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Okénko starosty

Opravy silnic probíhají naplno
Více než 700 miliónů korun vydá kraj Vysočina v tomto roce
na opravy silnic druhé a třetí třídy. Vyjmenované akce lze
nalézt na http://www.ksusv.cz/akceeib.php. Právě poměrně
masivní investice kraje do oprav krajských silnic společně s
investičními akcemi na krajské silniční síti, které jsou v této
době současně realizovány obcemi, městy a státem, způsobují
vznik řady problémů pro řidiče. Je nám jasné, že dopravní
prostupnost Vysočiny je opravami silnic omezená, ale
chceme-li efektivně využít úvěru poskytnutého Evropskou
investiční bankou a především chceme-li alespoň částečně
snížit obrovskou zanedbanost naší krajské silniční sítě,
nemáme jinou možnost, než intenzivně opravovat,
rekonstruovat a investovat.
Samozřejmě, věci se mají dělat promyšleně a s rozmyslem.
Stejně jako ostatní řidiče i mě zlobí čas od času nekvalitně
označená objízdná trasa nebo existující značka, která nemá
žádný smysl, protože oprava ještě nezačala nebo neprobíhá
nebo již dávno skončila. Všechny tyto věci se stávají. Proto
prosím nejen řidiče, ale i starosty a vůbec zaměstnance
obecních úřadů a samozřejmě i další občany, aby na
nedostatky Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
upozorňovali (krajský dispečer 567 117 117). Zároveň je
však nutné si uvědomit, že zhotovitelů staveb jsou desítky
a rovněž se u různých staveb mohou lišit i investoři (kraj,
obec, město, stát apod.), proto nemusí být vždy jednoduché
nápravu oznámené závady rychle zajistit.

Vážení spoluobčané,
rok 2006 byl obdobím, kdy státní legislativa
připravovala a konzultovala novelizaci stavebního
zákona, který byl v témže roce schválen a nabyl
účinnosti k 1.1. 2007.
Velmi důležitým bodem v této novelizaci stavebního
zákona je pro všechny obce „Územní plán obce“, jehož
obsahem je vše co souvisí s vizí rozvoje obce v dalších
letech. Obec Březník již v minulosti měla zpracován
Územní plán ( cca 1983), následně pak byla zpracována
„Urbanistická studie“, která byla s našimi občany
veřejně projednána a schválena v roce 1999.
Nyní jsme v situaci, kdy zastupitelstvo obce již v roce
2006 rozhodlo o aktualizaci a pořízení nového
Územního plánu, který reaguje na nové požadavky
rozvoje naší obce, zohledňuje požadavky státních
orgánů a v neposlední řadě zachovává všechny dobré
myšlenky občanů jak z předešlých dokumentů, tak i
současné aktuální požadavky doby.
V současné době jsme ve fázi, kdy se zpracovaný
Územní plán veřejně projednává na všech státních i
krajských úrovních a poslední důležité slovo dostanete
Vy, občané. Budete pozváni na společné veřejné
projednání, které proběhne v měsíci srpnu nebo září
2007, kde budou zodpovězeny Vaše otázky a
prodiskutováno vše, co Vás bude zajímat, s členy
zastupitelstva obce, pověřenými pracovníky Městského
úřadu Náměšť nad Osl. a zpracovatelem Územního
plánu obce Březník ing, arch. Brožkem z Brna.

Vzdělávání seniorů
Možná si toho spousta občanů ani nevšimla, ale na začátku
června proběhla v Rančířově u Jihlavy pod patronací Vysoké
školy polytechnické Jihlava mezinárodní konference
s názvem Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na
vysokých školách v České republice a v Evropě. Konference
se konala u příležitosti 20. výročí založení seniorského
vzdělávání u nás. Účastníky byli zástupci všech vysokých
škol v České republice a také zástupci z Francie a Holandska.
O konání této akce se zmiňuji zejména ze dvou důvodů.
Tím první důvodem je, že považuji za důležité upozornit, že
se naší veřejné Vysoké škole polytechnické v Jihlavě podařilo
velmi rychle zaujmout významné místo v oblasti vzdělávání
seniorů. Univerzita třetího věku se stává velmi úspěšným
projektem a já věřím, že se postupně bude rozšiřovat do
oblasti celé Vysočiny.
Tím druhým důvodem mého zájmu o tuto konferenci je
potom vlastní smysl a důležitost realizace projektu vzdělávání
seniorů na Vysočině. Je jasné, že ke spokojenému životu patří
nejen fyzická, ale také duševní svěžest. Právě Univerzita
třetího věku skvělým způsobem umožňuje seniorům nejen
získávat další znalosti, ale také zúročit a zhodnotit své životní
zkušenosti. Některé závěrečné práce z oblasti historie, umění
nebo sesbírání statistických údajů jsou totiž velmi cenné a to
buď dalším obohacením naší historie nebo i možností jejich
praktického využití.

Společně si tak připravíme rozvojový dokument celého
území naší obce, který bude závazný pro všechny
subjekty. Tento dokument má platnost do další
aktualizace nebo vynucené změny, kterou přinese tzv.
život nebo novelizace zákona.
Věříme, že se aktivně zúčastníte veřejného
projednávání a přispějete tak k rozvoji naší obce
v blízkém budoucnu.

Starosta obce, Ing. Jaroslav Mojžíš
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Co je již dnes zřejmé, je skutečnost, že kapacita Univerzity
třetího věku přestává stačit poptávce zájemců a rovněž tak je
zřejmá i obtížnější dostupnost studia pro seniory ze
vzdálenějších míst kraje. Na druhé straně nic nebrání konání
výjezdních přednášek a kurzů. Za sebe si dovedu představit,
že kraj by takovéto aktivity třeba i různých vysokých škol na
základě dopředu domluveného systému a pravidel podpořil.

ve velmi špatném stavu (prostředkem cvičiště tekla voda),
vyžádala si její úprava značné námahy. Cvičení se konalo 28.
srpna 1922 a vedle domácích cvičenců se ho účastnili členové
Sokola z Náměště n. Oslavou, Mohelna, Kralic n. Osl.,
Ocmanic, Rapotic a Příbrami. Zájem mezi občany o veřejné
cvičení byl velký a tak se na vstupném utržilo celkem 3.259,Kč, výdaje činily 1.825,-- Kč. Cvičení se v Březníku
opakovalo v letech 1928 a 1930. Od roku 1928 na cvičišti
občas členové sokola hráli divadlo v přírodě.
Po prvním úspěšném veřejném cvičení se rodí myšlenka
postavit v obci sokolovnu. Výbor pobočky začal vyvíjet
snahu k získání vhodného stavebního místa nebo alespoň
pozemku, který by mohl být v příhodnou dobu vyměněn.
Když se v roce 1924 parceloval panský dvůr v Kuroslepech,
koupila pobočka Sokola pozemek o výměře 0,88 ha, za který
v letech 1924 – 1925 zaplatila ve dvou splátkách 4.684,-- Kč.
V té době postihla bratry v pobočce velká ztráta, když 17.
prosince 1924 ve věku 56 let zemřel její zakladatel bratr
Karel Malý.
Dne 11. února 1925 dává na schůzi bratr Theodor Mužík
návrh na založení fondu bratra Malého ke stavbě sokolovny.
Na valné hromadě 28. února 1930 je pobočka zrušena a
Tělocvičná jednota Sokol v Březníku se osamostatňuje. Na
fondu br. Malého v té době bylo 28.119,-- Kč. Převážná část
finančních prostředků byla ze zábav, divadel a veřejných
cvičení. Členská základna čítala 39 mužů a 4 ženy. Starostou
byl zvolen řídící učitel Alois Lysák, vzdělavatelem nový
učitel Jan Souček. Byl přijat návrh bratrů Pánka a Vágnera,
aby se každý člen postaral o nalámání 2 m3 kamene v lomě
Kolečko na stavbu sokolovny. Veškeré práce spojené
s přípravou stavebního materiálu byly zajišťovány zdarma.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz

Z kronik Obce Březník
Vážení spoluobčané,
jistě vaší pozornosti neunikla skutečnost, že u sokolovny
probíhají přípravné práce pro vybudování nového
sportovního areálu. Rozhodla jsem se proto zveřejnit zápis
z obecní kroniky, který pojednává o výstavbě březnické
sokolovny. Toto téma zpracoval pan Miroslav Menšík v roce
1987.

Stavba březnické sokolovny
Dne 9. května 1920 se v hostinci u Křížů konala schůze,
na kterou zavítali členové Tělocvičné jednoty Sokol
v Náměšti n. Oslavou (založena r. 1892), aby v Březníku
založili pobočku Sokola. V obci k tomu již byly vytvořeny
předpoklady, neboť v té době již byli členy náměšťského
Sokola březničtí občané – řídící učitel Karel Malý, učitelka
Božena Malá, Albína Janoušková č. 19, Alexandr Jarolím č.
122, Jan Tomassi č. 123 a Miloš Staněk z Kuroslep. Jednání
v 16.00 hodin zahájil Karel Malý. Uvítal přítomné bratry
z Náměště v čele se starostou Josefem Trubačem a četné
občany z obce.
Během schůze se do březnické pobočky Sokola přihlásili –
František Bohuslav č. 30, Fr. Bok č. 25, učitel Josef Dufek,
Fr. Havelka č. 96, Josef Horký č. 6, Jan Hort č. 49, Julius
Janoušek č. 22, Bohumil Krejčí č. 117, Emil Křikava č. 81,
Josef Kopuletý č. 16, Jan Kudláč č. 2, Josef Kříž č. 31, Alois
Kopuletý č. 16, Alois Kříž č. 67, Fr. Kříž č. 31, Josef Kříž č.
14, Fr. Krejčí č. 52, Jan Musil č. 117, Theodor Mužík č. 28,
Fr. Malý č. 24, Karel Nováček č. 4, Josef Řezanina č. 108, Fr.
Oborný č. 29 a Fr. Staněk č. 11 – za členy, kteří přestoupili
z Náměště n. Osl., čítala březnická pobočka Sokola celkem
31 členů.
Na další schůzi 15. června 1920 byli aklamací zvoleni
prvními funkcionáři – Karel Malý (starosta), Emil Křikava
(místostarosta), Josef Dufek (náčelník), Josef Kopuletý
(jednatel) a František Řezanina (pokladník). Do výboru byli
dále zvoleni – František Bohuslav, Karel Nováček, Josef
Kříž, Frant. Bok, Julius Janoušek, Jan Tomassi, Alexandr
Jarolím, Bohumil Krejčí a Frant. Oborný. Roční příspěvek
byl stanoven na 12,-- Kč. První divadelní hru členové Sokola
sehráli na počest 28. října 1920. Hru „Červánky svobody“
nacvičili Theodor Mužík a Julius Janoušek. Hra byla uvedena
v hostinci u Křížů a na vstupném vynesla 502,-- Kč.
Již o dva roky později bylo v Březníku připraveno první
veřejné cvičení na cvičišti v Močitkách. Protože plocha byla

Pokračování o stavbě sokolovny vyjde v příštím čísle
Březnického čtvrtletníku.
Zpracovala:
Eva Brůžová, kronikářka obce

Zprávičky ze ZŠ
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do učebních oborů 7 žáků. Popřejme jim tedy úspěšný vstup
do dalšího života a nám i Vám, vážení spoluobčané, příjemné
prázdniny, dovolené a hodně slunečných dnů.

Jarní měsíce proběhly ve znamení soutěží, testování,
přijímacích zkoušek, ale i zábavných akcí.
• Ve třech kolech se uskutečnila velmi úspěšná
dopravní soutěž. Školní kolo na hřišti
v Březníku, okrskové kolo v Náměšti. Starší žáci
Hana Plachá, Lukáš Babčan, Lucie Rybníčková a Jan
Tomek obsadili krásné 2. místo, avšak mladší žáci
Lucie Soukopová, Patrik Patočka, Martin Sýkora a
Monika Babčanová zvítězili. Proto získali tu čest
reprezentovat Náměšťsko v krajském kole ve Žďáru
nad Sázavou, kde skončili na pěkném 5. místě. Celou
přípravu vedla paní učitelka Fröhlichová.
• Radost nám udělala také pěvecká soutěž Kralický
slavíček, kterou pořádá již tradičně ZŠ v Kralicích.
Katka Porazilová si písničkou Koulelo se, koulelo
červené jablíčko vyzpívala 3. místo.
• Následovaly další akce:
- olympiáda ze zeměpisu – žák 9. ročníku Filip
Rybníček
- uzavření zdravotnického kurzu pro žáky 8.
ročníku praktickými ukázkami
- okresní kolo Pythagoriády – žák 7. ročníku
Martin Franěk a žáci 6. ročníku Eva Prokešová a
Michael Bátrla
- kurz plavání v Třebíči pro žáky 3. a 4. ročníku
- testování žáků 5. ročníku z matematiky,
českého jazyka a všeobecných znalostí podle
testů firmy CERMAT
- okrskové kolo fotbalového turnaje Coca Cola
Cupu v Hrotovicích, kterého se zúčastnilo 12
žáků od 9. po 7. ročník
- v květnu základní kolo soutěže Labyrint pro
žáky 4. ročníku, do okresního kola se
probojovali
Lucie
Staňková,
Gabriela
Myklišová, David Šoukal a Vojtěch Ulík,
obsadili 3. místo
- malá kopaná v Rapoticích pro chlapce 1.
stupně, hoši obsadili 4 místo.

Mgr. Ludmila Černá

V tomto čase máme také již za sebou školní výlety:
• 4., 5. a 6. ročník navštívil Třebíč, synagogu a
baziliku
–
paní
učitelky
Coufalová
a Nevrklová
• 7. ročník Vranov nad Dyjí a Znojmo – paní učitelka
Černá
• 8. ročník Valašsko – paní učitelka Fröhlichová
• 9. ročník Olomouc a Litovelsko – paní učitelka
Jarolímová
• o víkendu 9. až 10. června žáci 1. stupně pobývali
na ranči v Tavíkovicích – paní učitelky Jiránková a
Hejlová.

Pozn.: Tato výtvarná práce (současně s prací „Slunce“ na str.
5) je dílem žáků Základní školy Březník pod vedením paní
učitelky Marie Rybníčkové. Tato zajímavá a velmi vydařená
práce je vystavená v prostorách Základní školy.

Dosud neznámou akcí bylo protidrogové motivační
představení
Na
rovinu
(pro
starší
žáky)
a Veselý svět (pro mladší žáky). Oba pořady se žákům velmi
líbily a byly kladně hodnoceny i ze strany učitelů.

T A V Í K O V I C E
2 0 0 7
Jedním slovem – S K V Ě L É

A co závěrem… Z 9. ročníku vychází celkem 23 žáků,
z toho na školy a učební obory s maturitou celkem 16 žáků,
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Vyrážíme v PÁTEK 8. ČERVNA, přítomno bylo 30
dětí: 5 z Mateřské školy a 25 ze Základní školy.
Trošku nás zdržela objížďka, ale konečně jsme na
známém místě. Rychle vyložit bágly, rychle se
ubytovat a začínáme si užívat: soutěží se na souši i ve
vodě – rozmazluje nás koupání, sluníčko a zábava.

nechce se nám to ani věřit, ale v tomto školním roce se na
stránkách čtvrtletníku scházíme naposledy. To je fakt
hustý, každá škola má svůj konec, jako měla začátek. Než
si budeme užívat prázdniny, povíme Vám co nás potkalo, co
jsme prožily.

Poděkování patří i sponzorům:
AGROKOP CZ, a.s. Třebíč – p. P. Bureš
JEDu – p, S. Sklenář
SIKO Kralice nad Oslavou – p. L. Sochor
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC Brno – p. J.
Chytka
MILOŠ STANĚK STŘECHY Kuroslepy
K & K – servis chladícího a mrazícího zařízení Třebíč
– p. J. Král
PROST Náměšť nad Oslavou – p. M. Bátrla
DRUŽSTVO LUH – p. F. Pejpek
p. H. Široká, Kralice nad Oslavou
p. učitelka H. Hejlová, Březník
Díky nim děti vyhrály spoustu skvělých cen.

-

AŤ ŽIJÍ TAVÍKOVICE 2008!
-

P.S.: Za tento ráj pro děti patří poděkování paní
učitelce Jarce Nevrklové, která ho zajistila pro
naše děti už po deváté. Přejeme jí, aby i na
novém působišti měla stále takové vynikající
nápady.
Za všechny - Zdeňka Hejlová.
-

-

-

Mateřská škola
Krásný slunečný den,
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17. dubna byl zápis do MŠ na školní rok
2007/2008. Přišlo sedm nových kamarádů, pro
které jsme s paní učitelkou nachystaly dárky.
Všechno jsme jim ukázaly a moc se jim u nás líbilo.
20. dubna jsme měly u nás v MŠ na návštěvě
policisty ČR z Náměště nad Oslavou. Společně
s kamarády z I. stupně ZŠ jsme si prohlédly
uniformu, odznak a pistole. Jeden z nich měl na
sobě výzbroj pro zásah proti zvlášť darebákům.
Vypadal jako černý rytíř- v té helmě, vestě a
chráničích. Dokonce jsme od našich kamarádů
policistů dostaly drobné dárky a slib, že se určitě
nevidíme naposledy!
24. dubna jsme se školáky jely do Třebíče na
divadlo „Popelka“. Seděly jsme úplně vepředu, vše
jsme viděly úplně přesně a moc se nám pohádka
líbila.
11. května jsme přivítaly v naší třídě maminky.
Pásmem o barvičkách, básničkami a písničkami
jsme tak s nimi oslavily Den matek. Dostaly od nás
dárek, kytičku a celou slávu jsme zakončily
opékačkou.
1. červen patřil v naší školce nám dětem – dostaly
jsme balíčky plné dobrot a nové hračky na písek a
zahradu. Odpoledne patřilo tatínkům: zacvičily
jsme jim a zazpívaly. Společně jsme pak s nimi
plnili různé úkoly: vzájemně jsme se kreslili,
závodili s autíčky, navlékali korálky a závěr patřil
společné hře. Aby nám u všech těch úkolů
nevyhládlo, tak maminky připravily mísy plné
dobrot. Všem, tatínkům i maminkám, patří naše
poděkování za báječně prožité odpoledne.

-

-

-

-

6. června za námi přijela naše stará známá p.
Oldřiška Matoušková a za její pomoci jsme si
vytvořily plastický obrázek.
8. červen byl den odjezdu našich pěti předškoláků
na ranč do Tavíkovic. Byl to víkend plný her,
soutěží, sluníčka a koupání. Díky za něj paní
učitelce Jiránkové a jejím pomocníkům: Alence
Pejpkové, Denise Pavlíkové, Evě Prokešové a mnoha
dalším. Ani se nám v neděli nechtělo domů.
19. června jsme společně se školáky jely na výlet
do Vyškova do ZOO a Dinoparku. Připadaly jsme si
jako ve filmu- z těch všech dinosaurů, brontosaurů
a tyranosaurů šel až strach. Ale bály jsme se
krásně!
28. června jsme se loučily s našimi kamarády,
kteří jdou po prázdninách do školy a za námi už
přijdou třeba někdy jen na návštěvu.

Uběhlo již šest měsíců roku 2007 a tak znovu
přicházíme s přehledem činností tanečního souboru.
Mladí tanečníci z Březníka v první polovině letošního
roku opravdu nezaháleli a svou taneční aktivitou dál
vzorně reprezentovali naši obec. Pro plesovou sezonu
v tomto roce nacvičili předtančení na hudbu Alžbětínské
serenády – valčík a rock-and-roll.
13. ledna 2007 vystoupili na plese v Březníku, který
pořádal Sbor dobrovolných hasičů.
26. ledna 2007 vystoupili naši tanečníci na stužkovacím
plese, který pořádala Střední zdravotní škola v Třebíči.
3. února 2007 pořádal v Březníku svůj ples taneční
soubor a na tomto plese sedmkrát vystupovali
pořadatelé a členové tanečního souboru se svým
programem.
10. února předvedli své předtančení na plese, který
pořádalo SPRŠ.

Letos poprvé po třech letech nebude mít o prázdninách
naše školka provoz a pak už se uvidíme až po prázdninách.

17 . února 2007 neodolalo našim tanečníkům město
Brno, kde na plese železničářů zaznělo tango a poté
rumba bezchybně zatančená členy našeho souboru.
Dalším vystoupením tohoto večera byl půlnoční rockand-roll na Sokolském plese v Kralicích, který
rozproudil náladu všech přítomných hostů.

Taky se tak těšíte jako my?
Krásně a ve zdraví si je užijte a po prázdninách
N A S H L E D A N O U !!!!!!!
Vaše děti z mateřské školy

23. února nešetřili občané Mohelna potleskem, kterým
odměnili vystoupení našich tanečníků na Sokolském
plese.
Ve svém životě se i naši mladí tanečníci setkávají
s potřebou pomoci druhým lidem a proto i je oslovuje
charitativní činnost. 3 března vystoupili na
charitativním plese v Náměšti nad Oslavou.
Zpracovala:
Eva Brůžová

Pranostiky červenec:
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
V červenci když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.
Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
Na Markétu když prší, ořechy se stromu srší.
Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
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Víte, že ………
- se vybírají do konce června 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
- se připravují nové nájemní smlouvy na hrobová
místa. Nové nájemní smlouvy by měly být
připraveny během měsíce července a srpna.
Všichni nájemníci budou včas upozorněni, aby
přišli na Obecní úřad podepsat smlouvy a
uhradit nájemné
- se změnila pracovnice na Obecním úřadě
Březník? Novou pracovnicí je Ludmila
Sochorová z Vícenic u Náměště nad Oslavou.

Na počátku bylo SLOVO,
To slovo bylo SVĚTLO.
A kdo řekl STÍN?
Opustili nás:
Ladislav Čech, č.p. 142
Anežka Rejtharová, č.p. 7
Na oknech květiny,
v zahradách stromečky,
políčko za humny,
a všude domečky.
V jednom já bydlím
a dobře se zde cítím.

Vážení občané, dovolte mi, abych se toto cestou
s Vámi všemi rozloučila a popřála Vám hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Těším se na další
setkání, teď již nepracovní, s Vámi všemi, zde ve
Vaší krásné obci. Děkuji Vám za spolupráci.

Vítáme nové přistěhované občany:
Pavel Zimola, č.p. 197
Miroslav Mašíček, č.p. 206

Chytková Simona
Manželé Vladimír a Blanka Sedláčkovi, č.p. 211

Všechny obrázky, které zde naleznete, pro Vás
nakreslily děti z Mateřské školy v Březníku.

Romana Stoklásková se synem Adamem Stokláskem,
č.p. 211

Předpověď počasí pro ČR na období od
21.6.2007 do 20.7.2007
( Předpověď byla vydána 20.6.2007 )
Období
bude
jako
celek
nadprůměrné, teplotně průměrné.

srážkově

Dlouhodobý průměrný úhrn srážek v tomto
období: 88 mm

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

Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období v
Klementinu: 19,1 st.C
Interval průměrných srážek: 72 až 98 mm

Další náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad
do 15. 9. 2007. Děkujeme.

Interval průměrných teplot v Klementinu: 18,6
až 19,6 st.C
Informační okénko Obce Březník
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