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Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
Obec Březník shromažďuje všechny dostupné
historické materiály, které se jakýmkoliv
způsobem dotýkají minulosti naší obce, ať už
jsou to např. fotografie, kresby, různé
pozvánky na obecní společenské akce, popis
obecního dění v rodinných kronikách,
historické knihy nebo brožůrky o obci, dílčí
statě v nich, zkrátka cokoliv, co nám může
přiblížit minulost obce.
Máme zkušenosti, že při tzv. generálních
úklidech, stěhování, nebo při bourání starých
staveb lze objevit velmi cenné historické
materiály, které však mohou být na první
pohled nezajímavé. Žádáme a prosíme Vás,
aby jste při takových nálezech, tyto materiály
předali (zapůjčili) na obecní úřad nebo panu
Bohuslavovi Březník 199.
Věřící spoluobčané rozhodli, že den
30. 9. 2001 bude dnem konání
„Děkovné mše svaté„
za rekonstrukci našeho kostela, kterou bude
celebrovat generální vikář. Při této příležitosti
bude vysvěcen znak a prapor naší obce a pro
občany obce Březník a naše hosty je
připraven následný program u sokolovny s
výstavkou: „Historie obce Březník“.
Veškeré toto naše snažení má cíl a to
zachovat maximum informací pro budoucí
generace v naší obci.
Děkujeme Vám za uchování historických
materiálů a jejich zapůjčení.

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva za první čtvrtletí roku 2001:
• zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 21.1. 2001 podrobně
projednalo obecní rozpočet na rok 2001, který byl po drobných úpravách
přijat a schválen, s vědomím, že rok 2001 je z pohledu daňových příjmů naší
obce závislý na celostátním průměru výnosu daně na občana.

Starosta obce

Významná událost:

příjmy celkem (předpoklad) 7 636 tis. Kč
výdaje celkem
6 856 tis. Kč
Výsledek
780 tis. Kč
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ZNAK A PRAPOR OBCE

V závěru roku 2000 nám bylo oficiálně
oznámeno, že návrhy znaku a praporu naší
obce, které jsme zaslali „Parlamentu ČR„ do
Prahy, byly schváleny v provedení a popisu
tak, jak jsme si je společně navrhli. Den „D„
nastal 14.února letošního roku, kdy jsme byli
oficiálně
pozváni do Prahy, a kde nám osobně
„Předseda poslanecké sněmovny Pan Václav
Klaus„
předal „Dekret„, který nás opravňuje používat
schválené symboliky tj. znak a prapor obce
Březník v oficiálním a veřejném dění v obci i
mimo ni.
Starosta obce

•

•
•

•

Přebytek rozpočtu bude použit v dalším roce na výstavbu obecního
vodovodu
byl přijat nový model výběru poplatku za likvidaci pevného domovního
odpadu, který umožňuje novela zákona o odpadech, a který spravedlivě
požaduje po občanovi finanční poplatek za tuto službu, kterou zabezpečuje
obec
dále schválilo pronájem nebytových prostor v č.p. 66 pro pí. Strnadovou, za
účelem provozování účetních a daňových služeb
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční půjčku z Fondu rozvoje
bydlení pro rodinu Kalouskových č. p. 42 ve výši 55 000,- Kč za účelem
rekonstrukce oplocení
na základě žádosti pana Svobody ml. č.p. 30 byla projednána a schválena
finanční podnikatelská půjčka ve výši 100 000,- Kč pro rok 2001
zastupitelstvo obce na své veřejném zasedání dne 26.3. 2001 projednalo
nový návrh reformy veřejné správy, který předložilo k veřejné diskusi
zastupitelstvo Jihlavského kraje, kde ústřední myšlenkou je, že občan
potažmo obec si sama v rámci svého kraje rozhodne, kde chce mít dostupnou
státní správu
seznámilo se s návrhem projektu oslav vysvěcení obecních symbolik – znaku
a praporu naší obce, které obec oficiálně převzala z rukou předsedy
poslanecké sněmovny pana Václava Klause dne 14.2 2001 v Praze
termín oslav byl stanoven na 30.9. 2001 tj. neděle, začátek ve 14 hod
průvodem od obecního úřadu
obec připravuje podrobný program s pozvánkou jak pro naše občany, tak pro
březnické rodáky a pozvané hosty, vysvěcení znaku a praporu v našem
zrekonstruovaném kostele spojené s děkovnou mší svatou, kterou celebruje
generální vikář monsignor Mikolášek, obecní výstavkou z historie naší obce
aj.
proběhla inventarizace obecního majetku, její výsledky byly projednány a
schváleny, současně byla jmenována likvidační komise, která provede
fyzickou likvidaci movitých předmětů navržených a schválených k likvidaci
např. prodejem v dražbě
byl schválen závěrečný účet hospodaření naší obce v roce 2000 a současně
byl objednán audit na OkÚ Třebíč
z Fondu rozvoje bydlení byla poskytnuta finanční půjčka pro pí Habánovou
ml. ve výši 25 000,- Kč na rekonstrukci jádra rodinného domku Březník č.p.
65
zastupitelstvo obce projednalo na návrh pí. Černé finanční příspěvek pro
nové občánky při příležitosti jejich vítání do života, zastupitelstvo schválilo
příspěvek ve výši 1 000,- Kč na jednoho občánka formou poukázky na výběr
dětského oblečení
Ze zápisů připravil Starosta obce
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Sčítání lidu 2001

Mateřská škola

Vážení občané,
srdečně Vám všem děkuji za Váš přístup k akci „Sčítání
lidu 200l“. Všichni občané přistoupili k této akci velmi
zodpovědně a tím i komisaři mohli odvést řádnou práci,
za kterou jim touto cestou též velice děkuji. Díky
vašemu přístupu i dobré spolupráci s komisaři jsem
odevzdala ČSÚ výsledky celého revizního obvodu bez
problémů. Pro porovnání já odevzdala 4 sčítací obvody
za 1 hodinu a někteří revizoři až za 5 a více hodin s tím,
že někdo přepisoval obvody již před odevzdáváním, jiní
na ČSÚ a někomu už i vrátily obvody zpět. Proto Vám
všem za spolupráci s mojí funkcí při sčítání ještě jednou
moc děkuji.

Snad budete všichni souhlasit, ze problém odpadu plastových lahví
trápí velkou část z nás. Jistě, někteří z řad domácích kutilů dokázali
pro tzv. PET lahve najít více či méně originální způsob využití v
domácnosti, ale pro většinu konzumentů rozličných obsahů těchto
lahví jsou samotné lahve nepotřebným a zvláště pak neforemným
odpadem. Ředitelství naší MŠ využilo možnost uzavřít smlouvu o
sběru PET lahví s firmou PRIMA Třebíč s.r.o. se sídlem v Opatově,
která se zabývá dalším zpracováním těchto lahví. Smlouva je
výhodná. Nejen že se neplatí za odvoz odpadu, ale naopak. Lahve se
sbírají (sešlápnuté a bez uzávěrů) do velkých igelitových žoků a po
naplnění 50 žoků dostane naše MŠ 2.500.- Kč na nákup hraček, uč.
pomůcek apod. Naše děti se svými rodiči se do sběru intenzivně
zapojily a věříme, že brzy se k nim přidají i ostatní spoluobčané.
Stanou se tak vlastně jakýmisi minisponzory naší mateřské školy.
(Když už ti potencionálně větší se sídlem firmy v Březníku úplně
zapomněli, že ve své obci nějakou mateřskou školu vůbec mají…).
Ke sběru lahví jsme si ale v žádném případě nerozhodli z finančních
důvodů. Vedení obce – zřizovatel- dává možnost naší MŠ existovat
bez pocitu, že by MŠ byla jakýmsi nutným zlem, které nevydělává.
Naopak. Dává nám ve všech ohledech pocit potřebnosti a umožňuje
nám zajišťovat prostředí a podmínky pro bezproblémový a důstojný
chod školy. Např. jen v letošním roce nám byly poskytnuty
prostředky na pořízení nového nábytku do dětského pokojíčku a
možná se holčičky dočkají i nové kuchyňky! Ale to jen tak pro
dokreslení současného vztahu zřizovatele k MŠ , který je především
o moudrosti a pochopení. Pochopení faktu, že investice do výchovy
a vzdělání je investicí do budoucnosti. Právě proto není pro nás
finanční efekt ze sběru PET lahví prvořadý. Prvořadá je možnost
reálné výchovy dětí k ochraně životního prostředí. A že máme tuto
možnost nebo, chcete-li, šanci ukázat našim dětem skutečnost, že
peníze přece jen nemusí stát vždy na první příčce žebříčku hodnot,
za to Vám, vážený „Zřizovateli„, srdečný dík. Vám pak milí
spoluobčané, kteří nám pomůžete plnit naše žoky, rovněž velice
děkujeme.
Všem, kteří naší MŠ vnímají, přejeme to nejkrásnější jaro. Máme
Vás rádi.
Kolektiv dětí a zaměstnanců Mateřské školy v Březníku

Nováčková Marie, revizor

Úklid obce
Vážení spoluobčané!
Přichází jaro, po zimě jsme všichni jaksi unavení, ale
jakmile vysvitne trochu sluníčko, všechny nás to táhne
ven. Podíváme-li se kolem sebe, je plno práce na našich
domcích, zahrádkách, ale naše je vlastně celá obec.
Místní komunikace, chodníky, veřejné prostranství i
zelené pásy nejsou obecního úřadu – jsou naší obce,
jsou prostě naše. Samozřejmě se obecní úřad snaží a
bude se snažit o to, aby u nás v Březníku to bylo pěkné a
uklizené, ale pokud se nesetká se snahou občanů,
nebude naše společné úsilí korunováno naším
společným přáním, mít hezkou obec.
Starosta obce

Sběr železného šrotu
Ve spojení s jarním úklidem Vás chceme upozornit, že
dne 19. 5. 2001 (so) od 8- 10 hod provedeme sběr a
odvoz železného šrotu. Utržené prostředky věnujeme na
provoz zařízení TJ.
Starosta TJ Sokol Březník

Sbor dobrovolných hasičů Březník
Sbor dobrovolných hasičů začal svoji činnost v tomto roce dvěma kulturními akcemi. Dne 13. ledna pořádal „Tradiční hasičský
ples„ a 24. února obnovil „Tradiční ostatky“ chozením po vsi a večerní zábavou v místním pohostinství „Na růžku“. Obě tradiční
kulturní a společenské akce se zdařily jak dobrou účastí, tak i dobrým programem s bohatou tombolou.
Naším posláním je však především předcházet jakémukoliv vzniku požáru v katastru obce, proto jsme v měsíci březnu provedli
kontrolu funkčnosti veškeré naší požární techniky. S příchodem jara je naší povinností upozornit občany naší obce na možná
nebezpečí při vyhrabávání travních ploch a následném pálení staré suché trávy zejména při větrném počasí.
Starosta SDH

Pozvánka na dětský den

Vážení spoluobčané

Dne 16. 6. 2001 se v areálu TJ Sokol uskuteční dětský den.
Za podpory obecního úřadu se pořadatelství ujali TJ Sokol a
SDH a připravují pro naše děti zajímavý program. Z těch
nejzajímavějších akcí lze uvést soutěže v „hasičských
disciplinách“, abecedu kopané, střelbu ze vzduchovky a
mnoho zajímavých programů. Svoje místo si tady najdou i
cyklisté a v již tradičních soutěžích v hodu míčkem, chytání
ryb a podobně mohou soutěžit i ti nejmenší. Při tom všem
nezapomeneme ani na rodiče. Detailní program bude
zveřejněn.
Srdečně Vás a vaše známé zvou pořadatelé

Již několikrát jsme na stránkách našeho čtvrtletníku upozorňovali
na některé nesousedské praktiky. Jde zejména o stále přetrvávající
neúctu k čistému ovzduší. Skutečně se snažíme, abychom měli
zajištěn v obci odvoz domovního odpadu a každý z Vás tuto
možnost má, dokonce dnes ani není limitován počtem popelnic.
Zamyslete se prosím nad svým chováním a nepalte domovní odpad
ve svých kamnech či na hromadách a nenuťte nás konstruovat
nějaká sankční opatření.
A ještě pořád ta psí hovínka a volně pobíhající miláčci, ale jen do
té doby než se o ně musíte starat a na tu procházku s nimi zajít! Je
přece jednodušší jim dát nažrat a pustit ven ...
Ladislav Malach, člen OZ
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Honební společenstvo Březník-Kuroslepy

Základní škola
Leden:
- Dvojice žáků se zúčastnila olympiády z jazyka německého.
Pro naše žáky skončila výrazným úspěchem, když Radek
Fröhlich obsadil třetí místo a Hana Sklenářová skončila
šestá.
- 27.1. se uskutečnil již 9. Ples SRPŠ. Předtančení zajistili
nejen bývalí absolventi pod vedením paní Hany Bábuňkové,
ale také současné žákyně školy. Úspěchem akce byla tradiční
velká návštěvnost a dobrá nálada.
- 31.1. se uskutečnily akce dvě: oblíbený pololetní turnaj ve
florbalu a zápis žáků do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo l4
dětí.
- Během měsíce ledna byla také dokončena 3. etapa oprav
WC /dívky/.
Únor:
- Úspěchu dosáhli žáci v olympiádě z angličtiny. Žákyně 7.
ročníku Lenka
Požárová /z Kralic/ skončila pátá, Ivana
Křížová desátá. Ve starší kategorii se žákyně Simona
Nevrklová a Miroslava Černá umístili v začátku druhé
poloviny výsledkové listiny.
- 5.2. nastoupil pan František Kratochvíl jako školník.
Uklízečské práce zajišťuje paní Jaroslava Matoušková.
- Rodiče projevili zájem o prodej školního mléka pro žáky.
Březen:
- Jarní prázdniny proběhly opět ve znamení ozdravného
pobytu na horách. Jeseníky – Malá Morávka – chata Ladka.
Zúčastnilo se 26 žáků a 13 dospělých.
- O jarních prázdninách proběhly izolace obvodového zdiva
chemickou cestou. Následně bude do výše parapetů sejmuta
vnější omítka a po vyschnutí zdiva opět nanesena sanační
omítka.
- 13.3. se uskutečnila olympiáda v jazyce českém. Soutěže se
zúčastnili Radek Fröhlich a Jana Klusáková. Umístění obou
v 1. polovině účastníků této obtížné a nepříliš populární
soutěže považujeme za úspěch.
Duben:
23. 4. proběhlo první kolo přijímacího řízení na střední
školy. 13 žáků se hlásilo na maturitní obory, 6 na učební
obory.
24. 4. se uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže. Pěkné
třetí místo obsadili starší žáci, mladší se umístili uprostřed
startovního pole.
25. 4. na místě bývalé hospody u Křížů se naši žáci
zúčastnili výsadby červeného javoru, symbolu pro třetí
tisíciletí. Byli to Lukáš Chadim, Marek Nevrkla, Simona
Nevrklová, Jana Klusáková a Eva Svobodová. Za
pracovníky školy pan Jaroslav Bohuslav a ředitel školy
Zdeněk Cabejšek.
25. 4. se děvčata sedmého ročníku zúčastnila okresní soutěže
„Praktická dívka“ v Třebíči. Ze 14 družstev obsadila sedmé
místo.
7. 5. jsme uspořádali pro pracovníky ZŠ i okolních škol
zájezd do krajského města Jihlavy. Navštívili jsme jihlavské
podzemí a na zpáteční cestě jsme se zastavili v Brodcích v
brusičské sklářské dílně. Zde jsme získali zajímavé
informace o ručním broušení skla.
V květnu žáci osmého ročníku navštívili Pracovní úřad v
Třebíči, aby získali první informace o možnostech jejich
dalšího uplatnění v životě po skončení docházky do ZŚ.

Jelikož většina občanů mnoho o myslivosti a činnosti našeho
HS neví, dovolujeme si je alespoň velice stručně s naším posláním
seznámit. Máme 2l členů, 5 lov. hostů a obhospoda- řujeme
honitbu o výměře l620 ha, z toho 660 ha lesa. Tři členi jsou
mysliveckými strážemi se statutem veřejného činitele. Naše práce
je zaměřena hlavně na péči o zvěř, tj. budování krmných zařízení,
krmelců, oborohů, krmelišť, vnadišť, slanisek, zásypů a pak
zařízení k lovu, jako např. kazatelen a posedů. Mysliveckých
zařízení máme celkem 95-l00,
bohužel jsou z nedávné doby případy, kdy nám školní děti zničily v
úseku Černá hora 3 nové posedy a 1 kazatelnu. O koho se jedná
dobře víme, počítáme s tím, ze dotyční „mladíci„ škodu
dobrovolně odčiní. Z krmiv každoročně zajišťujeme zhruba pro
l00 kusů srnčí, 5 ks daňčí, 20 – 30 kusů černé a cca l00 zajíců po
80 metrických centech objemových a jadrných krmiv, 90 q řepy,
siláž, zadiny kaštany, sůl a další krmiva. V této oblasti dobře
spolupracujeme s družstvem LUH. Vlastníme 7 lovecky
upotřebitelných psů, tj. psů s předepsanými zkouškami. Ročně v
průměru každý z nás odpracuje pro honitbu kolem l20 hodin a na
klubovně 30 hodin. Aktivita jednotlivců je však velmi rozdílná –
od nuly až po 450 hodin za rok. Pravidelně ročně uskutečníme 2 –
3 brigády v lesích, hlavně při výsadbě a vyžínání. V posledních
třech létech jsme po odkoupení bývalého včelína v „Cihelně„
provedli pracovně a finančně náročnou adaptaci budovy na
klubovnu. Tato má již veškerá potřebná vybavení a mimo
využívání námi ji nabízíme k pronájmu na pořádání společenských
či rodinných akcí.
Z loveckých akcí organizujeme l hon na drobnou a 2-3 naháňky na
divočáky. Celkové odlovy činí ročně v průměru 3O-35 ks srnčí, 2
ks daňčí, 25 ks černé zvěře, 30-40 bažantů (ty po nákupu
vypouštíme), 2-3 zajíci – do tomboly na „poslední leč„, 15-20
lišek a několik toulavých koček. Značně nás trápí a rozhořčuje
nezodpovědnost a nerespektování zákonů a vyhlášek ze strany
majitelů psů, kteří je nechávají volně pobíhat v honitbě, v obci a
jejím okolí. Ze zákona tyto psy, kteří se vzdálí 200 m od
posledního obydleného stavení a z vlivu svého pána, může každý
náš myslivec zastřelit, ale zatím to neděláme. Snažíme se
majitelům psů domlouvat a vysvětlovat, že zvěř má taky právo na
trochu klidu a ne být prakticky trvale štvaná a rušená.
Ročně nalézáme, a to hlavně v období říjen až červen 5-7
stržených kusů srnčí a několik zajíců. V to nepočítáme následné
úhyny po uštvání na zápaly plic či vysílení. Většinu majitelů těchto
toulavých a volně pouštěných psů v honitbě (hlavně vlčáků ale i
ostatních plemen) jsme již osobně upozornili. Pokud dále nebudou
respektovat upozornění na porušování zákonných norem, budou
muset přijít sankce. V honitbě si to budeme převážně řešit sami,
ale na území obce očekáváme, a s námi určitě většina občanů, že
zavede pořádek obecní úřad. Jen jako příklad uvádíme hřiště na
kopanou, kde proběhne snad každých l0-20 minut pes, nebo
skupina psů, kteří si zde patřičně „uleví„. O pobíhání a
znečišťování v ulicích obce, kde nenajdete l0 metrů chodníku bez
psího trusu, snad není třeba ani mluvit. Zvířata za to nemohou, ale
jejich majitelé ano.
Předkládá:
Kopuletý Karel
myslivecký hospodář a statutární zástupce
člen Myslivecké stráže
Musil Josef
předseda
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Historie obce
Podíváme-li se do historie o nejstarších stavbách
v naší vesnici tak jsou to: kostel, tvrz – bývala na
„Kocperkách„, hrad Lamberk a některá stavení ve
kterých se bydlí. K tomuto se váží i stavení, která se
starala o výživu obyvatel. Od pradávna a po všechny
generace jsou to mlýny. První Březnický mlýn! Kde
stával? Kdo ho nechal postavit a kdy? Komu patřil
po celou dobu, kdy mlel obilí? Vše toto bylo zahaleno
uplynulým časem, který utekl a nepředávali se žádné
zprávy o tomto mlýně z pokolení na pokolení, takže
jsme v dnešní době o něm téměř nic nevěděli. Proto si
oživíme minulost a něco si i tomto mlýně povíme:
Březnický mlýn
stával na místě nynější hájovny, zvané i na mapách „U
Vlasáka„. Byl založen asi ve druhé polovině 14. století
s hradem Lamberkem, ale připomíná se až
r. 1416, kdy Jindřich z Náchoda prodal Bludovi
z Kralic svůj majetek v Březníku, totiž 3 lány, 2
krčmy, lázeň a Pavelcův mlýn, řečený Konečný pod
Zňátkami. Kolem roku 1530 tu žil mlynář Linhart,
který dával vrchnosti ročního platu 30 grošů a k tomu
poznamenáno: „A ten má střechy a dvéře
spravovati,„tj. poddaným lidem. Léta 1545 náležel
mlýn s Březníkem bratřím Oldřichovi a Znatovi
z Lomnice na Náměšti. V jejich zámeckém urbáři je
k tomuto roku poznamenáno, ze mlynář Drmelík dává
z řeky půlletně 1 zlatý činze čili platu.
Avšak mlýn dostal brzy nového držitele, neboť zápis
ve zmíněném urbáři uvádí k r. 1559, ze „Joachim
koupil mlejn Vrzalovský v Březníku od bratra svého
za 520 zlatých„. Toto pojmenování dosvědčuje, ze
před Drmelíkem žil na mlýně
Jistý Vrzal.O smutném konci Joachimova bratra praví
urbář suše: „Vondru mlynáře klády udávily„. Avšak již
roku 1561 zapsáno, ze „Mikuláš koupil tento mlejn za

460 zlatých„. Ani ten na něm dlouho nepobyl, neboť
záznam z roku 1568 dí, že sirotci nebožtíka Pavla
Joba, mlynáře v Březníku, mají na mlejně pod
Číměřem zl. 134, na mlejně pod Náramčem 44zl. a na
mlejně pod Jesenim 57 zl.(podílů a půjček). Tak totiž
jmenovali té doby březnický mlýn.
Zemřelý mlynář zanechal dle toho svým dětem jmění
velmi slušné, které bylo ukládáno do sirotčí truhlice na
zámku a odtud půjčováno věrohodným dlužníkům.
Tak r. 1583 bylo vzato z truhlice od sirotků nebožtíka
Pavla mlynáře v BřeznÍku zl. 55 a jsou půjčeny.
Z téhož sirotčího jmění vzato 30 zl.a jsou půjčeny
v obci březnický na most pod Kuroslepy. Avšak jeden
z těch sirotků neznámého jména , se ve světě zatoulal
a tak to dopadlo pro Březník s onou výpůjčkou velmi
šťastně. Po Pavlově smrti nastoupil jeho syn, neboť
zpráva z roku 1600 vykládá, ze Anna dcera nebožtíka
Pavla mlynáře v Březníku, prodala z dílu svýho
Jakubovi mlynáři pod Jesenim zl.30 za hotových 8,5
zlatého tedy pohledávka, která měla býti splacena
v ročních lhůtách, byla vyplacena hotově hned, ovšem
v počtu značně nižším.
Dále není o mlýně zpráv, až pozemková kniha obce
Kralic uvádí k r. 1784 číslo 47 „Vlasákovu chalupu„
jejímz majitelem byl Jan Roučka i v roce 1820. Bylať
asi tato realita dále jmenována po předchozím jejím
držiteli. Kdy mlýn zanikl, nelze zatím zjistiti.
Roku 1860 byl majitelem Karel Stejskal, pocházející
z mlynářské rodiny velkopolské, který
svůj majetek prodal za 3800 zl. náměšťskému
velkostatku.
Později se stala z tohoto mlýna hájenka, kde působili
hajní různých jmen a od roku l960 slouží tyto
prostory po dobudování jako rekreační středisko
Ministerstva vnitra.
Jaroslav Bohuslav

Vážení spoluobčané,
na naše zemědělství doléhá po suchu v loňském roce další krize. Po vypuknutí nemoci šílených krav – BSE poklesla
spotřeba hovězího masa za první dva měsíce letošního roku o 40 % v České republice a v Evropské unii o 27 %.
Nutno podotknout, ze tato nákaza nebyla v naší republice vůbec prokázána. Další pohromou pro Evropu je výskyt
slintavky a kulhavky 19.února 2001 ve Velké Británii. Tato nemoc v současné době byla zjištěna již v Jižní Francii,
Irsku a Nizozemsku. Každodenní televizní reportáže z britského království jsou hrůznou apokalypsou, která by dříve
než do televizního zpravodajství patřila do amerického thrilleru. Vzniká zásadní otázka „proč tedy neočkovat„?
Vakcinace (očkování) byla ve všech členských státech evropské unie zastavena počátkem 90. let a to ze dvou
důvodů. Především plošná vakcinace skotu, ovcí, koz a prasat je dražší než případná likvidace ohnisek nákazy.
Druhým, o mnoho vážnějším argumentem byla skutečnost, ze ve světě je mnoho zemí, které proti tomuto
onemocnění nevakcinují a odmítají obchodovat se státy, jež vakcinaci uskutečňují. Vakcinovaná zvířata sice
neonemocní, ale mohou v sobě přechovávat virus a šířit ho, ať již přímým stykem nebo prostřednictvím živočišných
produktů. Pokud bychom u nás chtěli přistoupit k plošné vakcinaci, tak by k tomuto opatření muselo dojít na celém
světě. Jinak bychom se dostali do obchodní izolace. Závěrem bych Vás chtěl poprosit, abyste nevstupovali do
střediska živočišné výroby, kde je v současnosti zákaz vstupu.
Družstvo LUH, družstvo
předseda
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