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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
především bych Vás chtěl všechny pozdravit
a popřát Vám příjemné a klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví do nového roku 2013.
Než se však oddáme svátečním dnům, tak bych rád
provedl stručnou rekapitulaci tohoto roku
a vzpomněl některých aktivit a událostí. O tom,
co proběhlo, jste byli průběžně informováni
v předchozích vydáních čtvrtletníku, a tak jenom
vzpomenu těch posledních.
Mezi význačné události se nepochybně řadí
100. narozeniny paní Bokové, jichž se dožila letos
v říjnu. Se svou gratulací přišli v předstihu
ze sociální správy, ti jí předali dopis, dnes
již odstoupivšího ministra práce a sociálních věcí,
pana Drábka.

Zastupitelé obce paní Bokové společně popřáli
o letošních hodech a se svojí gratulací se připojil
i taneční soubor, kapela Polužanka, kteří jí před
domem zahráli a zatančili. Za kraj Vysočinu paní
Bokové společně s námi popřál radní pan Krčál.
O průběhu výstavby venkovního osvětlení jsem Vás
již informoval minule, snad jen naposledy. Na
začátku prosince jsme obdrželi kolaudační souhlas

a teď už jsme i tuto akci zaplatili, náklady dosáhly
oněch 2,7 mil. Kč. Jak dál s osvětlením, rozvážíme
podle dalších okolností.

Osvětlení s čistým sněhem vytváří docela pěkné efekty.

V dalším bych Vám chtěl poděkovat za odpovědný
přístup
ke
třídění
komunálního
odpadu.

Již opakovaně se umísťujeme v soutěži pořádané
Krajem Vysočina a organizací EKO-KOM „My třídíme
nejlépe“ na prvních místech. Letos to bylo druhé
místo v tzv. hlavní soutěži a první místo ve
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„Vedlejší soutěži“ (bližší informace na internetu,
www.tridime-vysocina.cz). Kromě dobrého pocitu
nám to přineslo celkem 70 tis. do obecní pokladny.
Letos se trochu zpřísní pravidla soutěže, a tak Vás
prosím: „Třiďte dále, lépe a více!“ Za odvoz
vytříděného odpadu nic neplatíme a tak můžete
přispět ke snižování nákladů na likvidaci tohoto
odpadu. Notabene, poplatky za svoz a likvidaci
komunálního odpadu zůstanou na stejné výši a jen
se trochu zjednoduší pravidla. Na úřední desce visí
obecně závazná vyhláška č. 4/2012, která tato
pravidla stanovuje, a podle nich budou vytvořeny
předpisy poplatků pro rok 2013. Prosím Vás o jejich
včasné zaplacení.
A snad poslední věcí, o které se v této části
zmíním, je tradiční setkání s důchodci (pardon).
Chtěl bych poděkovat, snad i Vašim jménem, všem,
kteří se podíleli na přípravě této akce, a hlavně
všem účinkujícím, od těch nejmenších, přes taneční
soubor, až po Polužanku. Každý z nich tomu dal
hodně sil a výsledek byl, podle mého názoru, velice
pěkný. Ani jsme snad nepoznali, že letos nepřijel
Pepíček...

Chtěl bych poděkovat také Vám všem, co se
pravidelně scházíte na písničce s harmonikou, jen
vydržte a ať je Vás ještě víc!
Rád bych také poděkoval místním organizacím
a spolkům za jejich celoroční činnost a jejich
činovníkům za jejich obětavost a čas, který této
činnosti věnují. Z předchozího je vidět, že se
dokážeme společně sejít a se pobavit, a tak bych
Vás chtěl požádat o jejich podporu a větší účast
na jejich akcích (nejen zábavních), vždyť činnost
těchto spolků je vlastně životem naší obce.
Ještě jednou Vám přeji za všechny zastupitele vše
nejlepší a vedle toho zdraví i hodně pracovních
příležitostí v novém roce.
Ladislav Malach, starosta

VÍTE, ŽE…
Máme na obci nového pracovníka? Na podkladě
dohody s pracovní agenturou je na obci zaměstnán
pan Široký Milan. Bude zde ½ roku a jeho mzdu
plně hradí Úřad práce.
Kdo by si chtěl nechat udělat fotky z akcí
pořádaných obcí, může se dohodnout s pracovníky
úřadu a v dohodnutém čase si může připravit jejich
výběr na počítači a oni mu pomohou s jejich
objednáním.

UPOZORNĚNÍ
Opět upozorňujeme, zejména starší občany, že se
množí případy, kdy domácnosti navštíví podomní
prodejci různého zboží a služeb. Je důležité vědět,
že občané nejsou povinni pouštět tyto cizí osoby
do svých domácností. Nabádáme tímto občany
Březníka k velké obezřetnosti při jednání s nimi
a při případném uzavírání smluv k opatrnosti.
Další upozornění směřuje k opatrnosti při pohybu
na místních komunikacích a silnicích v zimním
období. Zejména teď, kdy se teplota pohybuje
kolem nuly a je mlha, se vytváří náledí. Potom stačí
jen kousek namrzlé plochy a neštěstí je hotovo.
I když se snažíme hlavní chodníky posypat,
nemusíme vše stihnout a zejména silničáři v tyto
exponované dny mají jiné priority a na obec
se dostane, až posypou hlaví tahy. Tak prosím
pozor! Pěšky, na kole i autem.
Za upozornění také stojí přístup k Vašim psím
miláčkům. Tím, že je necháte volně pobíhat, jim
sice uděláte radost, ale tu s nimi nemusí sdílet vaší
sousedé a majitelé trávníků, na kterých nechávají
svoji vizitku. Zkusme respektovat svobodu i těch
druhých a nemusíme se ohlížet na nějaké obecní
vyhlášky.
starosta

POZVÁNKA
31. 12. 2012 - Ohňostroj
2. 3. 2013 - Dětský karneval
30. - 31. 3. 2013 - Jarní výstava: fotografie
a perníčky
15. 6. 2013 - Dětský den
27. 10. 2013 - Štrúdlování a lampionový průvod
Dílny s p. Jitkou Klímovou pro veřejnost
(termíny budou oznámeny).
Kulturní komise obce Březník
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PLATBY ZA PRONÁJEM HROBŮ
Před pěti lety jste uzavírali nové nájemní smlouvy
na hroby. Většina těchto smluv končí v letošním
roce, a tak jsme pro Vás připravili, resp. ještě
připravujeme, návrh nových smluv a počítáme
s tím, že by se mohly podepisovat od 15. ledna
2013 na úřadě. Jde o ty smlouvy, jejichž platnost je
do konce roku 2012 a dále je třeba obnovit
smlouvy, kdy vlastní nájemce sám zemřel. Jedná se
celkem asi o 200 smluv.
Zastupitelstvo
obce
na
posledním
zasedání
odsouhlasilo cenu za pronájem 1m2 hrobu
následně: 5,-Kč/rok a cenu souvisejících služeb
a 23 Kč/m2 a rok. Smlouvy budou uzavřeny opět
na 5 roků, pokud nepůjde o hroby s novými
pohřbenými, u nichž tlecí doba přesáhne těchto pět
roků, tak tam ta nájemní doba bude samozřejmě
delší.
V souvislosti s tím bychom Vás chtěli také upozornit
na Vaše povinnosti, které Vám z této nájemní
smlouvy plynou. Je bezpodmínečně nutné, abyste
informovali provozovatele hřbitova (obec) o všem,
co vám ukládá tzv. Řád veřejného pohřebiště.
Zejména jde o to nahlásit všechny údaje související
s pohřbenou osobou (nejlépe kopií úmrtního listu)
,a jejím uložením a také, a to zejména, i s uložením
uren. Pro tyto příležitosti Vám připravíme vhodný
formulář, který odevzdáte správci hřbitova, nebo
přímo na obecním úřadě.

PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2013
Zastupitelé na svém posledním zasedání
12. prosince schválili také OZV č. 4/2012 o
místních poplatcích za komunální odpad. Jeho cena
zůstává stejná jako v loňském roce a je stanoven
na 500,- Kč za poplatníka. Uvádím výňatek
z vyhlášky č. 4/2012:
Článek 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt
cizinců
na
území
České
republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,

4. které
byla
udělena
mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

Článek 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
 osoby trvale hlášené na adrese Obecního
úřadu, č. p. 247, Březník a prokazatelně
se na území obce nezdržují,
 osoby v obci trvale hlášené, které se na
území ČR více jak 6 měsíců nezdržují a to
na základě čestného prohlášení majitele
nemovitosti,
 osoby dle čl. 1 b), které mají pobyt v obci
Březník a současně vlastní stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterém není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba,
 osoby, které bydlí na samotě mimo
zastavěné území, kam pro komunální
odpad svozová firma nezajíždí. Výčet
těchto staveb je v příloze č. 1 této
vyhlášky.
Nárok na úlevu ve výši 50 % ze sazby
poplatku u fyzických osob s pobytem v obci
podle článku 2 odst. 1) písm. a) této vyhlášky
mají:
 děti do konce kalendářního roku, ve
kterém dovrší 15 let věku,
 studenti a učni do 26 roků věku a to
na základě předložení potvrzení o řádném
denním studiu,
 osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým zdravotním postižením, které
jsou držiteli průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu.
Splatnost poplatků je 30. 6. 2013.
starosta

3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
Stránka | 3

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Skončilo první volební období krajské „vlády“
sestavené sociální demokracií. Spokojenost občanů
s naším působením se zřejmě odrazila v tom, že po
podzimních volbách nám bylo voliči umožněno i po
další čtyři roky pokračovat v této práci se svými
dosavadními spolupracovníky. Bereme to jako
nejen naše ocenění, ale také jako celkové
ohodnocení práce krajské samosprávy, samotného
krajského úřadu a rovněž měst a obcí a jejich
dobré spolupráce. Nejsme ovšem naplněni pouze
nějakým domýšlivým sebeuspokojením. Víme, že i
balónek, který se moc nafoukne, může prasknout.
Rád bych všem, kteří se na vzájemné součinnosti
úřadů a institucí podíleli, upřímně poděkoval. Před
volbami bylo cítit určité napětí, objevily se různé
tahanice. Ty také doznívají i po volbě orgánů
krajské samosprávy. Ale doufám, že nyní se
atmosféra zklidní a budeme moci společně
pokračovat v užitečné činnosti ve prospěch celé
Vysočiny. Pokud se ohlédnu zpátky, kromě
drobných logických politických rozepří jsme na
Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež
by narušovaly běžný život občanů. Nebyli jsme
svědky žádných korupčních afér, některé uměle
vyvolávané drobné kauzy byly ve srovnání se
situací v celostátních orgánech opravdu malicherné.
Očekávám, že v dalším období za námi zůstane
stejná pozitivní stopa.
Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se
setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě
pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a
obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a
zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách, ve
firmách a ostatní občané Vysočiny - všude jsem
nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Chci všechny
vyzvat k pokračování na společném díle bez rozdílu
politické příslušnosti. Můžeme mít různé názory na
řešení problémů, společná musí být slušnost v
jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů
Vysočiny. Takové postoje chci prosazovat po další
čtyři roky. Nebude to snadné, protože jak vypadá
vývoj ekonomiky a mnohdy nepochopitelná
rozhodnutí vlády, bude další volební období ještě
těžší než to minulé.
Ale naštěstí není život jen politika, můžeme myslet
i na příjemnější věci. Nadcházející svátky jsou
příležitostí k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým
rokem. Mimořádně příznivá skladba volných dnů ve
vánočním kalendáři nám umožňuje užít si
dostatečně příjemná setkání celých rodin. Přeji vám
krásné prožití nejhezčích svátků v roce, vychutnejte
si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Březničtí faráři, 20. století
Stanislav Burian (30. 4. 1903 – 13. 11. 1980)
Rodák z Mouřínova u Bučovic byl vysvěcen na
kněze v roce 1927 v Brně. Poté dvanáct roků
působil ve farnostech Borkovany, Ždánice a na
Morávce. v roce 1939 a ž 1946 byl regentem
chlapeckého semináře v Brně. Na březnickou faru
přišel 1. listopadu1946 ve svých 43 letech.
Nastoupil v době, kdy kostel prodělával rozsáhlou
obnovu. Během třech let byl vnitřek kostela nově
omítnut a vymalován. Podařilo se také pokrýt věž
měděným plechem a na kostele vyměnit vazbu i
krytinu. V září 1952 byla dána nová vazba a
krutina na farní budovu. Stanislav Burian se staral
o zvelebení kostela i v dalších letech (nové lavice,
zpovědnice, schody na věž, oprava věžních hodin a
varhan aj.). Březničtí farníci nezapomínali na kostel
ani za totality.
Po roce 1948 nebyla pro žádného kněze služba na
farnosti lehká. Komunistický režim náboženské
cítění mezi věřícími všemožně potlačoval. Postupně
byly zakázány všechny církevní obřady mimo
kostel, jako bývala v květnu proceství ke křížkům,
průvod kolem školy při velikonočním vzkříšení nebo
průvody po obci při oslavách Božího těla. Z far byla
matrika
převedena
na
národní
výbory
a
prosazována řada civilních obřadů (svatby, vítání
občánků, smuteční síně a kremace). Na rodiče byl
veden značný nátlak, aby nebyly děti posílány do
náboženství a církevní bohoslužby. Farář Stanislav
Burian to těžce nesl.
O potřebné zázemí na faře se starala velmi
pohostinná slečna Matylda Beránková (narozená
22. 2. 1891). Od roku 1914 vedla domácnost
svému bratru, který byl knězem a v Březníku pak
faráři Stanislavu Burianovi až do roku 1974.
Začátkem roku 1975 byla léčena v třebíčské
nemocnici a poté byla převezena do léčebny v
Moravských Budějovicích. Zde 29. dubna 1975 ve
věku 84 roků zemřela a byla pochována v Mírovce
u Tišnova. Začátkem roku 1979 byl postižen
vážnou nemocí i farář Stanislav Burian a nutnou
agendu za něho vedl děkan Jan Kabátek z Mohelna.
V roce 1980 pobýval Stanislav Burian další tři
měsíce v nemocnici, a když se na krátký čas vrátil,
už mu nemoc neumožňovala pracovat v duchovní
správě.
Zemřel v třebíčské nemocnici 13. listopadu 1980.
Farníci se s ním rozloučili ve čtvrtek 20. listopadu
1980 ve farním kostele v Březníku. Poté byl
převezen do Bučovic o po mši svaté bylo tělo
uloženo na místním hřbitově. Z obce byl pro farníky
vypraven autobus.
Po smrti Stanislav Buriana již březnická farnost
nebyla obsazena stálým knězem a vedení
administrativy i sloužením bohoslužeb v kostele byli
pověřeni kněží z okolních farností.
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Albert Josef Beneš
Od 1. prosince 1981 do Březníka pravidelně
dojížděl Albert Josef Beneš (narozený 9. 2. 1949
v Praze), který byl farářem v Jinošově. Za jeho
působení došlo v roce 1984 v kostele k úpravě
kněžiště podle směrnic II. vatikánského koncilu.
Slavnostní dedikaci (zasvěcení nového oltáře)
9. prosince 1984 vykonal administrátor brněnské
diecéze prelát Ludvík Horký. Od 1. října 1990 začal
Albert Josef Beneš spravovat pouze faru
v
Jinošově,
neboť
byl
zároveň
jmenován
profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci.
Snad mládí, ale především bydliště mimo farnost
byly příčinou, že si nenašel potřebný vztah k
březnickým farníkům.
Příště p. Jan Kabátek a další faráři sloužící v
Březníku až po současnost.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
rychle nám ten rok uběhl, něco jsme společně
prožili, věřím, že víc toho pěkného, a už tu máme
nejkrásnější zimní období - svátky vánoční. S tím
máme spojený shon, nákup dárků, hodně
napečeno, všechno uklízeno, krásnou výzdobu, plno
jídla a pití. Ale neměli bychom v tom všem shonu
zapomínat na naše duchovno, na naše drahé,
otevřít všem svá srdce, dát všem plno lásky, i když
nám ji ti druzí třeba nevrací. Měli bychom
zapomenout na neshody, závist a všechno zlo
kolem nás.
Měla jsem připravený jiný příběh k zamyšlení, ale
nějak více mě přilákal tento: „Mohu Vám položit
otázku?“, na jedné univerzitě položil profesor svým
studentům otázku: ,,Stvořil Bůh všechno, co
existuje?" Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
"Ano, stvořil," ,,A stvořil Bůh opravdu všechno?"ptal se dál profesor.,,Ano pane," odpověděl
student. Profesor pak pokračoval: ,,Jestliže Bůh
stvořil opravdu všechno, znamená to, že stvořil
také i zlo, které existuje. A díky tomuto principu je i
jednání nás samotných tomu podřízeno. Bůh je
zlo."
Když tato slova student vyslechl, ztichl. Profesor byl
sám se sebou spokojený. Najednou zvedl ruku jiný
student: ,,Pane profesore, mohu Vám položit
otázku?" ,,Samozřejmě," - odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se:,, Existuje chlad?" ,,
Co je to za otázku, samozřejmě že ano! Tobě nikdy
nebylo chladno?" Studenti se zasmáli otázce
spolužáka, ale ten pokračoval: ,, Ve skutečnosti,
pane, chlad neexistuje. V souladu se zákonem
fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost
tepla. Člověka i předměty můžeme vědecky popsat
a určit jejich vyzařovanou tepelnou energii. Nikdy
však ne jejich vyřazovaný chlad. Chlad nemá svoji
jednotku, kterou bychom ho mohli změřit. Pojem
chlad jsme si vytvořili my, lidé, abychom mohli

popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla."
Student dále pokračoval: ,,Pane profesore, existuje
tma?" ,,Samozřejmě, že existuje!" - odpověděl
profesor. Student pokračoval: ,,Znovu nemáte
pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti
je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá
dokonce rozložit a můžeme zkoumat jeho
spektrum, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji
jednotku, kterou bychom ji mohli měřit. Tma je jen
pojem, který si vymysleli lidé, aby pojmenovali
nepřítomnost světla.
Následně se mladík zeptal: ,,Pane, existuje tedy
zlo?" Tentokrát profesor nejistě odpověděl: ,,No
jistě, děje se to samozřejmě každý den. Brutalita
ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno
to není nic jiného, než projev zla." Na to student
odpověděl: ,,Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen
nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek
nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo existuje
právě tak, jak vzniká tma nebo chlad. Tedy
nepřítomností světla, tepla a lásky." Profesor
zmlknul a sednul si.
Traduje se, že tento mladý student byl Albert
Einstein.
Kdyby v každé rodině, vesnici, státě byla
přítomnost Dobra, nebylo by tolik zloby, hádek,
nenávisti, závisti a válek. Ale věřím, že se všichni v
této době zamyslíme, vytvoříme si lepší vztahy,
navštívíme rodiče, sourozence, přátele. Zajdeme na
koncert a třeba se přijdeme zamyslet na mši
svatou. A tímto bych Vás pozvala na Štědrý den
24.12 v 16 hod. na hřbitov, kde se na schodech na
věž tradičně hrají vánoční koledy.
Mše
svaté
budou
takto:
24.12. Štědrý den ve
20.00 hodin
25:12. Narození Páně,
Hod Boží vánoční v 9.30
hodin
26.12.
Svátek
sv.
Štěpána v 9.30 hodin
27.12. Svátek sv. Jana
Evangelista v 9.00 hodin
30. 12. Svátek sv. Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa v
9.30 hodin
31. 12. 2012 sv. Silvestra v 16.00 hodin na
poděkování
1. 1. 2013 Slavnost Matky Boží P. Marie Nový rok v
9.30 hodin
Vánoční sbírka v kostele 24. - 26. 12. na opravy a
potřeby farnosti.
5. 1. 2013 v dopoledních hodinách proběhne v naší
obci Tříkrálová sbírka. Sbírku pořádá Charita České
republiky.
Na závěr bych ještě připsala kousek z Vánoční
velepísně lásky pro hospodyně:
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Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a
stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými
porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco
očekávat, ale ráda obdarovává právě ty, kteří to
nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá,
všechno snáší. Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové
náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.

20. října jsme společně s TJ Sokol Březník pořádali
březnické hody. Po obci chodily ženy s dechovou
hudbou Polužankou. Na večerní zábavě vystoupili
mladí se dvěma krojovanými předtančeními.

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, plné
opravdové lásky a do nového roku hodně zdraví,
štěstí, lásky, osobní pohody a Božího požehnání
Marie Sobotková

TANEČNÍ SOUBOR V ROCE 2013
Během plesové sezony 2012 jsme vystupovali se
dvěma předtančeními na osmi plesech v Březníku a
blízkém okolí.
11. května jsme byli pozváni na výroční schůzi
společnosti Agrostav Studenec do Třebenic, kde se
mladí i ženy prezentovali hodinovou estrádou s
tanci
a
scénkami.

25. srpna se 4 páry mladých představily s
krojovaným pásmem na přehlídce folklórních
souborů ve Štěměchách.
8. září se pořádaly ve Velké Bíteši tradiční hody,
kam byly pozvány naše ženy.
Týden poté, 15. září, zpestřil život seniorů v
Domově důchodců v Náměšti soubor hodinovým
vystoupením s tanci, vtipy i scénkami.
28. září jako každoročně vystoupili mladí i ženy s
krojovanými pásmy na hodech v Ostašově.

Závěrem roku, 8. prosince, se na setkání důchodců
představily 3 páry s předtanečním ve stylu samby.

V průběhu celého podzimu mladí také pilně
nacvičují dvě nová předtančení na plesovou sezonu
2013. Tentokrát se můžete těšit na valčík a rock
and roll.
Jana Řezaninová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
6. října jsme uspořádali zájezd do vinného sklípku
do Bořetic, kde nás čekala ochutnávka dobrého
vína i jídla, včetně burčáku s odborným výkladem.
Zájem z řad členů byl velký a naplnil se celý
autobus.
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Na 3. listopad jsme dostali pozvání do nedalekého
Lesního Jakubova na oslavu 60let od založení
místního sboru hasičů. Oslava u nich proběhla ve
znamení večerní zábavy s výstavou fotografií a
pamětních listů.
24. listopadu proběhla brigáda v hasičce. Provedli
jsme celkový úklid i zazimování techniky. V příštím
roce bychom rádi dodělali půdní prostor, nová vrata
a vjezd do strojovny a chodník podél severní strany
hasičky. Vše samozřejmě záleží na finančních
možnostech.
V sobotu 15. listopadu jsme v hostinci Na Růžku
zhodnotili celoroční činnost sboru na výroční valné
hromadě.
Na konci roku se opět chystáme zúčastnit soutěže
Silvestr - Cup na místním malém hřišti. V loňském
roce jsme skončili na 5. místě, tak doufejme, že se
sejde dobrá parta a výsledky budou tentokrát lepší.
A jaké události plánujeme uspořádat v příštím roce
2013?
•
Začneme tradičně 19. ledna Hasičským
plesem, na který bych vás chtěl tímto všechny
pozvat. Zahraje duo Saggita. Program zpestří
předtančení a bohatá tombola.
•
Ostatky v příštím roce připadají již na
9. února. Odpoledne proběhne chození masek po
obci s dechovou hudbou Lesanka. Na večerní
zábavě v hostinci Na Růžku zahraje skupina
Song Akord. Maškary jsou po obci vítány!!
•
Na květen plánujeme Den otevřených
dveří v hasičce. Přesné datum není zatím
stanoveno
•
Tradiční hasičská pouť bude již o víkendu
24. až 26. května. Pouťovou zábavu plánujeme
opět na pátek se skupinou Los Valos. V neděli po
vsi a pod májí zahraje Lesanka
•
Soutěž „O pohár starosty obce“ je
plánovaná na sobotu 31. srpna
•
A příští výroční valná hromada bude
14. prosince 2013
Také nám mimo jiné klepe na dveře 120. výročí od
založení SDH Březník, které vychází na rok 2014.
V příštím roce proto uvítám všechny návrhy,
nápady, termíny a plány, jak tuto oslavu pojmout
a zorganizovat. Je potřeba se také zamyslet
nad vydáním vhodné brožurky související s tímto
výročím.
Závěrem přeji všem spoluobčanům šťastné
a veselé svátky vánoční a do nového roku hodně
štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Jaroslav Řezanina
starosta SDH Březník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Brzy budou Vánoce,
do pořádku dáme byt,
proto s chutí do práce,
chceme to doma pěkné mít,
až k nám přijdou Vánoce.

Dobrý den,
slova
této
písničky
jsou
pravdivá, viďte. Ve školce jsme
všichni nedočkaví – už, aby
byly tady! Aby nám to lépe
ubíhalo, tak nám paní Klímová
poslala
krááásný
adventní
věnec a na něm nám už hoří tři
svíčky. Až zapálíme tu poslední,
tak už tady konečně (!) budou.
A co se u nás událo? Před první
adventní nedělí jsme měly adventní dílnu –
společně s paní Klímovou a maminkami jsme
vyráběly parády na vánoční stůl, prodávaly jsme
perníkové čerty a andělíčky a perníčky. A taky moc
děkujeme všem, kteří si s námi jako každoročně
koupili Vánoční hvězdu (školáci z velké školy a ti,
co chodí nakupovat do Jednoty) a tím pádem jsme
všichni pomohli vydělat 5 400,- Kč pro nemocné
kamarády.
Taky jsme vystupovaly v sokolovně - pro
babičky a dědečky, někteří z Vás nás určitě
viděli.
Teď ve školce si krátíme chvíli výrobou ozdob
na stromeček, nacvičujeme básničky a písničky
a tanečky na besídku, na kterou pravidelně zveme
všechny ty, které máme rády (představte si,
že nakonec bude až 4. ledna, protože jsme teď na
vánoce, jako na potvoru, skoro všechny nemocné).
No a taky jsme zdobily stromeček – pan Staněk
nám poslal borovičku a pan Pejpek dvě (!) kolekce
– třeba pod ním pak najdeme už ten nějaký dárek?!
Tak Vám přejeme, abyste si Vánoce užili tak jako
my – v pohodě, radosti a spokojenosti.
Vaše děti ze školky

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Vážení spoluobčané, čerti už nás postrašili,
ve městech a na vesnicích se rozsvítily vánoční
stromy a také naše škola začíná dýchat Vánocemi.
Dárečky,
výzdoba
školy,
tříd.
A
hlavně
soustředěnost dětí bere za své!
Co jsme však dosud zvládli? Kromě běžného
naplňování osnov prověřeného testováním žáků
6. a 9. ročníku (jako vždy z jazyka českého,
matematiky a všeobecných studijních předpokladů)
jsme v říjnu provedli sběr starého papíru. Nasbírali
jsme 3,5 t s výtěžkem 4.300,- Kč. Peníze jsme
převedli na účet SRPŠ. Možná někoho zajímá, co se
s penězi z pokladny SRPŠ děje? Postupně se během
roku vybírají na úplné nebo částečné hrazení akcí
pro děti: na divadla, koncerty, exkurze, cestovné,
sportovní soutěže, některé olympiády, či odměny
za dosažené úspěchy. Jestli je akce hrazena úplně
nebo z části, rozhoduje její náročnost a závažnost.
Příjmy totiž nabíhají po stokorunách, výdaje často
i v tisících. Pokladníka řadu roků zastává paní
Jarmila Křivánková.
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Vánoční atmosféru od našich dětí určitě nasála i ta
část seniorů, kteří se zúčastnili 8. 12. tradičního
setkání v sokolovně.
Věříme, že vystoupení, připravené paní učitelkami
1. stupně, je upřímně potěšilo. I Vám ostatním
tímto přejeme klidné prožití Vánoc, v novém roce
hodně zdraví, pracovních úspěchů, spokojenosti.
Zdeněk Cabejšek,
ředitel školy

ZASTUPITELSTVO OBCE
Jinak jsme v podzimních měsících zvládli
následující:
•
žákyně Iva Vyskočilová se zúčastnila
krajského kola Logické olympiády v Havlíčkově
Brodě. Umístila se mezi úspěšné řešitele.
•
starší chlapci Jan Trojan, Pavel Pokorný,
Daniel Křivánek a Roman Dvořák zabojovali na
turnaji ve stolním tenise v Hrotovicích. Obsadili z
12 družstev 5. místo. Vzhledem k účasti i všech
třebíčských škol hodnotíme toto umístění jako
velice pěkné.
•
uspořádali jsme zájezd do Janáčkova
divadla v Brně na představení opery
B. Smetany Prodaná nevěsta. Zúčastnili se ho
žáci od 9. až po 6. třídu.
•
žáci 6. a 7. třídy navštívili divadelní
představení královéhradeckých herců
v Národním domě v Třebíči s názvem „O štěstí
a neštěstí“.

Je již tradicí, že v předvánočním období
připravujeme pro žáky školy vánoční dílnu pod
odborným vedením paní Oldřišky Matouškové,
výtvarnice ze Štěpánov na Žďársku.
Žáci si vyrábějí hezké dárečky pro sourozence nebo
pro rodiče. Zájem dětí byl opět obrovský,
atmosféra přímo sváteční.

Poslední zasedání zastupitelstva obce proběhlo
12. prosince. I když byl konec roku, mělo zasedání
docela plný program. Vedle úvodních a nezbytných
bodů jednání si zastupitelé vyslechli zprávu o
činnosti starosty a místostarosty a byly informováni
o činnosti výborů. Prakticky veškeré tyto informace
najdete v jednotlivých článcích tohoto zpravodaje.
Snad jen upozorňuji, že i u nás proběhnou, pokud
vůbec proběhnou, volby prezidenta republiky a to
ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Volební místnost je
již tradičně v budově školy. Jednotlivé strany
jmenovaly své zástupce do volební komise a do
plného počtu 6 lidí, včetně zapisovatele, je jmenuje
starosta. Takže se opět setkáte se stejným
složením
jako
v říjnu.
Další část jednání byla věnována hospodaření obce.
Starosta
informoval
zastupitele
o
výsledku
předběžné kontroly hospodaření, tzv. auditu, které
proběhlo v listopadu. Po několika letech jsme opět
dosáhli na hodnocení „bez vad a nedostatků“. Toto
je závazek do příštího roku. V této části také
proběhla diskuze o rozpočtových opatřeních a jejich
projednáváních. Bylo dohodnuto, že jednotlivé části
opatření
budou
doplňována
o
podrobnější
komentář. Co se týká průběhu příjmů a výdajů
v tomto roce, tak se obec potýkala každý měsíc s
„velice“ vyrovnanou stranou příjmů a výdajů. Až
prakticky teď, po zasedání, se příjmy z daňové
výtěžnosti dostaly na předpokládanou úroveň.
V dalším bodu bylo zastupitelstvo seznámeno se
zprávami kontrolního a finančního výboru. Finanční
výbor navrhl zrušení (odepsání) dvou pohledávek,
jedna z důvodu zániku firmy a druhá vůči fyz.
osobě. Oba návrhy byly zastupitelstvem přijaty.
Dále zastupitelstvo přijalo rozpočtové opatření pro
rok 2013 s tím, že rozpočet bude připravovat
v lednu.
Kromě jiného se zastupitelstvo usneslo OZV
č. 4/2012 o místním poplatku za sběr a svoz
komunálního odpadu, cena zůstává stejná 500 Kč
za poplatníka (viz. samostatný článek). Dále
stanovilo nové ceny za nájemné a to jak z hrobů,
tak
i
bytů.
Dalšími body jednání již byly různé žádosti o prodej
pozemků, pronájmy bytů apod. O tom je již
v samotném zápise ze zasedání.
Starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OBCE BŘEZNÍK

FOTOGALERIE

Životní jubilea
Jubilanti 2012
Za měsíc prosinec
Strašák Josef, 86 let, č. p. 131
Flesarová Eva, 75 let, č. p. 179
Všianská Helena, 60 let, č. p. 218
Požár Milan, 55 let, č. p. 101
Jubilanti 2013
Za měsíc leden
Malach Ladislav, 86 let, č. p. 38
Vala Slavomil, 85 let, č. p. 19
Malachová Marie, 84 let, č. p. 144
Rybníček Miroslav, 70 let, č. p. 188
Černá Ludmila, 60 let, č. p. 60
Jarolímová Lenka, 50 let, č. p. 32
Za měsíc únor
Soukupová Věra, 89 let, č. p. 6
Jandová Anežka, 87 let, č. p. 170
Chylíková Marie, 86 let, č. p. 202
Svoboda Vladimír, 84 let č. p. 30
Bochníček Václav, 80 let, č. p. 81
Pecha Jaromír, 70 let, č. p. 218
Hájková Marie, 65 let, č. p. 233
Šídlo Jiří, 50 let, č. p. 164

Narozeniny – Ferdinand Malý

Drakiáda - školka

Za měsíc březen
Strašáková Božena, 86 let, č. p. 131
Smutný Josef, 70 let, č. p. 158
Kafková Božena, 65 let č. p. 61
Oborná Hana, 55 let, č. p. 122
Novorození občánci:
Daniel Melkes, 21. 9. 2012, č. p. 181
Milan Kopuletý, 19. 12. 2012, č. p. 16
Novomanželé:
Dagmar (rozená Rybníčková, Březník č. p. 238) a
Tomáš Chaloupkovi

Drakiáda – opékání buřtů

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Paní Emilie Řezaninová, č. p. 198
Štrúdlování
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Taneční soubor gratuluje paní Bokové
Diamantová svatba - Malachovi

Hody 2012

Vítání – Nela Břoušková

„Zapomenuté uličky“

Vítání – Richard Cibuliak

Klidné Vánoce a hodně štěstí
a zdraví do Nového roku.

Čerti před školkou

45. číslo Březnického čtvrtletníku pro vás připravil ve spolupráci
s výše uvedenými autory příspěvků Obecní úřad Březník.
Náměty a články pro vydání dalšího čtvrtletníku
odevzdávejte na Obecní úřad do 10. 2. 2013.
Děkujeme.
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