je ale nutná spolupráce
všech těchto složek. Proto funguje na úrovni kraje
i obcí „integrovaný záchranný systém“ – ten určuje
pravidla
fungování
této
spolupráce.
Jeho
akceschopnost
je
pravidelně
prověřována
plánovanými součinnostními cvičeními a praxí
běžného života. A už mnohokrát se v praxi

projevila schopnost velmi dobré spolupráce všech
– včetně návaznosti krizového štábu kraje
a jednotlivých obcí. Při krizových situacích se
nejednou projevila i obětavost dobrovolných
hasičů.
Složitá doba přináší i nová ohrožení – například
přístupnost internetu i pro širokou populaci
znamená kromě nesmírných možností nových
informací i nebezpečí, zvláště pro mládež.
Snažíme se na tato úskalí upozorňovat.
Proto Kraj Vysočina mimo jiné vyhlašuje první
ročník soutěže „Víš, co ti hrozí na netu?“. Cílem
této netradiční aktivity je přiblížení problematiky
elektronické bezpečnosti a jejich negativních
důsledků žákům a studentům základních
a středních škol na Vysočině. Úkolem studentů
bude pomocí hraného filmu, počítačové animace,
kresleného komixu, plakátu, fotoanimace
či prezentace zachytit problematiku elektronické
kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming
(jednání osoby, která se snaží zmanipulovat
vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce),
kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či jiné
nástrahy používání internetu. Podrobnosti se
zájemci mohou dozvědět na krajských stránkách
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Naše bezpečnost závisí na pomoci státu, kraje,
obce, jejích organizací. A také na prvcích
občanské společnosti – dobrovolných organizacích
občanských aktivit. Proto vítám i skutečnost,
že v řadě našich měst fungují i občanské poradny
s různým zaměřením pomáhající lidem v nouzi
a nejistotě. Ale v neposlední řadě naše celková
bezpečnost závisí i na naší vlastní zodpovědnosti,
na tom, zda nepřehlížíme lhostejně i drobné
projevy negativních jevů kolem nás, které mohou
přerůstat ve velké problémy.
Není ale vůbec
žádoucí abychom bezpečnost brali doslova
do svých rukou. Toho snad stát dosáhnout
nechce.

Přes všechny problémy si přece jen myslím,
že Vysočina je dobré a poměrně bezpečné místo
pro život. A doufám, že díky našemu společnému
úsilí tomu tak bude i v budoucnu.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Robota - 1. část

Tento rok jsme tradičně zahajovali plesovými
předtančeními ve stylu Tanga a Passo doble. Druhý
plesový tanec pod názvem "Zrození" nacvičila
s 5 páry Jiřinka Kořinková. V letošním roce byl ze
stran pořadatelů velký zájem o naše vystoupení,
proto jsme navštívili v okolí hned několik plesů:
 14. 1. - Školní ples v Mohelně
 15. 1. - Hasičský ples v Březníku
 21. 1. - Ples OÚ v Senoradech
 28. 1. - Farní ples ve Zňátkách
 5. 2. - Školní ples v Březníku
 12. 2. - Hasičský ples v Želetavě
 26. 2. - Sokolský ples v Kralicích n. Osl.
 5. 3. - Charitativní ples v Náměšti
 18. 3. - Fotbalový ples v Mohelně
Plesovou taneční sezonu jsme jako každý rok
zakončili ve vinném sklípku v Moravských
Bránicích.

Robota a její zrušení

Naší náplní nejsou však jen plesová předtančení.
24. dubna jsme byli pozváni do Dolních Vilémovic
na přehlídku dechových hudeb, kde jsme zatančili
oblíbené řecké tance. Dále jsme 22. května
tancovali s vystoupením Pomáda v Náměšti n. Osl.
na náměstí při příležitosti ukončení Olympiády
mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice. 18. června
jsme vystoupili s třemi předtančeními na hudebním
festivalu Pod Templštýnem.
Folklórní vystoupení pro nás začalo tradičně
na hodech ve Velké Bíteši, kde jsme vystupovali
v sobotu 10. září s novým tanečním pásmem
"Za našou dědinou“. Se stejným vystoupením se
představíme i 27. září na hodech v Ostašově, kam
jsou pozvány ženy i mládež.
V Březníku se budou tradiční krojované hody konat
v sobotu 15. října. Po vsi budou zvát mladí
krojovaní stárci, kteří také vystoupí s novým
pásmem i na večerní hodové zábavě.
Hana Bábuňková

V roce 1911 se Moravský zemský výbor v Brně
usnesl, že aby vyvazovací dlužní úpisy, které se
již staly nepotřebnými, byly jako doklady
připomínající
zrušení
roboty
a
veškerého
poddanství rolnického stavu poskytnuty muzeím,
školám a obcím, kde mají být pečlivě uschovány
proto, aby se zachovaly na památku budoucím
pokolením. K tomu byl poskytnut stručný výklad
o vývoji a rušení roboty ředitelem moravské
zemské účtárny p. Kratochvílem.
Robotou se rozuměla práce veškerého druhu,
k níž byli zavázáni poddaní. Jednalo se o robotu
veřejnou čili státní a robotu soukromou vůči svým
vrchnostem. Ve prospěch vrchnosti vznikly hlavně
z poddanství selského lidu a dělily se na roboty
tažné (byly konány s potahem) a ruční či pěší.
Dále se činil rozdíl mezi robotami hromadnými,
které byly vykonávány ode všech robotníků
současně a robotami střídavými, při nichž osoby
zavázané se střídaly.
Do českých zemí se v 15. století robota dostala
z Německa. V 15. a 16. století se u nás ještě
robotovalo v roce malý počet dní a navíc tu byla
robota dosti přesně odměřena. Robota značně
stoupla v 18. století, po bitvě na Bílé hoře.
To již činila 100 až 150 dní ročně a na některých
panstvích se robotovalo po celý týden, někde
dokonce i v neděli.
Vykonávání roboty bylo po selských bouřích
zákonně upraveno robotním patentem Leopolda I.
(vydaného pro království České dne
28. června 1680 a markrabství Moravské dne
26. května 1713) a to tak, že kde odsud nebyla
pevně stanovena, byla omezena pouze na tři dny
v týdnu a trvat měla od východu do západu
slunce. Protože ani tento nový patent
nebyl
vrchností dodržován, Karel IV. vydal nový robotní
patent, publikovaný na Moravě 2. září 1717, tento
však doznal jen malé úpravy. Protože ani nový
patent nepřinesl žádoucí nápravu, byl vystřídán
27. ledna 1738 patentem třetím. Zde již bylo
stanoveno, že tažná robota může trvati nevýše 10
hodin denně, pro robotu ruční však nebylo
stanoveno žádné měřítko. Pouze v naléhavých
případech se připouštěla robota celotýdenní,
ale vrchnost přitom měla dbát, aby poddaný také
mohl obdělat své pozemky.
Když v roce 1775 vypuklo v Čechách a na Moravě
velké selské vzbouření, byl 13. Srpna 1775 vydán
nový robotní patent. Robotní povinnost byla
upravena
podle
výše
pozemkové
daně
(kontribuce). Nejnižší ruční robota u podruha
činila 13 dní ročně, nejvyšší pak 3 dny týdně (u
toho, kdo platil na 9 zl. 30 kr. daně). Robota
tažná činila 3 dny týdně s jedním až čtyřmi kusy
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dobytka, podle velikosti statku a výše daně. Vedle
toho byl sedlák povinen konat tzv. robotu
svatojanskou (pěší robotu od sv. Jana Křtitele až
do sv. Václava) s jedním člověkem jeden až tři dny
podle výše daně.

 Již také plánujeme tradiční Hasičský ples, který
se v příštím roce uskuteční 14. ledna 2012.
Jaroslav Řezanina
starosta SDH Březník

Ze sešitu „Březnická zastavení“
Od autora – pana Miroslava Menšíka.
Příště nás čeká druhý díl vypovídající o robotě také v naší obci.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letních měsících jsme se soustředili především
na přípravu na naši hasičskou soutěž "O pohár
starosty obce". Závod se konal v sobotu 3. září.
K soutěži samotné nastoupilo 9 týmů mužů a 3
družstva žen. V napínavém klání v kategorii mužů
zvítězilo domácí březnické družstvo. Při soutěži žen
se z prvního místa radovalo také domácí družstvo
žen Březník „B", které porazilo družstvo žen
ze Žabčic a ženský tým Březník „A". Celkové
výsledky, umístění všech zúčastněných družstev a
jejich časy si můžete prohlédnout ve výsledkové
listině. Letošní ročník se z mého pohledu opět
vydařil, počasí přálo a mohli jsme opět sledovat
napínavou
soutěž,
která
se
líbila
nejen
zúčastněným týmům, ale pevně věřím,
že i přítomným divákům.

Během podzimu chceme dokončit a zateplit strop
v hasičce.
 10. prosince 2011 se bude konat tradiční
Valná hromada v hostinci Na Růžku,
kde vyhodnotíme naši celoroční činnost a předáme
vyznamenání vybraným členům.

TJ SOKOL BŘEZNÍK
„Kdo půjčuje klíče od sokolovny?“
Vážení spoluobčané,
v poslední době, ale v žádném případě ne poprvé,
zaznívá tato otázka mezi námi o něco častěji.
Každý by do sokolovny měl rád otevřený přístup a
šel si tam podle svého gusta něco zahrát.
Zejména pak dorůstající mládež.
Sokolovna, ale i venkovní sportoviště, ať někteří
chcete či nechcete, je zařízení, které má v naší
obci významnou úlohu a zaplať bůh za ně. Asi
bychom se opakovali, že je využívají prakticky
všichni Březničáci - sokolíci, hasiči, tanečák atd.
Tato zařízení patří však neziskové organizaci TJ
Sokol Březník, která se o toto zařízení stará a
zajišťuje jeho provoz. Tak jednoduše se to říká,
ale co je za tím by bylo dobré trochu přiblížit.
Sokolovna a hřiště znamenají pro výbor nemalou
starost. Zejména dnes, kdy jak sami registrujete,
se výrazně snížila podpora sportu ze strany
výnosů ze Sazky a státních peněz, je tato starost
ještě složitější a mnohdy se zužuje jenom na
finance. Ale není to jen o nich.
Jaksi se zdá jako samozřejmé, že tam paní
Prokešová uklidí, jiný zase poseče, zalije hřiště a
hráčům vypere dresy. V zimě se tam zatopí
(někteří říkají, že by mohlo ještě víc), večer se
tam dá rozsvítit a občas se tam něco opraví, to už
však čím dál méně. Díky práci výboru, pochopení
zastupitelů obce a darů sponzorů jsme si na to
všichni zvykli a sokolovna je nás všech. Máme se
kde scházet, můžeme si zacvičit, zahrát, pořádat
zábavy a ono to funguje. Co je za tím, se ale
stává neviditelným.
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Zdá se mi, že se však vytrácí zájem a potřeba být
členem v sokole, zejména pak zájem o aktivní
práci v něm. Další co se nějak nechce přiznat je i
potřebná spoluúčast aktivní uživatelů. A je jaksi
strach, začít takovou spoluúčast vymáhat.
Ze své dlouholeté činnosti si dovolím pár slov
k oběma tématům.
Členství v sokole, resp. vyšší počet jeho členů,
pomáhá místní jednotě získávat potřebné body při
rozdělování různých, byť ne velkých, příspěvků
ze strany ČOS, resp. i jiných zdrojů. Zde je třeba
pochválit ty „věrné“, kteří i přesto, že členství mj.
obnáší zaplatit členský příspěvek, zůstávají.
Díky Vám.
Objevuje se však i skupina bývalých členů,
zejména středního věku, kteří se z různých
pohnutek odhlašují. Je to věc a svobodné
rozhodnutí každého z nás, nicméně bych Vás chtěl
požádat, pokud se takto rozmýšlíte, vezměte při
svém rozhodování v potaz i zde uvedený význam
„přispívajících“ členů. Položte si otázku, zda obec
takové zařízení a aktivity v obci potřebuje či ne a
jak tomu můžete pomoct.
Další jev, který nám neprospívá, je klesající podíl
mládeže v TJ. Jde opět o jedno z hodnocených
kriterií a díky tomu TJ prakticky nedostává
„příspěvky“ na mládež. Prosím proto rodiče, ale i
učitele, zejména těch nejmladších, aby tyto děti
tímto směrem motivovali a využili nabídky místní
TJ pracovat v místním sokole.
Zde jsme jenom krok od dalšího tématu a tím je
aktivní členství. Doposud bylo zvykem, že se mezi
rodiči – členy, našla dvojice kamarádů, kteří se
uvolili a stali se dobrovolnými cvičiteli, trenéry.
Svoje a svěřené děti takto „protáhli“ do života. I
jim patří poděkování. Nyní se zdá, že je zde
potenciál dětí, které by si zasloužily, aby takového
cvičitele našly. Pro tyto zájemce jsme schopni
zajistit i patřičná školení, nicméně nemůžeme
nikoho do ničeho nutit, zde musí být zájem z Vaší
strany. Pokud je tedy mezi Vámi někdo, kdo bude
ochoten část svého volného času věnovat svým,
ale i jiným dětem, obraťte se prosím na výbor TJ,
vítány jsou všechny druhy aktivit. Vedle cvičitelů
by bylo vhodné posílit i činnost výboru. Jak tak
pozoruji, potřebovali bychom do výboru někoho,
kdo by se věnoval organizaci kulturních a
společenských akcí. I toto je kus práce, kterou TJ
v obci vykonává (nemluvím potom už o funkci
hospodáře/pokladníka, kdo by se toho chtěl
ujmout, ať se ozve, velice rád bych mu předal své
zkušenosti).
No a konečně jsme u toho. Každý, kdo, zejména ve
městech, chce někde aktivně cvičit a využívat
nějaké zařízení, tak za to obvykle platí a to ne
málo. Již dlouhou dobu se mluví o oddílových
příspěvcích a vybírání příspěvků na provoz od
nečlenů. Předpokládám, že se výboru TJ konečně

letos podaří nastavit stav, kdy užívání zařízení TJ
bude výhodné pro členy TJ Sokol a ostatní
uživatelé budou na provoz a údržbu tohoto
zařízení přispívat o něco větší mírou než členové.
Členství musí být skutečnou výhodou.
Věřím, že se mezi Vámi najdou tací, kteří nám
svou činností pomohou a budou ochotni pracovat
jako cvičitelé anebo i jinak pomohou výboru
v jeho práci. Věřím, že i většina rozumných lidí
pochopí a akceptuje nutnost přispívat na provoz
zařízení, které aktivně využívá. Snahou tohoto
článku není odradit zájemce od cvičení, naopak
máme upřímnou snahu se o naše zřízení starat a
zachovat je pro další generaci. Je totiž velice
tenká hranice mezi tím, že se tam dá v zimě
zatopit, večer rozsvítit a ke komu zajít pro klíč a
tím, že to jednou nepůjde.
Pokud
tento
článek
oslovil
i
nějakého
potenciálního sponzora, nechť se prosím obrátí na
starostu TJ, bratra Milana Kopuletého.
Ladislav Malach, výbor TJ Sokol Březník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK

Dobrý den,
Vám přejeme opět z naší mateřské školky.
Je tu zase nový školní rok a začínáme nanovo.
Není to tak dávno, co jsme se rozloučily s našimi
kamarády školáky. Však se nám byli pochlubit,
jak jim to sluší s taškama na zádech hned
zatepla!
Naše třída má letos 25 zapsaných dětí, víc je
děvčat – 15 a kluků jen 10. Máme u nás 20 dětí
z Březníka, po dvou dětech z Kuroslep a Kralic
a jednu novou kamarádku z Náměště.
Poprvé jsme do školky přišly hned ve čtvrtek
1. září a čekala na nás úplně jinak sestavená
třída. Nemohly jsme se v ní ani vyznat!
Ale už je to v pohodě a už se těšíme, co nás
všechno čeká v tomto roce. Určitě toho bude
dost, co pro nás paní učitelky Hejlová a Krejčí
společně připravily, abychom si to i s mamkou
a taťkou užily: návštěva divadla, oblíbená
Drakiáda, dílny s paní Klímovou, slavnosti přímo
ve školce a kdovíco ještě. Co všechno zažijeme
v naší školce, se budete dočítávat v dalších
číslech čtvrtletníku. Už se na ty novoty těšíte jako
my?
Nashledání s Vámi
na těchto stránkách se těší
Vaše děti ze školky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

Školní rok 2011/12 byl zahájen slavnostním
shromážděním ve čtvrtek 1. září. Po 4 letech bylo
opět přítomno všech devět ročníků, přivítali jsme
11 žáků 1. ročníku.

učitelka Zina Jiránková a pro volbu povolání
Ludmila Černá.
Přes povzbudivý počet žáků stále musí ZŠ
žádat Obec Březník o udělení výjimky z nižšího
počtu žáků.
Během
prázdnin
došlo
i
ke
změně
v personálním obsazení ve školní kuchyni. Paní
Marie Žáková odešla do důchodu a na její místo
byla přijata paní Miroslava Fribertová z Březníka.
Momentálně máme za sebou 14 dnů
pravidelné výuky. Ověřili jsme fungování rozvrhu,
dozorů, věnujeme se opakování a vstupním
prověrkám. Již jsme naplánovali první návštěvy
divadla (do Pasáže v Třebíči, do Janáčkova
divadla v Brně), zvažujeme již tradiční exkurzi do
Prahy (pravděpodobně v říjnu).
Přeji
všem
žákům,
pedagogům
a zaměstnancům školy pracovní elán, trpělivost
a dobré výsledky.

Potěšilo nás, že zájem zúčastnit se prvního dne
měli nejenom rodiče prvňáčků, ale také nebývalé
množství žáků 2. – 4. ročníku. Mnozí z nich byli
v naší škole vlastně poprvé.
Do školy nastoupilo tedy celkem 67 žáků (30 na
I. st. a 37 na II. st.; 37 z Březníka, 16 z Kralic, 8
z Kuroslep, 5 ze Lhotic a jeden z Rapotic).
Na I. st. budou vyučovat:


Zina Jiránková (1. a 2. roč.)



Kristýna Stejskalová (3., 4. a 5. roč.)



třídní učitelkou v 6. roč. bude Lenka Malá



v 7. roč. Pavla Coufalová



v 8. roč. Milena Fr hlichová



v 9. roč. Lenka Jarolímová

Dále budou ve škole vyučovat ředitel školy
Zdeněk Cabejšek, Ludmila Černá a Hana Staňková.
Pro žáky 1. stupně bude k dispozici školní družina,
kterou povede paní učitelka Lenka Malá. Provoz ŠD
bude od 11,15 do 15,00 hodin. Výchovnou
poradkyni pro žáky s LMD bude zastávat paní

Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Březník na zasedání
dne 29. 8. 2011 projednalo tyto body:
1/ V diskuzi k tomuto bodu seznámil starosta
přítomné se stavem čerpání rozpočtu
a zodpověděl některé dotazy přítomných. Lze
konstatovat, že příjmy a výdaje jsou prakticky
vyrovnané a odpovídají sledovanému období
(2/3 roku).
2/ Obec Březník obdržela 27. 7. 2011 žádost
Domova bez zámku postavit (prostřednictvím
svého zřizovatele kraje Vysočina) někde v obci
dům rodinného typu pro svoje klienty – mentálně
postižené občany. Předpoklad by byl jeden až dva
domky pro 6 resp. 12 klientů. Obec Březník na to
reagovala zveřejněním záměru prodat takový
pozemek
(bývalé
Pavlíkovo,
tato
lokalita
umožňuje obě řešení). Pro větší informovanost
občanů, a zejména sousedů uvažovaného
pozemku, proběhla na OÚ Březník schůzka
se zástupci žadatelů, zastupitelů a veřejnosti.
Zúčastnilo se celkem cca 30 občanů
(včetně zastupitelů) a byly diskutovány možné
aspekty tohoto záměru. Diskuze probíhala
otevřeně a věcně a zahrnovala prakticky čtyři
okruhy:
• Vlastní využití pozemku obcí, původní záměry
(startovací byty, penzion).
• Problematiku soužití občanů s mentálně
postiženými spoluobčany (úroveň postižení, vnější
projevy).
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• Případné záruky kupujícího resp. provozovatele
tohoto zařízení.
• Pracovní příležitosti pro místní občany.
Zástupci krajského úřadu si dne 26. 8. 2011
lokalitu prohlédli a předali dopis, ve kterém
informují o možných zárukách, zejména využití
stavby pro původní účel a v případě změny účelu
nabídku přednostního odkupu pro obec Březník.
V 15 denní lhůtě byla také podána žádost manželů
Ptáčkových o koupi části těchto pozemků v šíři 4m
a délce cca 10m vedle jejich domu. Další jiný
podnět v této věci nebyl zaznamenán.
Zastupitelé obce na pracovní schůzce společně
posoudili získané informace, reakci spoluobčanů
a současné finanční možnosti obce a většinovým
názorem, nikoliv jednomyslně, se kloní k řešení
žádosti vyhovět a výstavbu tohoto zařízení v obci
umožnit.
K jednotlivým aspektům tohoto projektu tak, jak
bylo diskutováno:
- Vlastní využití pozemku obcí, původní záměry
(startovací byty, penzion).
- Nezdá se pravděpodobné, že bude obec schopna
získat případnou potřebnou spoluúčast na výstavbu
takových zařízení) a v dohledné době tento
pozemek sama využít. Jsou zde jiné potřeby
(havarijní stavy některých staveb, údržba bytového
fondu, předpokládané investice do TI, kanalizace
a ČOV).
- Co se týká startovacích bytů, obec vlastní 4 byty,
které svým charakterem odpovídají startovacím
bytům, nicméně jejich technický stav vyžaduje
rozsáhlejší úpravu, zejména č. p. 66. Zde by bylo
možné realizovat (rekonstrukcí) 4 takové byty,
nebo v prostoru po „Křížově stodole“ postavit
bytový dům minimálně se dvěma byty.
- Co se týká penzionu, nebo obdobného zařízení,
územní plán obce poskytuje dostatek prostoru pro
jeho realizaci, je to jen otázkou dalších jednání
a přístupu zainteresovaných stran.
- Možnost předkupního práva dává možnost obci
odkoupit tuto stavbu a prakticky bez úprav
provozovat v ní dům s pečovatelskou službou.
- Problematiku soužití občanů s mentálně
postiženými spoluobčany (úroveň postižení, vnější
projevy).
- Zde se jedná o oblast veskrze pocitovou, která
závisí na každém jedinci. Pokud jde o objektivní
informace podané ze strany zástupců Domova bez
hranic, lékaře MUDr. Vavřínka, ošetřovatelek
a některých občanů, kteří tuto situaci zažívají, není
zde prakticky žádné bezpečnostní riziko, které by
vybočovalo nad rámec obvyklého soužití. Lze
dokonce říct, že ve standardních podmínkách jsou
jiná rizika podstatně větší a nemají s mentálním
postižením co dělat.
- Případné záruky kupujícího resp. provozovatele
tohoto zařízení.
- Smyslem smluvních záruk je zajistit si možnost
vybudované zařízení přednostně odkoupit

pro vlastní další využití pokud by se měl změnit
původní záměr anebo vlastník. Kraj Vysočina je
připraven o těchto zárukách jednat.
- Pracovní příležitosti pro místní občany
- Jeden dům (6 klientů, nepřetržitý dohled)
představuje
6
pracovních
příležitostí
ošetřovatel/ ošetřovatelka. Reálně jde o 4 až 8
pracovních míst.
- Existuje zde jistý potenciál pro další doprovodné
služby – údržba, stravování.
Dále byla diskutovaná možná cena, tato by měla
pokrýt náklady, jež obec do této lokality
v minulosti vložila (výkup, demolice apod.)
a odpovídat vhodnosti umístění. Pro zvýšení
výhodnosti této lokality hodlá obec Březník využít
nabídky koupit i sousední pozemek a vytvořit
tak požadovanou plochu cca 1000 m2 na jeden
domek. Byla diskutována i varianta prodat pouze
půlku pozemku, kraj Vysočina preferuje zájem
o celý a realizaci dvou domků – dvojdomek.
Diskuze k tomuto bodu byla spojena i s diskuzí
k následujícímu bodu, tj. nabídka pana Menšíka
resp. paní Menšíkové, který ji opakovaně ústně
potvrdil.
ZO schválilo tento bod programu a dále také
související: prodej pozemků v k. ú. Březník:
• parc. č. st 5 o výměře 554 m2,
• parc. č. st 4/1 o výměře 215 m2 a
• parc. č. 16/1 o výměře 280 m2
zapsaných na LV 10001 pro obec Březník takto:
A. Z parcely 4/1 a 16/1 bude oddělen pruh v šíři
4 m tak, jak je naznačeno v žádosti č. j.
359/2011 a to pouze za podmínky, že obec prodá
zbývající část pozemků dle záměru (viz bod B.).
Pokud se tomu tak nestane, nebude obec tento
pruh oddělovat a ani prodávat (pověřen starosta).
B. Zbývající část parcel bude prodána Kraji
Vysočina pro účely výstavby domů pro klienty
Domova bez zámku (bývalý ÚSP Jinošov)
za následujících podmínek:
1. Prodej bude podmíněn, a v kupní smlouvě
ošetřen, využitím zde postavených staveb
pro bydlení občanů s mentálním postižením
s možností kombinace s pohybovým resp.
smyslovým postižení. Obyvatelé zde budou
v odborné péči, jež vyžaduje jejich míra postižení.
2. Provozovatel zajistí, aby obyvatelé těchto
domů měli trvalé bydliště v obci Březník.
3. V případě změny charakteru výše uvedené
skupiny obyvatel a nebo pokud se zde vzniklé
stavby stanou pro tento účel nepoužitelné má
majitel povinnost nabídnout tyto nemovitosti
k odkupu obci Březník.
4. Pokud se vlastník (kraj Vysočina) rozhodne
převést nemovitosti na jiného vlastníka má obec
Březník na tyto nemovitosti předkupní právo.
5. Pokud se vlastník (kraj Vysočina) rozhodne
nemovitost pronajmout, přechází povinnosti
z bodu 1 až 3 na nájemce.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
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a
místostarostu
obce
smluvním
jednáním,
sjednáním cenových podmínek a podpisem budoucí
kupní smlouvy a kupní smlouvy. V závislosti na
cenových podmínkách jsou oprávněni jednat o
variantním řešení pro jeden nebo dva domky.
V souvislosti s projektem Domova bez hranic
oslovili obec majitelé shora uvedených sousedních
pozemků a stodoly a nabídli je obci ke koupi. Obec
si je vědoma významu těchto pozemků ve spojení s
pozemkem v majetku obce a podle názoru
zastupitelů hodlá o koupi jednat. Záměrem obce je
sloučit tyto pozemky se svými a nabídnout je k
prodeji jako jeden celek a to za stejných podmínek
jako v předchozím případě.
3/ Obec Březník obdržela žádost o koupi
stavebního pozemku od pana Bosáka. Prodej
stavebního pozemku 1303/17, k. ú. Březník – RD1
v lokalitě Za branou byl zastupitelstvem schválen
na jednání ZO 19. 6. 2010, následně byl nabízen
dalším zájemcům a v současné době je jediným
zájemcem žadatel p. Bosák. ZO obce schválilo
prodej výše uvedeného pozemku.
4/ Žádost pana M. Nevrkly – pozemek před
vjezdem část parcely 1343/29. Jedná se o
opakovanou žádost, byla již projednána na
zasedání 01/2011 jako bod 8h, zastupitelstvo
žádný návrh na prodej pozemku v této části
nepředložilo a ani nenavrhuje. Z tohoto důvodu
žádosti nevyhovuje.
5/
Nabídka odkupu pozemků a nemovitosti –
předkupní právo pro obec - Obec obdržela nabídku
občana obce Březník k odkupu nemovitostí ve
středu obce. Obec o tyto nemovitosti projevila
zájem při zpracovávání ÚP. V souladu s tehdy
učiněnou dohodou jsou obci tyto nemovitosti nyní
nabízeny.
Zastupitelstvo
krátce
diskutovalo
uvedenou žádost, vyslechlo připomínky občanů a
rozhodlo se pověřit starosty a místostarosty
jednáním v této věci.
6/ Směny, prodeje a pořízení nemovitostí –
informace o stavu vyřízení: Parcela 60/2 - sepsán
návrh smlouvy k podpisu (Nevrkla Michal). Bylo
prodáno, kupní cena uhrazena a podán návrh na
vklad nemovitosti.
Prodej pozemku 1303/16 – RD2 (paní Patočková).
Je připravena smlouva a probíhá jednání. Paní
Patočková osobně na zasedání zastupitelstva
potvrdila svůj trvající zájem o tento pozemek. Po
vysvětlení si vzájemných dotazů bylo dohodnuto,
že smlouva bude podepsána resp. kupní cena
uhrazena nejpozději do konce roku 2011 tak, aby
obec
mohla
narovnat
svůj
závazek
vůči
předchozímu zájemci.
7/ Byla projednána situace týkající se obecních
bytů, nebytových prostorů – jejich aktuální situace,
další postup v této záležitosti (starosta)
• Rekapitulace stavu – výpověď č. j. 353/2011
• Bytový pořadník
• Údržba bytů
Starosta seznámil přítomné se stavem bytového
fondu obce Březník, o uvolnění bytu v č. p. 67 a

technickým stavem těchto bytů.
ZO bere informace na vědomí a ukládá starostovi
připravit zásady nakládání s obecními byty, zřídit
(aktualizovat) bytový pořadník a připravit plán
údržby a rekonstrukce bytového fondu.
8/ Byla podána žádost ZŠ o schválení výjimky
z počtu žáků. Starosta seznámil přítomné
s obsahem žádosti, dopadem do rozpočtu obce
a chodu školy. ZO výjimku v počtu žáků schválilo:
• Počet tříd 6
• Počet žáků 64
• Normativ je 17 žáků na třídu
9/ ZO souhlasí s převzetím daru Kraje Vysočina
dle smlouvy a následně za stejných podmínek
předává dar ve výši 9 080 Kč pro potřeby ZŠ
a MŠ v Březníku.
10/ Informace Římskokatolické farnosti Březník
o získání dotace na opravu vitráží- obec Březník
garantuje schválených 30 000 Kč
pro Římskokatolickou farnost obce Březník
s použitím na požadovanou spoluúčast, tak jak
bylo schváleno v rozpočtu obce pro rok 2011.
11/ Dále byly projednány různé záležitosti pošty:
pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé)
• Informace o pracovnících na VPP (p. Franěk).
• Info: prodeji dřeva z obecních lesů (p. Staněk).
• Informace VAS o ceně vodného (starosta).
• Nábor žáků do ZŠ (Rapotice a Sudice), výsledek
0 žáků.
• Úprava potoku LUH – zařazení do plánu investic
pro rok 2011.
• Akce společenského výboru (pí. Hejlová).
• Dopravní obslužnost (starosta) - Změna
v jízdním řádu u ranního spoje k vlaku v 6:53 –
směr Brno, možnost dalšího rozšíření spojů
od vlaku z Brna, školní autobus.
Starosta, místo starosta a ostatní zastupitelé (viz.
závorky) podali informace k jednotlivým bodům.

OHLEDNUTÍ DO MINULOSTI OBCE:
ZE ZÁPISU SCHŮZE OBECNÍ RADY
DNE 13. KVĚTNA 1937
Přítomno 5 členů včetně starosty, který zahájil
schůzi, uvítal přítomné a jelikož je dostatečný
počet přítomných přikročil k vlastnímu pořadu
chůze.
1/ Vydražené 2 tálky louky v Loučkách, které
zůstaly do dnešního dne nezorané původními
vydražiteli se jim odebírají a ponechávají se
pí. Barboře Krejčové čís. 117 za cenu vyvolávací
95 Kč za 1 rok.
2/ Na výlohy vzniklé při dnu brannosti
pořádaného dne 9. května 1937 uhradí obec
120 Kč.
3/ Ve věci odorání obecního pozemku p. Josefem
Krejčím čís. 52 na poli takzvaný Výhon se usnáší
obecní rada znovu jmenovaného vyzvati písemně,
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aby pozemek obecní upravil do původního stavu,
ježto dotyčný rolník při měření na místě samém
nesouhlasí a neuznává žádné měření obecní rady.
DNE 27. KVĚTNA 1937
Přítomen Jan Kudláč, starosta, dále členové obecní
rady. Frant. Řezanina, Emil Horák a Karel Hejl.
Po zahájení starostou přikročeno bylo ihned
k vlastnímu pořadu, to jest sdělání obecního
rozpočtu na rok 1938.
1/ Obecní rada navrhuje jednotlivé položky pro
rozpočet na rok 1938, usnesla se uhraditi schodek
přirážkou 350 %. Příslušná vyhláška o vyložení
rozpočtu se ihned vyvěsí a rozpočet předloží se
obecní finanční komisi k prozkoumání.
DNE 9. ČERVNA 1937
Přítomni Jan Kudláč starosta, dále členové
Emil Horák, Karel Hejl a Frant. Řezanina. Starosta
zahájil schůzi a za dostatečného počtu přikročil
k jednání:
1/ Prodej trávy stanoví se na den 13. června 1937
ve 2 hodiny odpoledne v místnosti hostince
p. Aloise kříže za podmínek, že vydražitel tálek
hotově zaplatí. Zároveň se pronajme tálek jetele
v Loučkách p. Aug. Nedvědovi
DNE 1. ČERVENCE 1937
Přítomni 3 členové obecní rady včetně starosty.
Starosta zahájil schůzi, uvítal přítomné a přikročil
ku vlastnímu pořadu.
1/ Vazba na školu začne se připravovat
2. července. Usneseno: vazbu na latě zakoupit
smrkové z družstva z Náměště. Klempířské prácesundání a předělání rýn u okapu, kolíbky
a hromosvody zadává se Synkovi Bohumilu,
klempíři z Náměště. Krytina falcovka se objedná
hned, jakmile bude zjištěn přesně počet kolik kusů
a kolik hřebenů. Práci pokrývačskou zadá se
příležitostně mistru, který vyhoví cenou a hlavně
prací. Ku opravě zakoupí se 2q vápna, které se
rozpustí. Stará vazba se roztřídí a špatné dřevo se
spálí ve škole. Hřebíky se zakoupí z dělnického
spolku v místě. Potřebné železo, cement a různé,
obstará předseda školní P. Malý. Práce kovářská se
zadává oběma mistrům v Březníku.
Zápisy byly volně opsány z knihy zápisů Obecní rady obce
Březník. Příště budeme pokračovat dalším ohlédnutím v zápisech roku 1937.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OBCE BŘEZNÍK
Významná životní jubilea
Červenec:
Paní Habánová Matilda, č. p. 65 – 75 let
Paní Kondratenko Rayisa, č. p. 105 – 75 let
Pan Menšík Jaroslav, č. p. 54, 70 let
Paní Boková Anežka, č. p. 186 – 70 let
Pan Frölich Miloš – č. p. 178 – 60 let
Paní Trojanová Jiřina – č. p. 230 – 60 let
Září:
Paní Kratochvílová Věra, č. p. 176 – 80 let
Paní Horká Miluše, č. p. 3 – 70 let
Paní Staňková Jaroslava, č. p. 226 – 60 let
Říjen:
Paní Podušková Marie, č. p. 41- 75 let
Pan Nováček Jiří, č. p. 212 – 70 let
Listopad:
Pan Pokorný Oldřich, č. p. 160 – 75 let
Pan Šebestová Božena, č. p. 39 – 65 let
Pan Chytka Josef, č. p. 107, 60 let
Paní Staňková Jarmila, č. p. 218 – 60 let.
Prosinec:
Pan Strašák Hubert: č. p. 131 – 85 let
Pan Nováček Hubert, č. p. 112 – 70 let
Pan Žák Miroslav, č. p. 95 – 60 let
Našim jubilantům
za srdce blahopřejeme a přejeme do dalších
let hlavně hodně zdraví a optimismu!

Vítání občánků
Červenec:
Kateřina Fábryová, č. p. 261
Jan Jurášek, č. p. 258

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Srpen:
Paní Augustina Chadimová, č. p. 120
Pan Josef Staněk, č. p. 243

40. číslo Březnického čtvrtletníku
pro vás připravila ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Ludmila Fraňková – úřednice Obecního úřadu
Březník. Editovala Petra Sklenářová, Kristýna Stejskalová.
Náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte
na Obecní úřad do 10. 12. 2011. Děkujeme.
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FOTOGALERIE
Oslava (dne 27. srpna. 2011) – paní Věra
Kratochvílová, 80. narozeniny

SDH Březník – „ O pohár starosty obce“
ze dne 3. září 2011

Fotbalové utkání: Březník – Rokytnice
ze dne 11. září 2011
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