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Časopis obce Březník

Okénko starosty

Rok

Z obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
naše obec vynakládá nemalé finanční
prostředky na celoroční údržbu veřejného
pořádku v obci a jeho okolí, což je její
povinnost a společenský zájem. Zastupitelstvo
obce pro tento úkol zvolilo formu spolupráce s
Úřadem práce v Třebíči a uzavřelo smlouvu o
zaměstnávání občanů obce na Veřejně
prospěšné práce z řad registrovaných
nezaměstnaných, což je pro obecní rozpočet
nejvýhodnější varianta, protože Úřad práce
přispívá nemalou měrou na mzdy těmto
pracovníkům. Obecní úřad se snaží po celý rok
zajistit slušnou úroveň veřejného pořádku v
obci a okolí, ale stále se bohužel potýká s
vandalstvím a lhostejností mladé generace,
které se zřejmě pořádek nelíbí a nemají zájem,
aby celkový dojem na návštěvníky naší obce
byl co nejlepší. Zapomínají, že návštěvník se
rád vrací tam, kde se mu líbilo a kde si dobře
odpočinul od běžného životního shonu a
starostí! Považujme si toho! Ale i každý náš
občan je rád, když je obec pěkně uklizená a
udržovaná! Nebo je to jinak ?! Mnoho našich
občanů si rádo v neděli odpoledne vyšlápne
tzv. do ulic a má dobrý pocit z prostředí ve
kterém se každodenně pohybuje a žije, když je
pěkné a uklizené. Všem našim občanům, kteří
se pravidelně starají o své okolí a se kterými
obec běžně spolupracuje, srdečně děkuji a naší
mladé generaci nabízím jakoukoliv spolupráci,
která našim občanům ukáže, že i mladá
nastupující generace patří k naší obci a myslí to
s Březníkem upřímně a vážně. Děkuji za
jakýkoliv nápad nebo námět ke zlepšení
veřejného pořádku v obci.

Vážení spoluobčané,
letošní rok je mimořádný na události zejména
na poli politickém. Čeká nás mnoho změn,
které ovlivní i náš život. Ke konci letošního
roku tj. 31.12. 2002 ukončí svoji činnost
okresní úřady a nově vzniknou pověřené úřady
III. stupně, pro naši obec to je v Náměšti nad
Oslavou, tzv. malé okresy. Dvakrát půjdeme k
volebním urnám. Poprvé 14. a 15. června 2002,
kdy se budou konat volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a 1. a 2. listopadu
2002, kdy občané budou volit zastupitelstva
jednotlivých obcí. Co vše tyto změny přinesou,
ukáže až čas. Pevně věřím, že svojí účastí, ať
už v roli voličů či kandidátů přispějete k
zdárnému výsledku voleb v naší obci. Doufám,
že Vaše volba bude volbou správnou.
Starosta obce

Nejdůležitější body z veřejných jednání zastupitelstva obce ze dne 18.2.
a 22.4. 2002, obecní zastupitelstvo:
- vzalo na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce 2002 při které darovali
občané obcí Březník a Kuroslepy finanční částku ve výši 16 092,- Kč.
- projednalo, upravilo a schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2002 ve
výši 6 708 tis. Kč
- projednalo a schválilo finanční půjčku z FRB ve výši 100 000,- Kč pro
pana Pelána Miroslava ml.
- byla podána informace o změně kompetence obce v souvislosti s
povolováním kácení stromů v obci obecním úřadem ve spolupráci s
komisí, která bude přijímat a vyhodnocovat všechny podané žádosti.
- byly přijaty konkrétní úkoly k výsadbě oddělovacího zeleného pásu
mezi obcí a živočišnou výrobou Družstva LUH, který jsme zrealizovali v
měsíci dubnu 2002
- byla přednesena zpráva o hospodaření obce za rok 2001
- finanční a kontrolní komise společně se ZO projednali výsledky auditu
hospodaření a účetnictví za rok 2002 a přijali opatření k nápravě
zjištěných nedostatků
- byla projednána žádost Březnického Mlýna o odprodej nemovitosti
Hortovo č.p.49 s tím, že je třeba projednat další okolnosti a vazby při
možném prodeji – současní nájemci
- uložilo starostovy obce, aby dokončil odkup zastavěných pozemků pod
budovou Mateřské školy, kde Obecní úřad Březník připravuje
rekonstrukci a kde je nezbytné uspořádat majetkoprávní vztahy pro
budoucnost
- uložilo připravit a zaknihovat směnu pozemků mezi Obcí Březník a
rodinou Budínových
- společně s Družstvem LUH připravit a zaknihovat prodej obecních
pozemků do vlastnictví družstva, které jsou umístěny v areálu Za
Malovými
- projednalo žádost pana Dvořáčka Františka o odkup obecního pozemku
v sousedství jeho zahrady v Močidkách s tím, že je třeba fyzicky zajistit
přístupovou cestu na vedlejší pozemky
- projednalo žádost a schválilo prodej obecního pozemku do vlastnictví
pana Horáka Jindřicha, pozemek se nachází v sousedství jeho zahrady na
Loukách, náklady spojené s prodejem hradí pan Horák J.
- projednalo a schválilo žádost paní Ležákové J. o finanční půjčku z FRB
ve výši 30 000,- Kč
- na žádost Okresního soudu v Třebíči vybralo a schválilo občany naší
obce do funkce „přísedící“ Okresního soudu, jsou to pí. Svobodová
Milada a pí. Fraňková Božena
- byli navrženi a schváleni členové komisí, které budou provádět
výběrové řízení na dodavatele infrastruktury pro rodinné domky na
„Cibulářích“
- vzalo na vědomí změny v odměňování zastupitelů obce pro rok 2002,
které vyplývají ze Sbírky zákonů č. 122 / 2002
- na závěr zasedání podal starosta obce informace o stavu vyřizování
rozsáhlé a nezbytné úřední agendy na výstavbu rodinných domků –
„Cibuláře“.
Ze zápisů připravil Starosta obce
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
„Dětský den“ v maskách se soutěžemi pro děti, pořádaný
každoročně v místní sokolovně v období „Ostatků“ výhradně
pro děti, se v roce 2002 uskutečnil v sobotu 2. března. Jeho
příprava a vlastní průběh se setkal s maximální ochotou a
pečlivostí od všech zúčastněných a rodičů.
TJ Sokol Březník poskytl bezplatně sokolovnu, SRPŠ při
Základní škole zorganizovalo a zabezpečilo celý odpolední
program a všichni oslovení rodiče – podnikatelé darovali
bohatou tombolu a sladké odměny všem zúčastněným i
soutěžícím dětem. Výsledkem je spokojenost dětí, které již po
skončení „Dětského dne“ vyslovují přání v jaké masce chtějí jít
příště.
Dovolte mi, abych jménem zastupitelstva obce a jménem všech
dětí bez ohledu z které obce jsou, poděkoval všem sponzorůmdárcům, rodičům a organizátorům za krásně prožité odpoledne
a již nyní společně s dětmi Vás zveme a těšíme se napřesrok.
Starosta obce a děti

Olympiáda mikroregionů
Ve dnech 8. až 12. května 2002 proběhla zbrusu nová
společensko sportovní akce, která oslovila mladou generaci ve
věku od 10 do 19 let. Dům dětí a mládeže v Náměšti nad
Oslavou společně s Městem Náměšť nad Oslavou a vojenskou
posádkou, za finanční spoluúčasti všech spádových obcí celého
regionu Náměšťska, připravil společensko sportovní
pětidenní akci, která svým rozsahem obsáhla i okresní město
Třebíč.
Zahajovací ceremoniál proběhl na náměstí v Náměšti nad
Oslavou za účasti všech
soutěžících, rozhodčích, rodičů, starostů všech obcí a města
Náměště nad Oslavou a také za aktivní účasti vojáků místní
posádky, kteří dopravili vzdušnou cestou vrtulníkem na náměstí
symbolický olympijský oheň, nejlepší sportovci města
olympijský oheň donesli na novou radnici a zapálili velký oheň,
který hořel na radnici po celou dobu trvání „ Olympiády „.
Pětidenní program se skládal s cca 25 sportovních disciplín, do
jejichž soutěží se celkově přihlásilo 670 dětí s celého regionu.
Okresní město Třebíč hostilo ve svém plaveckém krytém
bazénu disciplíny v plaveckých soutěžích a všechna další
sportovní klání proběhla na všech sportovištích po celé Náměšti
nad Oslavou a na vojenském letišti, kde se hrál plážový
volejbal, tenis a střílelo se na terče. Byla zajištěna kyvadlová
autobusová doprava mezi letištěm a Náměští nad Oslavou
včetně Třebíče, jak pro soutěžící, tak pro rodiče i diváky, vše
zdarma. Z nádraží Českých drah v Náměšti nad Oslavou byl
vypraven zvláštní vlak, který pomalu a prohlídkově vezl
sportovce, rodiče i zájemce po vlakové vlečce na vojenské
letiště Sedlec a zpět.
Samozřejmě i naše obec měla želízka v ohni a vůbec se
neztratily, když v konečném hodnocení v neděli na náměstí
přebíraly medaile od velitele vojenské posádky plk. ing.
Vachka nebo od starosty města Náměště nad Oslavou pana
Měrky společně s ministrem obrany panem Tvrdíkem, a stály
tzv. na bedně.
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Mezi naše úspěšné reprezentanty se zařadily dívky Křížová
Dana, Svobodová Lenka a z chlapců byl úspěšný Malý
Vlastimil a Flesar Petr.
Poděkování však patří všem 13 sportovcům naší obce, kteří
si tak mohli zkusit disciplíny, které je zajímají a nebo i ty,
které v místních podmínkách nemáme, např. plážový volejbal
nebo plavání aj. Další „Olympiáda“ se uskuteční za 3 roky tj.
v roce 2005. Podrobně se o účastnících a výsledcích
olympiády dočtete v příspěvku ZŠ.
Již nyní zveme všechny mladé sportovce nebo i zájemce
z naší obce na další „ Olympiádu“, kde si mohou zkusit a
omakat i jiné sportovní disciplíny než doposud měli možnost.
Toto společensko sportovní klání si klade za cíl široce oslovit
mladou generaci a dát jí příležitost se prezentovat svými
sportovními výkony a směrovat její iniciativu a energii
správným směrem ve prospěch jich samotných, rodné obce a
celé naší společnosti.
Zastupitelstvo obce

SDH Březník
V období I. čtvrtletí roku 2002 byla naše činnost směrována
převážně do kulturní a společenské oblasti. Dne 19. ledna
jsme uspořádali Tradiční hasičský ples, který se ke
spokojenosti jak domácích tak přespolních hostů velmi
vydařil. Dne 9. února jsme uspořádali tradiční ostatky s
chozením masek po vsi a večerní zábavou v pohostinství „Na
růžku“. Tato akce se nám vydařila a jsme rádi, že jsme
patřičnou měrou přispěli k udržení regionální tradice v obci.
Po dlouhém čase jsme uspořádali 31. března „Velikonoční
zábavu“, která oslovila mladou generaci jak v obci, tak
blízkém i vzdálenějším okolí.
Sbor hasičů také přispěl finanční částkou 500,- Kč na dětský
karneval, který se konal 2. března 2002 v místní sokolovně
pod hlavičkou SPRŠ při ZŠ Březník.
Z pracovní činnosti:
V měsíci březnu se uspořádala brigáda v hasičce za účelem
vyčištění požární techniky. Tradiční kontrolu komínů jsme v
měsíci březnu neuskutečnili z důvodu novely zákona.
Přispěli jsme také 1000,- Kč na tragickou událost dvou
brněnských hasičů. Od 1. března 2002 jsme obnovili a
zahájili činnost kolektivu mladých hasičů.
Ve 2.čtvrtletí se soustředíme na soutěže, na které jsme
tradičně zváni – Neslovice, Zbýšov u Brna, Němčice. Již 4.
května jsme se úspěšně účastnili hasičské soutěže v
Neslovicích.
Dne 11. května jsme pro naše spoluobčany uspořádali „Den
otevřených dveří“ v naší hasičské zbrojnici a ve dnech 25. –
26. května jsme uspořádali „Tradiční malou pouť“ s
předpouťovou a pouťovou zábavou. I přes nepřízeň počasí se
nám akce poměrně vydařila.
starosta SDH

BŘEZNICKÝ ČERT

TJ SOKOL BŘEZNÍK
Vážení spoluobčané,

V Březníku se vypráví, že v 2. polovině 11. století sem
přiletěl „čert“. A to z obce Kracovic, kde jej sužovali černí
mniši benediktini z Třebíčského kláštera. Usídlil se mezi
Březníkem a Kuroslepy v místě nazývaném Pekelný kopec.
Tento čert byl velmi pracovitý a šikovný. Pomáhal
v březnické kovárně. Zde se kamarádil s kovářským
učedníkem Františkem, který také ministroval v kostele.
Čert jej sváděl, učil různým nadávkám a kletí, aby si ho
připravil pro peklo. Čertovi se moc nedařilo. František
jeho svodům odolával a tak mu čert dával žhavé uhlíky do
kapes u kalhot. František už toho měl dost, donesl si
z kostela svěcenou vodu a čerta s ní pokropil. Ten se tak
rozčílil, až z toho vyskočil z kůže. Schoval se za výheň
v domnění, že zde bude v bezpečí. Hromádka kůží zůstala
ležet vedle.
V tutéž dobu spravovali v kovárně pro sedláka Chadima
radlici. Sedlák měl u radlice připravenou konvičku
s meltou, aby mohl hned po opravě jet orat. Mistr kovář a
František mu však z konvičky upíjeli a to, co upili,
dolévali svěcenou vodou. Sedlák si přišel pro opravenou
radlici a na zemi si všiml hromádky kůží. František ho
požádal, zda by kůže někde po cestě nevyhodil. Sedlák
slíbil a odjel. Při orání byli koně neklidní, jako by cítili za
sebou čerta. Byli celí zpěnění a sedlák dostal žízeň. Napil
se z bandasky, zakuckal se a vyprskl až pokropil i kůže. Co
se však nestalo! Z kůží vyskočili hned dva čerti!! A dali se
na úprk. Svěcená voda přece čertům odjakživa nesvědčí.
Začali se rychle zavrtávat do země, jak hledali cestu domů
do pekla. Ovšem ouvej!! Země byla jílovitá, lepila se jim
na kopyta a zavrtat se nebylo možné. Ve vzteku plácali do
hlíny až se jim povedlo vytvořit bábovičky. Nemohli se
jich zbavit, tak to zkoušeli svým horkým dechem. A
najednou byly z báboviček jakési tvary podobné pozdějším
cihlám.
Že se něco děje si všimli i březničtí konšelé. Šli se podívat
a uviděli čerty, jak pálí cihly. Napadlo je, že tu postaví
cihelnu a to, co dokáží čerti, dokáží i lidé. Nápad opravdu
uskutečnili a tato cihelna přinesla ve 13. století Březníku
bohatství.
Na památku, že se tak stalo zásluhou čertů, vyráželi cihláři
na každou cihlu „čertovu hlavu“. Při bourání starých
budov můžete i dnes na takto označené cihly narazit.
V roce 1335 byla tato malá středověká vesnička povýšena
na město.
Bohumil Man
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Po delší odmlce se opět setkáváme na stránkách
zpravodaje a tak bychom Vám chtěli říci něco nového
z naší činnosti a představit naše záměry. Na valné
hromadě TJ byl projednán a schválen plán činnosti TJ a
schváleny k realizaci, samozřejmě pokud budeme
schopni zajistit investice, prakticky tři velké akce.
První dvě představují vybudování venkovních
sportovišť a to náhradního, veřejně přístupného, hřiště
na kopanou s oválem pro běžecké disciplíny a výstavbu
tenisových kurtů na malém hřišti. Třetím, zatím nijak
dále nezpracovaným záměrem, je úvaha o nástavbě
sokolovny a vytvoření tělocvičny. Tímto řešením
bychom získaly dva samostatné sály, jeden pro kulturní
využití a druhý jako ryze sportovní halu.
Náhradní hřiště by mělo sloužit převážně škole a k
tréninkovým účelům TJ. Stávající fotbalové hřiště není
možné podrobit velké zátěži a při nepřízni je lze
využívat velice omezeně.
Na malém hřišti by vedle kurtu s antukovým povrchem
mělo být vybudováno i hřiště s umělým povrchem.
Opět se předpokládá využití pro školu a také pro
komerční účely.
Je zřejmé, že z vlastních prostředků nejsme schopni
takové investice realizovat a proto je potřeba co
nejrychleji připravit dokumentaci potřebnou pro podání
žádostí o dotace a vyřízení majetkových záležitostí. O
průběhu
příprav
průběžně
informujeme
a
spolupracujeme
se
zastupitelstvem
obce.
Předpokládáme, že tento záměr najde pochopení u
většiny spoluobčanů a že se nám společně podaří tyto
stavby připravit a posléze postavit. Tímto společným
počinkem bychom přispěli k tzv. vybavenosti obce a
vytvořili prostředí do kterého můžeme lákat nové
obyvatele a plnit tak hlavní záměr programu rozvoje
obce.
Chtěli bychom, aby naše TJ byla prostorem, který Vám
(nám) všem umožní sportovní vyžití. Jsme ovšem
jenom neprofesionální sdružení a tak rádi uvítáme další
nápady, cvičitele pro jiné sporty a nové členy, kteří
nám pomohou.
Chtěli bychom také připomenout, že takové sportovní
zařízení je i příležitostí pro podporu zaměstnanosti v
obci. V současné době zaměstnáváme na tzv. veřejně
prospěšných pracích dva zaměstnance s krátkou
přestávkou takřka celý rok.
Výbor TJ Sokol Březník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BŘEZNÍKU

olympiáda a z našich žáků se jí zúčastnilo 39 s
těmito výsledky:
Zlaté medaile a 1. místa:
Josef Smrž – běh na 2000 m a maraton
Tomáš Nekuda – 60 m sprint
Petr Flesar, Adam Krčál, Tomáš Nekuda a Milan
Požár – štafeta 4 x 300 m
Mirka Černá, Petra Kovaříková, Lucie
Pavlatovská, Alžběta Rousová – florbal
Stříbrné medaile a 2. místa:
Alžběta Rousová – vrh koulí
Vlastimil Malý – tenis
David Janoušek – plavání
Blanka Krčálová, Markéta Doležalová, Dana
Křížová, Lenka Svobodová – štafeta 4 x 300 m
Martina Brabcová, Klára Kolesarová, Petra
Polednová, Veronika Rybníčková – florbal
Bronzové medaile a třetí místa:
Mirka Boková – vrh koulí
Petra Kovaříková – vrh koulí
Několik sportovců se umístilo v první desítce.
Všem blahopřejeme.
Naše škola se dostala do 1. kola projektu
„Internet do škol“. Za tím účelem byla ve vybrané
místnosti provedena nová elektroinstalace. Vlastní
projekt bude proveden na začátku hlavních
prázdnin firmou AutoCont.
Ke Dni matek uspořádaly paní učitelky 1.
stupně den otevřených dveří. Se svými žáky
připravily pro maminky besídku, ve které se
představili všichni žáci. Do školy přišlo na 60
maminek a babiček.

Nový rok začal pro žáky ZŠ šťastně. Z důvodu
sněhové kalamity musel ředitel školy vyhlásit 3. a
4. ledna volné dny, a tak byly vánoční prázdniny
prodlouženy na celých 16 dnů.
2. února se uskutečnil ples SRPŠ, v pořadí již
desátý. Úroveň plesu byla tradičně vysoká,
tombola bohatá a výtěžek plesu poslouží na
zlepšení vybavenosti školy a na krytí nákladů pro
zájmovou činnost žáků.
V únoru se rozjely olympiády a soutěže. Žáci
4. a 5. třídy se zapojili do řešení do řešení
matematické olympiády, žáci 2. stupně se
zúčastnili olympiády z dějepisu, z jazyka českého,
ze zeměpisu a přírodopisu. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhl žák 7. ročníku Petr Vala z Kralic,
který zvítězil v okresním kole olympiády z
angličtiny.
Žáci 1. st. absolvovali plavecký výcvik v
bazénu v Třebíči. Na škole začaly pracovat
kroužky zájmové činnosti. Kroužek rybářský vede
pan Fajmon Pavel mladší a kroužku hasičského se
ujal pan Jaroslav Chadim, přírodovědný kroužek
založila p. učitelka Foitová, v kroužku pro
dyslektiky pracují děti pod vedením p. učitelky
Štefánikové a několik dětí pracovalo v kroužku
keramickém.
V únoru se žáci 7. roč. pod vedením p. uč.
Jiránkové zúčastnili lyžařského výcviku v
Jeseníkách.
První sobotu v březnu se tradičně uskutečnil
dětský karneval. Děti se pobavily a radovaly z
bohaté tomboly. Jak za příspěvek do tomboly, tak
za dobrovolné vstupné výbor SRPŠ děkuje.
O jarních prázdninách bylo provedeno v
přízemí budovy odizolování vnitřního i
obvodového zdiva, bylo položeno nové PVC ve
dvou třídách a ve školní kuchyni bylo
nainstalováno nové umyvadlo a bezdotykové
baterie. To vše v hodnotě 92 000 Kč.
V dubnu se také láme školní rok do posledního
čtvrtletí. Je to období důležité zvláště pro žáky 9.
roč. 8 žáků se ucházelo o maturitní obory, 10 žáků
o obory učební. K dnešnímu dni již všichni dostali
vyrozumění o přijetí na zvolené obory.
Jarní měsíce vyplnili mnozí žáci sportem. Od
8. do 12. května proběhla v Náměšti regionální

Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží závěr
školního roku, popřejeme žákům, učitelům a všem
zaměstnancům výdrž, aby výsledky byly co
nejlepší.
Ludmila Černá
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