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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, tak budova naší základní
školy, nyní před zimou, pomalu a jistě mění celkový
vzhled. Vyměnila se všechna okna, dveře, zateplil se
půdní prostor, zatepluje se obvodový plášť a v konečné
fázi se natahuje a zapravuje probarvená omítka
pomerančové barvy. Hlavním cílem této nemalé
investice je úspora energie na vytápění. Dalším
přínosem tohoto počinu je omezení hluku z vnějšího
okolí prostupem přes okna, nemluvě o jednoduché
manipulaci s okny a celkovém zvýšení bezpečnosti
žáků. Ani bezprostřední okolí budovy nepřijde zkrátka.
Bude provedena obnova obvodového dešťového
žlábku. Budova ZŠ se tak stane, vedle našeho
románského kostela, další dominantou obce, viditelnou,
ve dne, na dálku. Rozpočet na zateplení ZŠ je 3,6
mil.Kč, z toho cca 3,2 mil. Kč je dotace ze SFŽP.
Vedle výše uvedené obecní investice se v naší obci
zahájila realizace výstavby technické infrastruktury
(TI) pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Branou
(rozpočet cca 8,5 mil. Kč).
Prodloužení plynovodu je ukončeno a v současné době
se provádí výstavba dešťové a splaškové kanalizace
včetně přípojek. Od 13. října se provádí výstavba
zemního rozvodu el. energie. Tyto tři dílčí stavby
budou dokončeny v I.etapě do konce roku 2008 a v
následném roce 2009 proběhne II.etapa, která zahrnuje
chodníky, zelené pásy, parkovací místa, oddělovací
dešťový pás a nakonec pokládku živičného povrchu
coby finálního povrchu nové obecní komunikace včetně
osazení dopravních značek.
Od občanů bydlících v této dotčené části obce bude tato
obecní aktivita vyžadovat zejména trpělivost,
ohleduplnost a vstřícnost. Již nyní jim děkujeme!
Odměnou jim v příštím roce bude nová ulice se všemi
prvky moderního bydlení. DĚKUJI!
Ing. Jaroslav Mojžíš, starosta obce

D a t u m v y d á n í : 6 .10. 2 0 0 8
OP proveďte co nejdříve. Výměna trvá asi 1 měsíc a je
bez poplatku. Bližší informace Vám sdělí na MěÚ
v Náměšti nad Oslavou, v oddělení OP, pasů a víz.
° Volby 2008 do krajského zastupitelstva kraje
Vysočina proběhnou ve dnech 17.-18.10.2008. Volební
místnost bude v ZŠ v přízemí a bude otevřena v pátek
od 14.00 – 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 – 14.00
hodin. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny před
dnem konání voleb do poštovních schránek. Voliči
bude umožněno hlasování po předložení dokladu
totožnosti a státní příslušnosti ČR ( OP, CP).
° Lokalita „Za Branou“ – se buduje mílovými kroky.
Do konce roku budou zajištěny všechny inženýrské sítě
pro I.etapu výstavby – 8 stavebních parcel pro RD,
z čehož již polovina má své majitele.
° Evidence psů – bude probíhat novou formou
z důvodu přechodu obecní evidence na zcela nový
softwarový systém. Prosíme proto občany o spolupráci
a včasné vyplnění evidenčních lístků psů, které jste
dostali do poštovních schránek společně s tímto
zpravodajem. Rovněž je možné si tiskopis vyzvednout
na obecním úřadě.
° Pohledávky obce – u některých občanů stále trvají.
Prosíme všechny občany, kteří doposud nemají řádně
uhrazené poplatky ze psů, svoz TKO, pronájem
hrobových míst, bytových a nebytových prostor, aby
své závazky uvedli do pořádku nejpozději do
15.12.2008.
° "Zákaz vodění psů a vjezdu na kole" je od začátku
školního roku do areálu MŠ a dětského hřiště MŠ. OÚ
Březník společně s Mateřskou školou žádá občany, aby
do areálu OÚ a MŠ nevstupovali se psy a nejezdili na
kole - mysleme na bezpečnost na dětském hřišti a na
veřejnou zeleň okolo budovy OÚ a MŠ. Areál bude
opatřen patřičnými zákazovými značkami.

Víte že, …
° Platnost občanských průkazů – obecní úřad
v Březníku připomíná občanům, kteří mají občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do
31.12.2003, že jim konči platnost nejpozději
31.12.2008 (jedná se o růžové OP, kde je vyznačena
písmeny série a číslo OP není pod fotografií). Výměnu
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° Tenisový turnaj místních amatérů proběhl 5.7.2008
na novém antukovém tenisovém kurtu.
26.7. zde proběhl turnaj pro žáky a juniory a 24.8. a
30.8. opět turnaj místních amatérů. Výsledky a fotky
můžete vidět na www.sokol.breznik.cz
° Zahrádkářský spolek v Březníku zahájil provoz
moštárny každou sobotu od 17.hodin. Pro návštěvníky
je připraveno nové sociální zařízení.
° Nová úřednice na OÚ v Březníku nastoupila
1.9.2008, jmenuje se Věra Janatová, čp. 87. Ráda Vám
pomůže s řešením problémů s úřady, obzvláště pak
s VZP ČR ÚP Třebíč, kde pracovala 16,5 let. Bude se
starat i o aktualizaci obecních webových stránek, které
procházejí rekonstrukcí a začnou žít novými aktuálními
informacemi z obecního i společenského života. Do
konce roku 2008 již budou částečně fungovat a budou
Vás informovat o všem důležitém, co se v obci děje.
Nezapomněli jste adresu??? www.breznik.cz

° Výroční valná hromada SDH se bude konat
13.12.2008.
° Setkání důchodců bude 20.12.2008 v sokolovně v
Březníku.
° Vánoční koncert komorního souboru Flaute ululatae
proběhne 21.12.2008 v 16.30 hodin v obřadní místnosti
obecního úřadu.
° SILVESTR CUP – turnaj v malé kopané pořádá TJ
Sokol tradičně 30.12.2008.

° Tanečníci z Březníka se 13.9.2008 zúčastnili
VI.folklorního festivalu "Setkání na Podhorácku" ve
Velké Bíteši.
° Oživený zámek v Náměšti n.O. na téma "Babička" se
konal ve dnech 13.-14.9.2008 za velkého zájmu
návštěvníků. Již pravidelně se ho zúčastnil komorní
soubor "Flaute ululatae", jehož kapelníkem je Jaromír
Janata.
° Česká pošta Březník - od 1.10.2008 změnila
provozní dobu.
Po,Út,Čt,Pá 8.00-09.30 14.00 - 15.00
St
8.00-10.00 13.30 - 15.00 15.30 - 17.00
° Oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin proběhla
4.10.2008 v místní sokolovně. Občané Březníka a
Kuroslep zde představili své pěstitelské úspěchy.
Raritou byla 70dkg cibule, kterou přivezl pan Koláčný
z Kuroslep. Zahrádkářský svaz děkuje za přízeň a
zájem občanů.
° Hody v Březníku proběhnou 18.října 2008.
° ZŠ a MŠ v Nové Říši – slaví 25.října 2008 110.
výročí otevření školy v Nové Říši. Zve všechny své
bývalé žáky a žačky na tuto oslavu, která začíná v 10
hodin u školy v Nové Říši a je doprovázena bohatým
kulturním programem.
° Poslední leč honební společnosti se koná 6.12.2008.
° XIV.veřejné zasedání zastupitelstva proběhne
v pátek 12.12.2008 od 18 hodin. Bude to poslední
zasedání ZO v letošním roce.

Z kroniky obce
Vážení přátelé,
v minulém čísle Březnického čtvrtletníku jsme zakončili
pojednání o výstavbě naší sokolovny. Dnes za Vámi
přicházím s historií březnické dechové kapely. Toto
téma pro naši kroniku zpracoval rovněž pan Miroslav
Menšík.
110 LET BŘEZNICKÉ DECHOVKY
(1894-2004)
Kdy byla v Březníku ustavena dechová hudba
není známo, i když zde v 19.století muzikanti určitě
vyhrávali. Kronikář Emil Krejčí z čp. 31 ve své kronice
uvádí, že farář Matěj Pernice, který působil na
březnické faře v letech 1840-1880, z fondu kostela
zakoupil plechové nástroje. Ty byly uloženy v kostele a
při bohoslužbách se na ně hrálo. Později se však
ztratily.
Významnou roli v obci hráli učitelé. V letech
1886 až 1906 působil na škole ředitel Josef Nahodil
(nar. 8.4.1841 v Krkovicích, zemřel v roce 1911
v Náměšti n. Osl.) a od roku 1889 rodák ze Starče Karel
Malý (nar. 11.10.1868, zemřel 16.12.1924 v Březníku).
Oba byli výborní houslisté a varhaníci. Mladí zájemci o
muziku většinou u nich začínali hrát na housle, protože
na nákup jiných nástrojů se nedostávaly v rodinách
peníze. Hře na dechové nástroje se většinou učili až na
vojně.

První písemné zprávy o březnické dechové
hudbě jsou z roku 1894, kdy byl v obci ustaven sbor
dobrovolných hasičů a kapela začala hrát pod jeho
hlavičkou. Vedoucí kapely Jan Nedvěd a Jan Staněk se
ochotně ve sboru chopili funkce sborových trubačů.
Zvláště v prvních letech sboru měla hasičská hudba pro
sbor velký význam. Podílela se na výcviku sboru, ale
také hrála při různých slavnostech. V roce 1895
například hrála v obci dostaveníčko všem obecním
hodnostářům, což u nich otevíralo dveře pro hasičskou
myšlenku. V roce 1898 přijala pozvání k hraní na
pohřbu řadového hasiče v Náměšti n. O. , což způsobilo
v širokém okolí rozruch. Hudbu na pohřbu v té době
mívali jen významní funkcionáři. V květnu 1898
doprovodila hudba celý sbor do Kralic, kam se vypravil
pomoci v obci ustavit nový hasičský sbor.
Hasiči-muzikanti občas narušili výcvik i
vytroubení poplachu svoji nepřítomností, když byli na
hře mimo obec. Ze zápisu 6.května 1900 je zřejmé, že
v obci vypukl požár a trubači nebyli po ruce, neboť
hudba hrála na svatbě. Po právu byli na výboru
kritizováni a bylo přijato opatření, když byl jmenován
třetím trubačem K.Nováček čp.4, který nebyl členem
kapely.
V čele hasičské hudby stál kapelník a zároveň
výborný hráč na baskřídlovku Jan Nedvěd čp.69. Vedle
vedení hudby v obci vykonával funkci obecního pastýře
a léčitele dobytka. První kapelu tvořili bubeník Josef
Havelka č.p. 116, který se vyučil řezníkem a pracoval
v hospodě u Křížů. Na malý buben mu občas
vypomáhal obuvník Jan Franěk č.p. 85. Na F bas hrával
chalupník Josef Menšík č.p 54. Ze zemědělské
usedlosti pocházel Jan Staněk čp.8, který do 28 roků
pracoval v cihelně. Křídlovák Josef Krejčí vyrůstal
v domě č.p. 41 a v obci byl hlídačem a hrobařem.
Tkadlec František Krejčí čp. 114 hrál druhou křídlovku.
Stolař a kostelník Josef Musil č.p. 95 hrál B klarinet.
František Doležal čp. 15 se hraní věnoval do roku 1902,
kdy převzal zemědělskou usedlost.
Vážné narušení běhu života hasičů i muzikantů
přinesla I.světová válka. I z naší obce sloužili muzikanti
U vojenských hudeb a získané zkušenosti později začali
uplatňovat v kapelách. Byli to křídlovák Jan Nedvěd
ml. (1884-1945), baskřídlovák Rudolf Staněk č.p. 40
(1884-1956), basista Josef Kolek ze Sudic a další. U
vojenské hudby také sloužil klarinetista Ludvík Ebenér
z Vířenic. Vyučil se zahradníkem a po návratu z vojny
hrál u cirkusů a divadelních společností. Později jej
vzal do služby hrabě Haugwicz v Náměšti n. Osl., kde
začal pečovat o park a hrál v zámecké hudbě.
Podle vyprávění Fr. Staňka žili v obci před
padesáti lety muzikanti, kteří hráli jen pro svoje
potěšení. Patřili např. mezi ně Fr. Ostrovský č.p. 103 a
kovář Jos. Rosenbaum č.p. 43. Hrál na baskřídlovku a
ještě v 50.letech chodil k sokolovně poslouchat hudby,

které zde hráli o poutích. Veselé historky mezi
muzikanty kolovaly o cestáři Janu Bokovi, který trochu
zadrhoval v řeči. Když jednou zaskakoval v kapele,
muzikanti se jej ptali: „Boko, kteró jste hrál? Me sme
hráli pátó“. Bok na to: „Já hrál devátó a vono to ššlo!“
Přelomový pro hasičskou kapelu v Březníku byl
rok 1924. Dne 8.března umírá ve věku 66 roků první
kapelník Jan Nedvěd (1858-1924). V mládí byl v obci
pastýřem a zajímal se také o léčení dobytka. Hudební
vzdělání pravděpodobně nabyl u březnického učitele
Josefa Nahodila. V roce 1887 v obci koupil od Jana
Starosty dům č.p. 68. S manželkou vychovali dva syny
a čtyři dcery. V roce 1894 vytvořil hasičskou hudbu.
Náhlý odchod zkušeného kapelníka byl pro hudbu i
hasiče velkou ztrátou.
Hudby se v dalších letech ujal jeho starší syn
Jan Nedvěd (1894-1946), který se u otce vyučil hře na
křídlovku. Zdokonalil se u vojenské hudby a později
jako kapelník hře na dechové nástroje vyučoval. Vedle
kapelnické činnosti se věnoval obchodování
s dobytkem. Pod jeho vedením se hudba v roce 1929
rozdělila. Jednu skupinu vedl sám, druhou Rudolf
Staněk. K jejímu spojení došlo v roce 1934, kdy začal
hudbu vést opět Jan Nedvěd.
V únoru 1926 byl do obce zaveden elektrický
proud. Mezi prvními radiokoncesionáři byl v Koutě
Josef Růžička č.p. 23. Marie Menšíková čp.5 (nar.
1913) uvedla, že se po té každé léto scházela omladina
z obce u domu Josefa Růžičky. Zde poslouchala hudbu
s radiopřijímače a zkoušela první taneční kroky, které
se ji potom hodily na tanečních zábavách.
Ze vzpomínek Marie Menšíkové vyplývá, že
taneční zábavy v letech 1925 až 1935 byly pořádány
v hospodách u Al. Kříže č.p. 67 a Ant. Habána čp. 10.
Během léta se občas pořadatelé rozhodli pro cvičiště
v Močitkách. Vstupné bývalo většinou 5 Kč. Děvčata
z chalup i selských domů většinou přicházela na zábavu
právě s tou pětikorunou, kterou dala za vstupné. Moc
peněz u zábavy neměli ani selští synci, většinou šlo jen
o 10 Kč. Lépe na tom bývali chlapci zaměstnaní
v továrnách, kteří brali pravidelnou týdenní výplatu. Na
plesech bývalo o půlnoční přestávce v hostinci u Křížů
nachystáno jídlo pro všechny účastníky. Svobodná
chasa a ženy na sále dávaly přednosti párkům.
Manželské páry sedící ve světnici konzumovaly řízky.
Hostinský nabízel také guláš a pajšl.
Taneční zábavy, plesy a poutě se v obci
pořádaly i v letech 1929 až 1933, kdy se projevovala
světová krize. Tehdy muzikantům přišla každá hra
vhod. Také manželky při hraní nekladly žádné
překážky.
Jak napsal Fr. Staněk, nálada do hraní byla
velká. Šlo se hrát, kdyby o žních pšenice padala.
Muzikanti za hru dostávali 50 Kč bez vyčastění a nebo
30 Kč s vyčastěním (jídlo, pití).

Koncem 20. let začala hrát pod koncesí Jana
Nedvěda dechová hudba mladých. Hrávala pod
dohledem kapelníkova bratra Frant. Nedvěda. V kapele
třicátníků hráli Jos. Menšík č.p. 54 (bas), bratři Fran. a
Jul. Řezaninové čp. 49 (baskřídlovka), Jos. Menšík č.p.
5 (křídlovka), Stanislav Doležal č.p.1 (baskřídlovka),
Jos. Menšík čp.5 (křídlovka). Dále jim vypomáhali Fr.
Nedvěd (bicí), Leopold Dvořáček (klarinet) a Fr.
Křeček (Es.trumpeta).
Fr. Nedvěd občas vzpomínal, jak kapela utíkala
z Otradic, kde hrála. Pouťovou zábavu dobře začala, ale
když stárci pozvali muzikanty do rodin na večeři, už se
ke hraní nesešli. Rozzuření pořadatelé je pak hnali přes
pole až za Kralice. Kapela neměla dlouhé trvání. Když
se muzikanti oženili, už se k hudbě většina nevrátila.
…a co bylo dál s březnickou hudbou ???
....dozvíte se v příštím vydání Březnického
zpravodaje.
Vzpomínkový materiál vznikal několik let a byl dopsán
v prosinci 2007. Písemné podklady autorovi poskytl učitel hudby
Fran. Staněk. Rozhovory vedl autor s Marii Menšíkovou čp.5
(1913) , Jaroslavem Chadimem čp. 56 (1915) a Mir. Teplým čp.209
(1933).

Obecní knihovna
Kde a kdy ….
Obecní knihovna funguje v naší obci nepřetržitě již
čtvrtým rokem a sídlí v suterénu místní mateřské školy.
Je určena pro širokou veřejnost a otevřena je každé
úterý vždy od 18.00 do 19.00 hodin.
Knihovní fond …
Knihovní fond je velice pestrý. K dispozici je literatura
pro děti i pro dospělé a nechybí ani knihy zaměřené na
vzdělávání naučné publikace.
Knihy jsou v průběhu roku neustále obměňovány a
doplňovány novinkami z knižního trhu. Tuto službu
nám poskytuje Městská knihovna v Třebíči, kde
funguje tzv. „Útvar služeb knihovnám“ a ten se stará o
doplňování knihovních fondů obecních knihoven na

celém Třebíčsku. Výjimkou nejsme ani my a březnická
knihovna je již od roku 2004 zapsaná na seznam
registrovaných knihoven podle §5 zk.č. 257/2001Sb. ze
dne 29.6.2001 o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon). Dále je v knihovně možnost
zapůjčení videokazet „Videokronika obce Březník“
z let 2000-2005 a naučných videokazet National
Geographic s tematikou zvířat.
Čtenáři …
V září letošního roku byl v knihovně zaregistrován již
110.čtenář. Průměrně každé úterý do knihovny zavítá
cca 10 čtenářů. Nejnavštěvovanějšími měsíci bývají
tradičně zimní měsíce. V letním období a o prázdninách
je návštěvnost menší. Knihy se půjčují na dobu 1 měsíc
zcela zdarma. Také registrace do knihovny je bezplatná.
Veřejný internet….
Další službou, která je v knihovně poskytována, je
přístup na počítač s napojením na internet pro
veřejnost. Internet je přístupný v otevírací době
knihovny, může ho využít kdokoliv (i neregistrovaní
čtenáři) a tato služba je také poskytována zdarma.
Rovněž je pro uživatele možnost využít černobílého i
barevného tisku.
Automatizace knihovního fondu…
Od srpna letošního roku začínáme postupně přecházet
na automatizovaný knihovní systém. Knihovna je
zapojena do regionálního projektu-automatizace služeb
malých obecních knihoven regionu za pomoci
automatizovaného knihovního systému Flavius ReKS.
Zjednodušeně se dá říci, že postupem času bude celý
knihovní fond naší knihovny zadán do knihovního
systému ReKS a díky tomu si čtenáři budou moci
pomocí www katalogu zjistit, jestli je kniha, kterou si
mají v úmyslu vypůjčit, v knihovně evidovaná či ne.
Tento
automatizovaný knihovní
systém řeší
automatizaci určitého regionu a ne jen jedné určité
knihovny. Díky www katalogu si bude tedy čtenář moci
na internetu zjistit, jestli jím požadovaná kniha, která se
nenachází v Březnické knihovně, není k půjčení
v okolních vesnicích. Plně se tato funkce pro místní
čtenáře rozběhne snad již v průběhu příštího roku.
A na závěr…
„Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout,
a konečně jsou takové, které je nutné takříkajíc přežvýkat a
pomalu trávit“ (Francis Bacon)

Těším se na Vaši návštěvu Jana Řezaninová

Taneční soubor
Vážení spoluobčané,
rozmarné, slunečné a krásné léto je již milou
vzpomínkou, přišel podzim a s ním i období zvýšené
aktivity členů našeho tanečního souboru. Vedoucí

souboru, paní Hana Bábuňková, připravila novou
choreografii na taneční vystoupení pro plesovou sezonu
v roce 2009. Na vysoké úrovni jsou i folklorní
vystoupení se kterými náš soubor po celý rok zpestřuje
a obohacuje většinu oslav v širokém okolí a tím se
stává oblíbeným a populárním. Rozšiřuje stále
repertoár, do svého vystoupení zařadil jihočeské tance a
další nové prvky. Do podvědomí lidí se jejich zásluhou
dostává nejen jméno naší obce, ale i krása březnického
kroje.
Plesová sezona byla zahájena předtančením na
reprezentačním plese SRPŠ 12.1.2008 v Březníku. 19.1.
2008 zahájili naši mladí tanečníci "Hasičský ples" v
místní sokolovně a rychle odjeli na "Sokolský ples" do
Rapotic. 25.1.2008 vystoupil náš soubor na
"Zdravotním plese", který pořádala Zdravotní škola v
Třebíči. 1.2.2008 zatančili i na plese Sokola v
Kralicích.
29.3.2008 uspořádala okresní organizace Společnosti
pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
Třebíč svůj tematicky zaměřený ples v sále Třebíčského
Fóra. Zde náš soubor v programu vystoupil s tangem a
pasodoblem a poté se všichni roztančili v rytmu Rock
´n ´rollu. Na tomto plese byly významné osobnosti,
mezi
nimiž
nechyběla
europoslankyně
Jana
Bobošíková, Pavla Topolánková, starosta města
Třebíče Ivo Uher, známý herec Miroslav Mejzlík a
další. Všem se vystoupení našeho souboru velmi líbilo
a odměnou tančícím byl nadšený potlesk..
11.4.2008 odjeli naši mladí tanečníci s velkým těšením
do Moravských Bránic, kde ve sklípku u Plačků oslavili
zdárný průběh a ukončení plesové sezony. Byla krásná
vlahá noc, a tak se dlouho do večerního ticha rozléhaly
nad Bránicemi horácké písně.
21.6.2008 spolu se souborem z Velké Bíteše vystoupili
členové našeho souboru s Českou a Moravskou
besedou v Ketkovicích. Krásné kroje obou souborů
zpestřily kulturní program oslavy, která nese název "Na
krála, matičko, na krála". Je to znovu oživená tradice
obdobná "Jízdě krále" z Jižní Moravy.
13.9.2008 nechyběl náš soubor na "Bítešských hodech",
kde předvedl jihočeské tance a 27.9.2008 zatančily
ženy "Březnická kola" a mladí "Špacírku" a tance z
jižních Čech v Ostašově. Velmi chutná výhra v tombole
- pečená kachna - jim byla odměnou za zdařilé
vystoupení. Do Ostašova zajíždí náš soubor pravidelně,
jsou zde již tradičně srdečně vítáni, pohoštěni a pozváni
na příští rok.
18.10.2008 budou "Hody" v naší obci. Tentokrát vás
přijdou zvát ženy.
6.12.2008 v Dolních Vilémovicích bude "Předvánoční
koncert", poté následuje zábava a vystoupí zde se svým
tanečním programem skupina žen.
I v našem souboru dochází k výměně členů.
Někteří ukončí svou aktivitu z důvodů studijních,

pracovních nebo osobních. Ze souboru odešli v tomto
roce tito členové: Staněk O., Mojžíšová P., Svobodová
Lenka a Eva. Ale na jejich místa nastoupili mladí:
Nováčková Martina, Nevrklová Simona a Markéta,
Krčmová Veronika, Babčan Lukáš a Švarc David.
Přejeme jim, ať hodně dlouho vytrvají a pokračují tam,
kde skončili jejich rodiče a mnohdy i prarodiče. Vždyť
láska k folkloru a k tanci je v naší obci předávaná z
generace na generaci.
Zajímají Vás podrobnosti z činnosti našeho
souboru? Obraťte se na nově založené internetové
stránky (http://u-ondry.ic.cz/soubor.html), které vede
členka souboru Jana Řezaninová.
Eva Brůžová

Mateřská

škola

Dobrý den,
tak už máme měsíc za sebou. Nezdá se Vám, že
to nějak letí? Naše poslední povídání bylo psané před
malou chviličkou a my už máme pro Vás zase novinky!
Školní rok nám začal jako ve velké škole – v pondělí 1.
září. Přišly jsme do vymalované školky a bylo tam tolik
změn a novot, že jsme v ní málem zabloudily! Máme
přestěhovanou šatnu, nový koberec, nové závěsy,
ručníky. Za to moc děkujeme OÚ Kuroslepy, ZD
Březník a panu Jirkovi Kafkovi! A přibyly nám také
nové stolky a židličky! Však se nás letos sešlo 26 dětí –
15 kluků a 11 děvčat. Přes prázdniny nám přibyl záchod
na umývárce a dvě umyvadla, abychom se tam všichni
vůbec vydaly. Skoro všechny děti jsou z Březníka, jen
jedno je z Kuroslep a jedno z Náměště nad Oslavou.
A ještě někdo za námi přišel úplně nový !!! Nová
doopravdická paní učitelka. Tak dlouho jsme ji hledaly
a ona je nakonec z Kuroslep – jmenuje se Dagmar
Nekvapilová a moc krásně maluje a kreslí.

A co všechno nás čeká v tomto školním roce? Tak letos
už pátá Drakiáda, dílny s paní Klímovou, také za námi
přijede naše známá paní Motoušková, školáci z velké
školy se svými koncerty na flétny, pojedeme do
divadla, budeme péci a prodávat Vámi tak oblíbené
perníčky - na Vánoce a Velikonoce, prodávat Vánoční
hvězdy, připravíme slavnost pro maminky i tatínky …
Jak si můžete přečíst, je toho dost, vůbec se nebudeme
nudit a to zdaleka není všechno. Paní učitelky mají pro
nás i nějaká překvapení, o kterých se nám ani nezdá.
Ale jsme teprve na začátku, to vše je před námi. Takže
si užijte krásný podzim a nashledanou s Vámi se už teď
těší
Vaše děti z mateřské školky.

v 5.třídě paní učitelka Zina Jiránková
v 6.třídě paní učitelka Lenka Jarolímová
v 7.třídě paní učitelka Hana Staňková
v 8.třídě paní učitelka Pavla Coufalová
v 9.třídě paní učitelka Ludmila Černá
Školu navštěvuje 28 dětí z Březníka, 29 dětí z Kralic,
10 dětí ze Lhotic, 7 dětí z Kuroslep a 1 žák z Rapotic.
Během prázdnin začala rozsáhlá stavební úprava školy,
která se týká zateplení budovy včetně výměny oken. Do
zahájení školního roku se podařilo provést výměnu
oken a připravit interiéry školy k vyučování.
Úklidových prací se zúčastnili všichni pracovníci školy
a z řad dobrovolníků obce paní učitelka Růžena
Fraňková, pracovníci obce, včetně pana starosty a
skupina 8 členek sboru dobrovolných hasičů. Všem
patří poděkování, neboť práce bylo opravdu hodně.
Školní rok se mohl rozjet. V září proběhl sběr šípků,
žáci nasbírali asi 3q. Nejlepším sběračem se stal Jan
Tomek (72 kg), druhé místo s 20 kg obsadili Martin
Franěk a Michaela Pavlíčková, na 3. místě s 9 kg
skončili David Tomek z Kralic a Gabriela Miklišová.

náš nový koberec

V září se čtyřčlenný tým ve složení Petr Csicsó, David
Tomek , Radim Pavlík a Jakub Musil zúčastnil
atletického čtyřboje starších chlapců v Třebíči.
Soutěžili ve značné konkurenci 11 škol okresu (60 m,
1000 m, hod míčkem, vrh koulí, skok daleký a vysoký).
Obsadili pěkné 8 místo.
Říjen bude zahájen testováním žáků 6.ročníku podle
programu SCIO (všeobecné znalosti, český jazyk,
matematika). 2.října se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili
programu v Třebíči za účelem posílení učiva občanské
a rodinné výchovy.
Žáci 9. ročníku se vážně začnou zajímat o to, kterou
školu či zaměstnání si zvolí.
Popřejme všem žákům úspěšné zvládnutí školního roku.
Mgr. Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

naše celá třída

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2008/2009 byl zahájen v pondělí 1.9.2008.
Do základní školy nastoupilo 75 žáků. Opět budeme
vyučovat pouze žáky 5.-9. ročníku. Zahájení se
zúčastnil starosta obce ing. Jaroslav Mojžíš a někteří
rodiče žáků 5.ročníku z Kralic.
V pedagogickém sboru nedošlo ke změnám. Třídnictví
zastávají:

Co nového na Vysočině
září 2008
Poslední krajské zastupitelstvo v tomto volebním
období zasedalo.
V úterý 16. září zasedalo v tomto období poslední
krajské zastupitelstvo. Možná i pro porovnání například
se zasedáním městských a obecních zastupitelstev
neuškodí i trochu statistiky. Za čtyři roky se konalo
celkem 32 zasedání krajského zastupitelstva a
zastupitelé projednali celkem 2 156 bodů. To znamená,
že v průměru bylo na jednání jednoho zastupitelstva
projednáváno 67 bodů. Rada kraje měla doposud 145
zasedání a projednala celkem 6 722 bodů. To znamená,

že v průměru bylo na jednom zasedání rady
projednáváno 46 bodů.
Zasedání krajského zastupitelstva se v průměru
zúčastnilo 42 z celkového počtu 45 zastupitelů. To
znamená, že průměrná účast na zastupitelstvu byla
93,3%.
Osobně si myslím, že uvedená čísla vypovídají o
velmi dobré disciplíně krajských zastupitelů a jejich
zodpovědném
přístupu
k práci
v krajském
zastupitelstvu. Myslím, že zejména vysoké procento
účasti nám může leckteré obecní zastupitelstvo závidět.
Samozřejmě platí, že vysoká účast sama o sobě je
k ničemu, pokud není zároveň provázena nasazením a
odvedenou prací. Za sebe říkám, že mám pocit, že
v tomto krajském zastupitelstvu tomu tak bylo.
Nakonec vzhledem k možnosti sledovat zasedání
krajských zastupitelstev v přímém přenosu na internetu
se o úrovni jednání mohl přesvědčit každý.
Jak se žije na Vysočině
Vysočina je krajem, který se za několik posledních let
rozvíjí nejrychleji ze všech krajů. To je základní
zjištění, které se můžete dočíst v útlé knížečce
s názvem „Jak se žije na Vysočině“, která je celá
v elektronické podobě přístupná i na www.kr-vysocina.cz
v oddílu Tiskoviny kraje.
Byl to Odbor analýz krajského úřadu kraje Vysočina,
který z mého popudu analyzoval vývoj našeho kraje
z hlediska dvanácti základních a veš statistice
všeobecně respektovaných ukazatelů. Celkový výsledek
je z hlediska rozvoje kraje pro Vysočinu velmi
lichotivý.
To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Zatímco
ve střední délce života, čistotě ovzduší nebo rychlosti
zvyšování produktivity práce patříme mezi kraji
k absolutní špičce, v případě výdajů na výzkum a vývoj
nebo průměrné tvorby hrubého fixního kapitálu na
obyvatele máme ještě co zlepšovat.
Právě v této době se knížka dostává do všech obcí kraje
Vysočina a měla by tam být pro všechny zájemce
dostupná i fyzicky, a to buď na obecním úřadě, nebo
v knihovně.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
www.vystrcil.cz

Činnost SDH
aneb pořád se něco děje….
Po lednovém Hasičském plese a únorových
Ostatcích jsme s příchodem jara zaměřili svoje aktivity
především na dokončení sociálního zařízení v hasičce.
Dostavěli jsme příčky, vykopal se septik, provedli jsme
rozvod vodovodních přípojek a také jsme betonovali.
V současné době je již stavba dokončená, zkolaudovaná
a plně funkční k užívání.

3. a 4.května jsme jako každoročně prodávali
vstupenky na závodech do vrchu v Náměšti nad Osl.
Ve stejný víkend jsme ještě stihli účast na soutěži
v Neslovních. Poněvadž jsme nebyli kompletní, spojili
jsme naše družstvo s družstvem ze Zbýšova a umístili
jsme se na 1.místě.
8.května vypukl lesní požár nedaleko Březníka – v
části lesa „Pálovce“. Požár poškodil cca 5 hektarů
lesního porostu. Přímo u požáru jsme nezasahovali,
neboť našim úkolem bylo zajištění vody pro 8
zasahujících cisteren.
17. a 18.května jsme pořádali tradiční Hasičskou
pouť. V sobotu s hudbou „Song Akord“ proběhla
v sokolovně předpouťová zábava. Nedělní den jsme
zahájili tradičním chozením po obci a poté se konala
pouťová zábava pod májí s dechovou hudbou
Polužanka.
24.května se mladí hasiči zúčastnili hry „Plamen“
v Petrovičích. Umístili se na 8.místě.
Dokončovací opravy zásahového vozidla AVIE již
proběhly a v současné době AVIE plně nahradila
stávající vozidlo IFA-tento vůz byl již nevyhovující jak
při zásahových akcích, tak také při přepravě mladých i
dospělých hasičů na soutěže, kde se nyní výrazně
přitvrdila silniční pravidla.
Na Dětském dni, který se konal 7.června, jsme se
zapojili svoji disciplínou.
21.června jsme uspořádali „Den otevřených dveří“
s již tradičním opékáním selete. Při této příležitosti bylo
také poprvé otevřeno již zmíněné sociální zařízení.
Program zpestřil příjezd velorexů z Třebíče.
Tradiční soutěž „O pohár starosty obce“ proběhla
30.srpna za účasti 5 družstev mladých hasičů, 2
družstev žen a 8 družstev mužů. Na 1.místě se umístili
Žabčice, naše družstvo bylo na 2.místě a na 3.místě

skončili Lhotice B.

-

Naši mladí hasiči se aktivně připravují na další
ročník hry Plamen, který začal branným závodem
v říjnu 2008.

-

Na podzim bude v naší obci opět probíhat čistění
komínů. Přihlášky přijímá preventiva Jiří Javůrek ml.

-

Výbor v tomto roce také schválil nákup nových
vycházkových uniforem pro dalších 7 členů sboru.

-

Zhodnocení činnosti za rok 2008 se uskuteční dne
13.prosince na Valné hromadě „Na Růžku“.

-

Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník
-

-

-

Ze zastupitelstva

-

XIII. zasedání zastupitelstva obce v Březníku
26. září 2008

-

Projednalo, schválilo a vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti starosty a místostarosty obce
a obecního úřadu
- starosta obce informoval o postupu prací na
zateplení ZŠ Březník a výstavbě technické
infrastruktury v lokalitě Za Branou
- místostarosta obce společně s přizvanou
architektkou informovali ZO o další variantě
výstavby
bytového
domu
v lokalitě
„Pavlíkovo“ včetně výše investičních nákladů
- podmínky rezervace stavebních pozemků Za
Branou na základě písemných žádostí
- dílčí návrhy a náměty do rozpočtu obce 2009
- žádost o souhlas se zřízením trvalého pobytu
v pronajatém obecním domě č.p. 66
- základní cíle rozpočtu obce Březník na rok
2009 a časový plán jeho přípravy

-

žádosti občanů o odkupy a směny obecních
nemovitostí-pozemků
včetně
cenových
podmínek, ke všem žádostem proběhne místní
šetření
schválilo záměry prodejů pozemků ve
vlastnictví obce Březník dle předložených
žádostí
žádost o rozšíření pronájmu v č.p. 66 pro
manžele Vyskočilovi
havarijní stav „Kříže“ na hřbitově a postup jeho
opravy odbornou firmou po konzultaci
s památkovým úřadem včetně předpokládaných
finančních nákladů cca 60 tis.Kč
Informace o cenových nabídkách zpracování
projektové dokumentace odkanalizování obce
Březník včetně ČOV a zpracování žádostí o
dotace
Stav přípravy rozpočtových opatření, které nyní
připravuje starosta obce po oddělení zpracování
účetnictví obce (soukromý dodavatel)
Výsledek odvolání obce Březník k FÚ Brnozamítnuto
Starosta obce přednesl návrh postupu demolice
Křížovy stodoly-časový horizont (zima 200809), dodavatele (Čikom Stav Třebíč) a finanční
náklad (200 tis. Kč)
Postup realizace čekárny na Horkách: čekárna
připravena k montáži, vyřizování stavebního
povolení a odkoupení (převod) pozemku do
vlastnictví obce od Kraje Vysočina
Obsah dopisu Nemocnice Třebíč (žádost o
finanční příspěvek-porodní a gynekologické
oddělení), schváleno ve výši 10 tis.Kč
Dokončení obecně závazné vyhlášky-Veřejné
prostranství a parkování
Prodloužení smlouvy o spolupráci s lesním
hospodářem obce ing. Klusákem
Obsah pozvánky na akreditovaný seminář
„Finanční kontrola“, účastní se ho starosta obce
ing. Mojžíš, předseda fin.výboru p. Staněk a
úřednice obce pí Janatová
Další fáze přípravy Integrovaného plánu
rozvoje obce-místostarosta obce
Informace: rok 2008 je rokem Setkání
důchodců: 20.12.2008, které organizuje obecní
úřad

Společenská rubrika obce Březník
Životní jubilea
Marie Zahradníčková, nar. 20.9.1928 – 80 let
Vítání občánků
Michal Pemčák, nar. 8.6.2008, č.p. 256
Aneta Bujková, nar. 29.7.2008, č.p. 127
Kryštof Rybníček, nar. 8.8.2008, č.p. 250

Tereza Paulíková, nar. 23.5.2008, č.p. 65

Evidence obyvatel
Vítáme nově přihlášené březnické občany:
Ilona a Monika Fábryovy, č.p. 261
Marie a Jozef Pemčákovi s dětmi Kristýnou, Jozefem a
Michalem, č.p. 256
Sourozenci David a Michaela Fribertovi, č.p. 110
Rozloučili jsme se a připojujeme tichou vzpomínku:
Pan František Kříž, č.p. 15
Paní Jana Goláňová , roz. Strašáková z Březníka

Rozpis fotbalových soutěží

12.10.
19.10.
25.10.
01.11.

Muži-III.třída, sk. A
Březník - Čechtín
Koněšín-Březník
Březník-Aero Náměšť
Nárameč-Březník

NE
NE
NE

12.10.
19.10.
24.10.

Dorost-II.třída, sk. A
Rapotice-Březník
VOLNO
Třebenice-Březník

Je mnohem lepší zapomenout a usmívat se,
než vzpomínat a být smutný. (Ch.Rosetti)t
Začni teď žít a počítej každý den
jako samostatný život. (Seneca)

Podzim 2008
NE
NE
SO
SO

Malá přání

15.00
14.30
14.30
14.00
12.00
14.30

Moudrosti slavných ...

Murphyho zákony o psech
Eckelhaftův zákon o zbytečném zákazu
Štěně ví, co znamená "fuj", ale tváří se jako že neví.
Důsledek aplikace zbytečného zákazu
Příkazem "fuj" upozorníte štěně na věci, kterých by si
jinak nevšimlo, čímž je prakticky odsoudíte k zániku.

Chovatelské úspěchy …
Hector Stanios, knírač velký černý, maj.V.Janatová
zk. ZZO,ZOP,BH,ZUP1,ZVV1, LA2, chovný pes

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a až pak
myslet. Tohle počáteční zpoždění už nikdy
nedoženeme.
+++
Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, musí
žít také s námi.

Pro Váš úsměv .....
Jdou takhle prase a pes a to prase říká: "Psí počasí!"
A pes na to: "A jak svinsky leje!"
+++
Skleróza je skvělá nemoc.
Nic Vás nebolí a každý den něco nového.

29. číslo Březnického čtvrtletníku
pro vás připravila ve spolupráci s výše uvedenými autory příspěvků
Věra Janatová – úřednice OÚ Březník.
Náměty (články, sportovní, chovatelské či pěstitelské úspěchy) pro
vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na Obecní úřad
do 15.12. 2008. Děkujeme.

FOTOGALERIE - rekonstrukce ZŠ

výměna oken - 6.8.3008

zateplování - 6.8.2008

přední část ZŠ - 2.9.2008

finální omítka - 12.8.2008

přední část ZŠ finále - 25.9.2008

