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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Vzhledem k tomu, že předchozí zpravodaj vyšel
nedávno, tak ten můj dnešní příspěvek pojmu
velice krátce.
Co se od posledního vydání událo? Jsem rád, že
prázdniny přežily všechny naše děti ve zdraví
a mohly spokojeně nastoupit do nového školního
roku. Jak již sami víte i ve školce se vše, i přes
počáteční potíže, rozběhlo a nyní provozujeme MŠ
o dvou třídách. Je třeba poděkovat rodičům a všem
dárcům, že se také podíleli na vybavení třídy
a obohatili tak třídu o další vybavení.
Máme za sebou také soutěž O pohár starosty obce,
kde je třeba poděkovat místním hasičům za tradičně kvalitní výkony a to jak sportovní, tak i pořadatelské. Věřím, že příští rok si nenechají to první
místo vyfouknout a oslaví i tak svoje výročí založení. A když jsem u těch výročí tak i TJ Sokol bude
tuto neděli slavit a věříme, že toto výročí oslaví
i nějakým slušným výsledkem s lídrem tabulky.
Teď něco málo k „obecním“ událostem. Slíbil jsem,
že Vás seznámím s výsledkem vyhodnocení naší
žádosti o dotaci na Víceúčelové sportoviště, který
měl být znám právě dnes. Naděje pořád žije, protože hodnocení se odložilo až do 5. října.
Ve středu 18. září proběhlo takové krátké veřejné
zasedání ZO, jehož hlavním bodem bylo schválit
výsledky výběrového řízení na akci „Zavedení separace a svozu biodpadu v obci Březník“. Předmětem
tohoto VŘ bylo vybrat vhodné dodavatele požadované techniky. Vzhledem k tomu, že byly vybírány
dvě cenově odlišné dodávky, nosič (auto) a kontejnery jako jeden celek a k tomu štěpkovač jako
druhá dodávka, byla samozřejmě dvě výběrová
řízení. Jedno spadlo do kategorie tzv. zakázek malého rozsahu a druhé bylo soutěženo jako tzv. podlimitní zakázka. Pro každé toto VŘ platí totiž trochu
jiná pravidla a lhůty. Vítězi se staly firmy Laski na
dodávku štěpkovače s cenou 313,65 tis. bez DPH

a Agrozet České Budějovice na dodávku nosiče
a kontejnerů s cenou 1,6 mil. bez DPH. Teď ještě
poběží zákonné lhůty a posléze budeme moci
uzavřít příslušné kupní smlouvy.
Další krátkou, ale o to důraznější připomínku, budu
mít k respektování se sebe navzájem, k našemu
soužití. Množí se stížnosti na nedodržování veřejné
vyhlášky o volném pobíhání psů. Jednou stránkou
jsou „znečištěné“ chodníky, ale tím horším projevem je agresivita některých vašich miláčků. Žádám
Vás tedy, abyste se nad svým (nikoliv psím) jednáním zamysleli a nezavdávali důvod k tomu, abychom tyto záležitosti museli řešit jako přestupky.
Psa je třeba mít na vodítku a případně i s náhubkem a o to víc, když je nezvladatelný. V porovnání
s předchozím je jenom úsměvné, když se psovi povede utéct (což by nemělo) a když se potom hledá
majitel, tak není možné psa identifikovat. Nemá totiž identifikační známku. Věřme, že poplatek za psa
je zaplacen ....

Poslední starost, se kterou bych se chtěl s Vámi podělit je situace ve třídění odpadu. Je již téměř jasné, že loňská prvenství neobhájíme. Zejména se
nám nedaří plnit kritérium „využití“ nádob, a to
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v kontejnerech papír a sklo. Budeme se snažit toto
situaci rozebrat a najít nějaké řešení. Prosím třiďte
odpad a objemný papírový odpad upravte tak, aby
se jeho objem zmenšil, krabice rozdělejte apod.

Aby těch připomínek nebylo moc, tak již budu
končit a těším se na pěkný podzim a doufám, že
nám bude dotace na víceúčelovku přiklepnuta.
Ladislav Malach, starosta

Také jsme s Jaroslavem koukli do kontejnerů na
směsný komunální odpad, zejména na Horkách. To
začíná být kapitola sama pro sebe. Zatím co za
roztříděný odpad (barevné kontejnery) obec nic
neplatí, tak za tyto kontejnery (i popelnice) obec,
vedle svozu, platí nemalé peníze za uložení tohoto
odpadu na skládce.
Koukněte s námi do tohoto kontejneru a zamyslete
se, zda to nešlo roztřídit?

VÍTE, ŽE…
- Se bude konat dne 27. 10. 2013 v sokolovně
opět štrúdlování a večer od 18 hodin lampionový
průvod k příležitosti státního svátku. Během listopadu se dále chystá adventní dílna.
- Na přelomu října a listopadu bude opět zahájen
provoz sauny v suterénu OÚ Březník.
- Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací bude v obci vypnuta elektrická
energie dne 11. 10. 2013 od 7.30 do 15.30 hodin
v táboře Vlasák.
- Starosta obce Březník, podle ust. § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 15 odst.. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013
od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v budově Základní školy, Březník
č. p. 89, první třída vlevo. To platí pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Březník.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud
nevstoupí do prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků.

Já jsem přesvědčen, že šlo! Papír, plast, kov i sklo
se sbírá samostatně.

- Podzimní svoz nebezpečných odpadů firma
ESKO – T provede podzimní svoz nebezpečných
odpadů v sobotu dne 19. října 2013 od 7:10
do 8:10 hodin u sběrného dvora Havelkovo (podle
firmy ESKO – T jsou časy pouze orientační) bude
možnost na hlavní křižovatce v obci – Havelkovo
odevzdat staré akumulátory, znečištěné obaly
od barev, olejů, chemikálií apod. Dále pak zářivky, výbojky, televizory, rádia (apod., ale v nedemontovaném stavu), osobní pneu bez disků, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné
trouby, fritovací hrnce a drobné elektrozařízení
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z domácnosti – fény, varné konvice, telefony. Při
svozu se nebudou vybírat traktorové pneumatiky.
- Mimiklub Březňáček oznamuje, že zahajuje opět
činnost v novém školním roce. Setkávání zatím
probíhá místo v první třídě MŠ mimořádně v sokolovně každé pondělí v 16 hodin do 17.30 hodin.
Změna místa setkávání bude včas hlášena místním rozhlasem. Na setkání Mimiklubu v sokolovně
by měli maminky vzít dětem hračky, malým dětem, které ještě nechodí, podložku a přizpůsobit
oblečení chladnějším prostorám. Všechny maminky s malými dětmi jsou srdečně zvány!
- Odbor dopravy a silničního hospodářství, evidence vozidel - Městský úřad Náměšť nad Oslavou
vyzývá občany k výměně řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004 jsou jejich držitelé dle ustanovení §
134 zákona 361/2000 Sb., povinni vyměnit do 31.
prosince 2013. Tyto řidičské průkazy po 1. lednu
2014 pozbývají platnost. Při výměně je nutno
doložit:
- platný doklad totožnosti
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od
správního poplatku. Výměnu provádí příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
- Paní Mavi Vlková oznamuje, že, prozatím v místní sokolovně, pokračuje pravidelné cvičení powerjógy. Začátek je pravidelně každé úterý v 19 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE V BŘEZNÍKU
Tělocvičná jednota Sokol Březník zve všechny své
příznivce, fanoušky, rozhodčí a zejména bývalé
hráče, kteří v minulosti Březník reprezentovali, na
oslavu 80. výročí od založení svého fotbalového
oddílu, která se bude konat v neděli 29. září 2013
od 13 hodin v areálu fotbalového hřiště v Březníku.
Součástí oslavy bude utkání starých pánů i mistrovské utkání A týmu v tradičním derby s celkem
SFC Dukovany 2001. K dobré náladě, vedle sportovních výkonů, jistě přispěje bohaté občerstvení i
hudební produkce skupiny Starý kolena. V neděli
od 12 hodin bude současně v sokolovně otevřena výstava fotografií a dokumentů souvisejících s historií březnického fotbalu. Vstupné
zdarma, srdečně Vás zvou pořadatelé.

Krojované hody pod záštitou TJ Sokol Březník se
uskuteční v sobotu 19. října. Odpoledne projde naší
obcí špalír stárků doprovázený dechovou hudbou
Polužanka. Večer se pak uskuteční taneční zábava
se skupinou Fantastic Band Jiřího Švába, v rámci
které proběhne krojované předtančením. Všichni
jsou srdečně zváni.

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
O nutnosti šetřit
energii se mluví už
dlouho. Ale stále jí
spotřebováváme
zbytečně moc. Přitom efektivnější
využívání energií
snižuje výdaje
nejen domácností,
ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je
nej-lepší investicí pro zlepšení životního prostředí.
Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům
v Čes-ké republice. Pro zvýraznění tohoto stavu
jsme se rozhodli jako vůbec první region stát se
„energeticky úsporným krajem“. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt „Vysočina
šetří energii“, jenž vznikl z iniciativy energetické
společnosti E. ON a Kraje Vysočina v roce 2012.
Portál „Vysočina šetří energii“ je prvním krokem
k hledání opatření vedoucích k úspoře energie
v našem kraji.
Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného
osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů.
Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných
dat a navržení konkrétních úsporných opatření
pro partnery, kteří se do projektu energeticky
úsporného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt bude věnovat energetické náročnosti veřejných
budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému
osvět-lení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím
pozornost.
Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří
s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické
situace je šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla
i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři.
Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit.
Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné
stavby, jež „plodí“ zisky jen pro vyvolené.
Projektem „Vysočina šetří energii“ chceme pomoci
také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní
návody k opatřením, na nichž vydělají všichni
občané.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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AKCE KONANÁ V KRAJI VYSOČINA

KRONIKA OBCE BŘEZNÍK

1. říjen - Mezinárodní den seniorů. V tento den mají
svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové,
zkrátka všichni senioři. Oslavami Svátku seniorů
chceme dosáhnout toho, aby byl oceněn přínos našich starších spoluobčanů. Řada lidí je aktivních
2. i ve vysokém věku a díky svým zkušenostem
jsou plat-nými členy naší společnosti. Byli bychom
rádi, aby byli hrdí a spokojení s tím, že už patří do
skupiny seniorů.
Povzbuďte mladší generaci, ať alespoň 1. října
připraví pro své blízké den, na který budou rádi
vzpomínat. Připravili jsme na tento den 3. ročník
oslav Svátku Seniorů. Připojte se s vaší obcí k oslavám Svátku seniorů prostřednictvím vylepení plakátu na úřadě nebo na informační vývěsku. Cílem
oslavy svátku je zviditelnění skupiny seniorů v české společnosti a podpora jejich aktivního života.
Zároveň chceme založit každoroční tradici slavení
Svátku seniorů na stejné úrovni, jako se slaví
Mezinárodní den žen, Den dětí a podobně.
Připojte se k nám!

V rozmezí let 1973 – 2009 kroniku ručně psala
a plně se jí věnovala dlouholetá kronikářka obce
paní Eva Brůžová, č. p. 59. Na konci roku 2009
však bohužel tuto funkci ze zdravotních důvodu
opustila.
Od roku 2010 byla úkolem pověřena úřednice obecního úřadu v Březníku paní Věra Janatová, č. p. 87.
Od 1. 1. 2012 byla starostem obce novou kronikářkou jmenována rodačka z Březníka Bc. Jana Řezaninová č. p. 27, zastupitelka obce, členka kulturní
komise a knihovnice obce Březník.
Do konce roku 2011 byla kronika obce vedena tradičně - ručně psanou formou. Původně ručně psaná kronika měla přednost pouze ve své tradici
a ojedinělosti, ale nevýhodou ručně psaných kronik
je však právě jejich jedinečnost. Byla jediná a jako
taková špatně využitelná. Aby v ní mohli občané
číst a bádat, museli sedět na obecním úřadě, kde
mu byla ručně psaná kniha k dispozici pouze k nah
lédnutí, značně se opotřebovávala a pokud byla
psaná špatným inkoustem, často po nějaké době
i nedobře čitelná.
Od roku 2012 a s příchodem nové kronikářky získala pamětní kniha novou podobu. Dle § 2 zákona
132/2006 Sb. je možné rovněž zhotovovat zápisy
v elektronické podobě na počítači s následným tiskem na trvanlivém papíře, k čemuž nyní přistoupila
současná kronikářka obce. A tak poprvé v celé historii obce Březník je kronika psaná elektronickou
formu na počítači z důvodu efektivnějšího zpracování pamětí a událostí obce. Velkou výhodou elektronicky psané knihy je možnost jejího nekonečného tištění a rozmnožování, což obec může využít při
různých příležitostech. Kladem je také uložení
a zálohování na CD nebo DVD a v zápisech tak lze
jednoduše a efektivně vyhledávat. Předností je také
rychlost zpracovávání a vládání různých obrázků
a fotografií.

POVĚST Z DUKOVAN
Láska nešťastné komtesy

Pódiové vystoupení se v letošním roce uskuteční
v Brně dne 29. 9. 2013, v Jihlavě dne 27. 9. 2013,
v Pardubicích dne 1. 10. 2013, v Třebíči dne
5. 10. 2013. Součástí programu bude vystoupení
Nadi Urbánkové, Marie Tomsové, Ivo Jahelky
a dalších známých osobností.
Ohlasy na loňské oslavy od seniorů a partnerských
organizací jako např. Svaz důchodců nebo Rada
seniorů byly velmi pozitivní. Celkově se loni všech
oslav zúčastnilo přes 20 tisíc osob. Akce je celostátní a v loňském roce ji podpořilo více jak 600 obcí
a měst.

Tento příběh o lásce a utrpení není smyšlený.
Ale zda se všechno událo tak, jak líčí pověst, to ví
jen zdi rozbořeného starobylého hradu Rabštýna
na skalnatém ostrohu nad řekou Jihlavou.
Koncem 19. století byl dukovanský zámek s velkostatkem majetkem šlechtického rodu Coudenhove. Na zámku žil hrabě Gerolf se svojí manželkou
Giselou. Měli dvě dcery – starší Henriettu a o pár
let mladší Mariu Christinu.
V nedalekém Moravském Krumlově žil na zámku
kníže Rudolf Lichtenstein, generál jízdy, císařský
komoří a tajný rada, mocný a bohatý šlechtic moravské rodové větve Lichtensteinů.
Jak šel čas, malé komtesky z dukovanského zámku
vyrostly v krásné mladé komtesy. Jak by se dnes
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řeklo, byly z nich holky na vdávání. To si dobře
uvědomovala i jejich matka hraběnka a snažila se
je dostat pod čepec. Ale ne pod ledajaký čepec.
Volba padla na bohatého souseda, knížete Rudolfa
Lichtensteina, starého mládence. A tak se milá Gisela hned několikrát rozjela do Krumlova, aby nejprve oklikou, pak zcela otevřeně, vedla rozhovory
o možném sňatku své starší dcery Henrietty s knížetem. Zatímco hraběnka domlouvala při častých
návštěvách výši věna, plně tímto zaneprázdněna,
nevěděla, co se děje za jejími zády.
Komtesa Henrietta při svých vyjížďkách na koni
často zamířila do kouzelného údolí řeky Jihlavy, kde
stávalo několik mlýnů. I stalo se, že se zakoukala
do statného mlynářského synka Jakuba. Mladí lidé,
i když pocházeli z rozdílných majetkových poměrů,
se začali pravidelně scházet, protože lásce se nedá
poroučet. Svědkem jejich milostných schůzek se
staly rozvaliny hradu Rabštýna.
Když bylo ukončeno namlouvání v Krumlově,
oznámila hraběnka Henriettě, že ji provdává za starého knížete. To mladou komtesu zdrtilo, byla přece plná lásky k Jakubovi. Prosila, žadonila, ale nic
platno, matka byla neoblomná. Konečně se komtesa v zoufalství přiznala ke své tajné lásce k Jakubovi. Hraběnka Gisela rázně zakročila. Znemožnila
schůzky milenců a začalo se s přípravami na svatbu. Komteska, poslušna své matky, se však velice
trápila a žalem chřadla. Toužila naposledy se vidět
s Jakubem, a tak poslala tajně služebnou do mlýna
s psaním.
V den schůzky se komtese podařilo zmizet strážím
a nepozorovaně utéci na Rabštýn, místo tajné
schůzky s Jakubem. Shledání milenců bylo dojemné. Zoufale se pokoušeli najít nějaké řešení. Marně.
Jejich schůzku náhle přerušil dusot koňských kopyt.
To přijížděly stráže ze zámku. Jakub prchal úzkou
cestičkou k mlýnu a komtesu zanechal jejímu osudu. Nebohá dívka se vrhla k okraji skály a skočila
dolů. Střížní na ostrohu a Jakub dole pod skálou
už spatřili jen její mrtvé tělo. Velký smutek nad
touto tragédií nastal na zámku i ve mlýně.
A co bylo dál? Mladší hraběcí dcera Maria Christina
se provdala do Čech, hraběnka Gisela ovdověla
a za čas následovala svého manžela na věčnost.
Kníže Rudolf Lichtenstein, majitel krumlovského
panství, zemřel roku 1908 coby bezdětný starý
mládenec. O Jakubovi se historické prameny
nezmiňují.
Když dnes navštívíte zříceninu hradu Rabštýna,
možná vás zaujme poničený mramorový pomníček
v severním cípu hradní ostrožny. Z německého
nápisu se dozvíte, že jej roku 1885 nechala zhotovit hraběnka Gisela Coudenhove, majitelka dukovanského velkostatku. Pomníček věnovala památce
své dcery Henrietty. Zřetelný je dosud znak rodu
Coudenhove.
Mezi místními lidmi se povídá, že zříceninou hradu
občas bloudí duch nebohé komtesy, která si z nešťastné lásky dobrovolně vzala život.

Tento příběh sepsali LP 2012 Martin Sklenář
a Jaroslav Bohuslav z Březníka.
Děkujeme, že neničíte tuto vzpomínku na doby
dávno minulé a na pohnutý osud komtesy.

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Březničtí faráři – závěrečný přehled
Přehled kněží v naší farnosti od roku 1864
ANTONÍN BUNSTMÜLLER z Nového města, narozený roku 1832, přišel do Březníka jako kaplan
24. srpna léta páně 1864.
VINCENC MAREK z Protivanova, narozený roku
1844, nastoupil do Březníka na faru 4. června
1872.
JOSEF HAMMERSCHNIED z Batelova, narozen roku
1846, cooperator v Březníku od 4. února 1875.
JOSEF KOCMAN z Žerovnic, narozen roku 1848,
do Březníka přišel 9. srpna 1878.
V roce 1879 působil na naší faře administrátor
Josef z Boskovic (příjmení nebylo čitelné).
JOSEF KOLOUCH z Netína, narozen roku 1852.
Administrátorem v Březníku od 31. prosince 1879
byl MATHIAS PEVNICA, působil na březnické faře
od 31. prosince 1879.
FABIAN KREJČIŘÍK, původem z Moravan, narozen
roku 20. června 1831, v Březníku působil
od 26. července 1881.
ANTONÍN MAŠEK z Deblína, narozen roku 1868,
na žádost nemocného faráře Krejčiříka byl
od 9. října 1892 u nás kaplanem.
JOSEPH SKÁLA narozený 12. října 185O v Brtnici
u Jihlavy, duchovní správce na zdejší faře
od 2. srpna 1893. 3. května 1904 byl jmenován
arcibiskupem Františkem Bauerem konsistorním radou. Zemřel 30. 6. 1919 a je pohřben na místním
hřbitově.
Kooperátoři na zdejší faře od 15. 12. 1909
do 1. 1. 1911:
František Krejčí, narozený v Březníku, Leopold
Russina, Slezan, Antonín Hrubý ze Svitávky.
ADOLF TESAŘ - za nemoci Josepha Skály byl ustanoven kaplanem. Po jeho smrti je ustanoven
administrátorem.
FRANTIŠEK ČECH narozený dne 12. března 1869
v Lukavci u Pacova 27. 11.1919 nastoupil na zdejší
faru dne 5. 12. 1927, poté byl nejdůstojnějším
p. biskupem Dr. Kupkou jmenován konst. radou.
Zemřel 16. 7. 1940, pohřben je v Březníku.
JOSEF SKÁLA narozený dne 16. 3. 1911 v Rudolci
na Vysočině. Byl to administrátor, který zajišťoval
administrativu od 22. 6. 1940 do 2. 2. 1941.
ARNOLD SCHEINDER, narodil se dne 26. 4. 1909,
na svoji žádost nastoupil 2. 2. 1941 do Březníka.
Dne 23. 10. 1946 odchází na vlastní žádost na faru
do Nových Hvězdlic.
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STANISLAV BURIAN, narozený dne 30. dubna 1903
v Mouřínově okr. Vyškov. Od 1. listopadu 1946
administrátor a od 1. června 1947 farář v Březníku.
Byl posledním knězem bydlící na zdejší faře.
Za nemoci faráře Buriana vypomáhal v Březníku
po 3 měsíce kněz z Mohelna Jan Kabátek.
ALBERT JOSEF BENEŠ, narozený dne 9. 2. 1949
v Praze. Od 1. prosince 1981 působí na faře v Jinošově a je jmenován administrátor pro zdejší faru.
JAN KABÁTEK, narozený dne 28. prosince 1927
v Přibyslavicích, spravoval naší farnost od 1. října
1990 a dojížděl do Březníka bez dvou měsíců
18 let.
PAVEL BUBLAN, narozený dne 10. září 1962, duchovní správce v Náměšti nad Oslavou, působil
naší farnosti od května do srpna 2008.
JAN NEKUDA, narozený dne 18. 6. 1973 v Zakřanech. Od 17. 8. 2008 spadá naše farnost
pod Náměšť nad Oslavou, kam přichází tento mladý
kněz.
VÁCLAV ZOUFALÝ - nový duchovní správce nastupuje na faru do Jinošova, kam od 1. 8. 2011 naše
farnost spadá. Ke dni 16. 1. 2012 odchází. Farnost
opět svěřena otci Janu Nekudovi.
JOSEF POŽÁR, narozený dne 25. 7. 195O v Trstěnicích u Moravského Krumlova, od 11. září 2012
působí u nás jako nový kněz.
Přejeme mu hojnost Božího požehnání, ochranu
Panny Marie. Ať dlouhá léta ve zdraví a lásce
spravuje svěřené farnosti.
NEJDÉLE U NÁS PŮSOBÍCÍ KNĚŽI
STANISLAV BURIAN - 35 roků
JOSEPH SKÁLA - necelých 26 roků
FRANTIŠEK ČECH - necelých 21 roků
Sepsala Marie Sobotková

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Milí spoluobčané,
krásné, teplé léto nám skončilo a pěkného babího
léta jsme se zatím nedočkali. A už zase začínáme
topit. Minulý týden jsem jeden podvečer šla na malou vycházku. Mé kroky většinou vedou prvně
na hřbitov. Ráda se dívám z kostelních schodů
po vesnici. Tentokrát nebyl můj výhled pěkný.
Vesnice byla zahalena do tmavého dýmu. Pozorovala jsem, jak z některých komínů se valí černý
kouř. Co asi se pálilo v kamnech těchto domů?
Ani se mi nechce věřit, že ještě někdo pálí plasty
a nevím, co ještě. Už mě to na další procházku nelákalo. Vzduch byl těžký. Škoda, že si tak kazíme
ovzduší.
Nedávno jsme dostali do našich domovů tašky
na třídění odpadu. Ale vidím, že odpady jsou náš
velký problém. Barevné tašky na odpad moc nepoužíváme. Asi nejsme finančně motivováni.
Neměli bychom však dělat všechno za peníze. Měli
bychom myslet na zdraví, na naše životní prostředí.

A to, že se naše vesnice dostává mezi ty nejlepší
v třídění odpadu, by nám mohlo také dělat radost.
Ale asi je to opravdu problém.
Tak dnešní příběh k zamyšlení:
PORCELÁNOVÁ VÁZA
Jednoho dne shromáždil velký mistr všechny žáky,
aby si zvolil svého pomocníka.
„Předložím vám jeden problém. Kdo ho vyřeší, bude mou pravou rukou."
Když to řekl, postavil do středu místnosti stolek
a na něj vzácnou porcelánovou vázu, zdobenou těmi nejemnějšími rudými růžemi.
„Toto je ten problém. Vyřešte ho."
Překvapení žáci přemýšleli o „problému". Byla
to jedinečná porcelánová váza - obdivovali na ní
vzác-nou kresbu, svěžest a vytříbenost růží.
„Co je třeba dělat?" ptali se sami sebe.
Čas plynul a nikdo se neodvážil nic udělat kromě
toho, že o „problému" hloubal. Najednou se jeden
z žáků zvedl, podíval se na mistra i na své druhy,
pak se odhodlaně vydal k váze, mrštil s ní o zem
a rozbil ji na kousky.
„Konečně!" zvolal mistr.
„Už jsem začínal pochybovat o vzdělání, které jsem
vám po celá ta léta poskytoval!"
Pak se obrátil k mladíkovi:
„Ty budeš mým pomocníkem"
Zatímco se mladík vracel na své místo, mistr vysvětloval: „Mluvil jsem jasně. Řekl jsem vám,
že to je „problém". Není důležité, že může být
krásný nebo obdivuhodný, každý problém musí být
odstraněn."
Bruno Ferrero
Asi je jen jediný
způsob, jak vyřešit
problém – pustit se
do něj. Ať je malý či
velký, jednoduchý
nebo složitý. Máme
všichni problémů až
dost a někdy si je
i sami přiděláváme.
Věřím, že s pomocí
Boží a s láskou se nám podaří i ty složité problémy
nějak řešit.
Nyní už jen malou připomínku. Do kostela na mši
svatou může přijít každý – ať věřící nebo nevěřící.
Žádný člověk nemá právo někoho soudit nebo odsuzovat, že tam nepatří. A každý má své svědomí,
jak se chová. A myslím si také, že věřící by měli víru a lásku rozdávat a podle Desatera Božích přikázání, která jsme si zde minule připomněli, také žít.
Mše svaté v neděli jsou v 9.30 a ve čtvrtek v 16.30
hodin.
Ať mír, láska, porozumění a Boží požehnání nás
provází každý den
přeje Marie Sobotková
Stránka | 6

VETERÁN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK

TJ SOKOL BŘEZNÍK

Dětský branný den, 25. 8. 2013
Sobotní odpoledne patřilo dětem v Březníku. Nachystali jsme asi 10 stanovišť s různě zapeklitými
úkoly, a že bylo o co bojovat, je vidět na snímku,
kde Zdenička již čeká na první vyplněné vojenské
knížky, aby už mohla rozdávat odměny.

Vážení sportovní přátelé,
nová fotbalová sezóna se už rozběhla na plné obrátky. Obě mužstva tak nějak klopýtají svými soutěžemi a předvádí poměrně nevyrovnané výkony
jak doma, tak na venkovních hřištích. Naposledy
jsme se nestačili divit, když přece jen v oslabené
sestavě dovezlo Áčko tzv. „világoš“ z Okříšek.

Děti měli
za úkol třeba
zneškodnit
minu, plížili
se zaminovaným polem, házeli
granátem na
cíl, vyzkoušeli
si zašroubování svíček
s rozdílnými
závity, vyhledali minohledačkou munici, stříleli ze
vzduchovky …
Velkým
lákadlem
byly projížďky
vojenský
mi auty
po okolí
Březníka.
Auta a
motorka
nepřetržit
ě jezdily
a vozily
děti i dospělé celé dvě hodiny.
Slalom na starém kole
a tříkolce se setkal s
velkým ohlasem nejen
u dětí, ale i u rodičů
a prarodičů. Kamarádi
z KVHS LUCKY ARMY
Třebíč předvedli své
umění a militárie.
Občerstvení z polní
kuchyně a sem tam
nějaká dýmovnice jen
podtrhla ráz akce.
Děkujeme Obecnímu úřadu
a „Sokolům“ za podporu
a doufáme, že jsme založili
novou tradici pro děti
i dospělé při rozloučení se
s prázdninami.

Zraky a síly všech se však upínají na rychle se blížící oslavu 80 let fotbalu v Březníku. Možná se někteří z vás pozastavují nad datem, či dokonce rokem
pořádání. Pravda je prostá. Vloni se to zkrátka nestihlo. Fotbal v Březníku byl opravdu založen
ve 32. roce minulého století, a oslavy tak měly připadnout už na loňský rok. Vše se ale chystá už
na tuto neděli 29. září. V místní sokolovně bude
vystaven fotografický materiál, sesbíraný za všechna léta, co se tu kopaná provozuje. Odpolední
program začne na Velkém hřišti už ve 13 hodin,
kdy je plánován sraz účastníků přátelského zápasu
Staré Gardy. Tento vypukne přesně v 13:30 a potkají se v něm fotbalisté té středně starší generace,
která tady kopávala. Utkání odřídí prestižní trojice
sudích, kteří jezdí do Březníka dlouhá léta pravidelně pískat či mávat. Především tedy rekordman
a osobnost rozhodcovského světa – Jaromír Čejka
z Třebíče, který se ujme píšťalky. Na pomezí se pak
postaví Lumír Jeřábek z Kramolína a Jiří Coufal
z Dukovan. Následovat bude mistrovský zápas
s příchutí derby, kde se střetne naše Áčko s tím dukovanským. Po zápase se o zábavu bude starat
country skupina Starý Kolena. Hojnost občerstvení
bude zajištěna.
Fotbalový oddíl využil dobrých vztahů s místním
Družstvem LUH a z jeho sponzorského daru zakoupil nové tréninkové míče a další vybavení do kabin.
Touto zmínkou bych chtěl za fotbalový oddíl poděkovat předsedovi Františku Pejpkovi za důležitou
dlouholetou podporu.
Je mnoho věcí, co se na dědině místním dobrovolným sdružením nepodaří. Dílčí nezdary však letos
přebíjí úspěšná žádost o dotaci na „Zelený trávník“.
Když jsme se začátkem března sešli, abychom se
pokusili dát dohromady materiál k jejímu získání,
nikdo z nás netušil, kolik papírování, shánění a zákulisní práce je k tomu potřeba. Výsledek byl navíc
dosti nejistý. Táhlo se to dlouho a někdy hodně
kostrbatě, ale vše nakonec klaplo a do březnického
fotbalu přiteče 230 tis. Kč, které budou obratem
použity na vybudování systému automatického zavlažování na Velkém hřišti. Do práce se vybraná firma pustí v podstatě ihned po oslavách a do 14 dní
by hřiště mělo být opět v provozu.
To už jsou zase na programu tradiční Krojované
hody pod naší záštitou. Uskuteční se v sobotu
19. října. Odpoledne projde dědinou špalír stárků
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doprovázený dechovou hudbou Polužanka. Večer se
pak uskuteční taneční zábava se skupinou Fantastic
Band Jiřího Švába, v rámci které proběhne krojované představení. Těšíme se na vaši účast!
Za Sokol Březník
Grunge

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Během prázdninových měsíců byla naše pozornost
zaměřena především na přípravu na hasičskou soutěž „O pohár starosty obce“, kterou jsme v naší obci letos pořádali již patnáctý rok. Konala se za vydařeného počasí v sobotu 31. srpna. Vzhledem
k počtu zúčastněných družstev jsme soutěžili
ve dvou kolech, kdy ve finále byl každému družstvu
započítán lepší čas z obou kol. Závodilo se v kategorii mužů i žen. V mužské kategorii soupeřila
4 družstva, u žen 3 družstva. Konečné pořadí týmů
i s jednotlivými časy soutěžících je podrobně uvedeno v tabulce (viz. níže).
Za naše muže soutěžili: Jaroslav Chadim, Jakub
Dvořáček, Jakub Musil, Lukáš Chadim, Zdeněk Kříž,
Jiří Rybníček a Petr Bureš.
Za březnické ženské družstvo nastoupily: Pavla
Trojanová, Klára Javůrková, Hana Švarcová, Mavi
Vlková, Jitka Pokorná, Jana Pokorná, Ilona Chadimová a Ivana Dvořáčková.
Za jejich sportovní výkony jim patří dík !!

24. srpna jsme dostali pozvání do Náměště nad
Oslavou, kde slavili 140 let od založení hasičského
sboru.
V neděli 1. září jsme se zúčastnili hasičské slavnosti
v Sudicích, kde místní sbor slavil výročí 85 let od
založení sboru. Součástí oslav byla i okrsková soutěž s tímto konečným pořadím: 1) Lhotice A,
2) Lhotice B, 3) Březník, 4) Sudice, 5) Kralice n. O.
V sobotu
7. září jsme
byli pozváni
na závody
do Žabčic.
Žabčičtí hasiči
k nám na
souěž jezdí již
pravidelně několik let a obsazují první příčky tabulky, proto jsme jejich pozvání nemohli odmítnout. Čtvrtou účast na jejich
klání jsme přetavili v dosud nejlepší výsledek. Stalo
se tak i přesto, že jsme při útoku (vzadu i vpředu)
nasekali několik větších chyb. Chybovali však i ostatní, a tak mohlo naše družstvo se dvěma mladíky
na proudech pít plnými doušky z poháru za druhé
místo.
Levý proud = Tomáš Kalousek
Pravý proud = Jakub Dvořáček
Rozdělovač = Petr Bureš
A1 = Jiří Rybníček
A2k = Jaroslav Chadim (řidič)
Strojník = Zdeněk Kříž
Celoroční činnost sboru zhodnotíme v hostinci Na
Růžku v sobotu 14. prosince 2013.
V plánu již
máme několik kulturních
akcí na příští
rok 2014.
Celoroční
činnost bude
v příštím roce
ve znamení
oslav 120 let
od založení místního hasičského sboru, které
vyvrcholí v sobotu 30. srpna 2014 při soutěži O
pohár starosty obce.
- 18. ledna 2014 - Hasičský ples
- 1. března 2014 - Ostatky
- Květen 2014 - Den otevřených dveří
- 13. - 15. června 2014 - Malá pouť
- 30. srpna 2014 - O pohár starosty obce a Oslavy
120 let založení SDH
Starosta SDH Březník, Jaroslav Řezanina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Dobrý den ze školky,
už jsme zase zpátky! Léta jsme si užily až až, taky
Vám bylo takové horko jako nám?
Ale stejně to bylo bezva – sluníčko, dovolená, dny
s mamkou a taťkem – zkrátka pohodička, pohoda.
Ale nemuselo to léto
skončit tak naráz, napřed nás nechá namlsat
teplíčka a potom nás
pošle rovnou do zimy.
Ještěže máme tu naši
školičku! Ta nás letos
překvapila ještě víc
jako loni.
Tak schválně: paní
učitelky Hejlovou
a Krejčí spolu s paní
Sklenářovou, která se nám stará
o pořádek, známe, ale úplně nová paní učitelka
Lenka Lechnerová za náma jezdí ze Lhotic
i se svou holčičkou Verunkou, ale hlavně - nová
třída! Chodíme do ní jen my starší předškoláci, musí se ještě trošku víc naplnit hračkami, postupně ji
budeme dozdobovat, a to díky našim rodičům. Pan
starosta nám ještě objednal novou stěnu - právě na
ty naše hračky.
A pan starosta z Kuroslep nám přispěl na nový koberec, hračky a ručníky. Pan předseda z družstva
věnoval penízky a Vítečkova maminka schraňuje
všechny dary a dárky a pak… Určitě to bude to největší překvápko, až bude všechno hotovo! Ale nám
se v ní líbí už teď!
Je nás v ní 15 dětí, nahoře jsou jenom mladší děti
(21), letos přišlo hodně mrňousků a tak občas až
k nám dolů jsme slyšely tu „muziku“. My jsme
druhá třída a malí jsou první třída.
Do naší školky chodí 36 dětí - nejen z Březníka
(27), ale taky z Kuroslep (5), ze Lhotic (2),
z Vícenic (1) a ze Sudic (1). A díky nové třídě by
nás mohlo být až 42!
A hádejte, koho je víc – jestli holek nebo kluků?
Holek je jen 12 a kluků 24! To je, co.
To jsou věci, to je novot, panečku. Určitě Vám tu
naši novou třídu vyfotíme nebo nakreslíme,
abyste ji také viděli. Už teď dopředu posíláme velké
díky všem, kdo nám s ní pomáhá nebo ještě třeba
pomůže. A velkou pusu k tomu! Jak to všechno
dopadne zase v našem příštím povídání.
Krásně teple
slunečný
podzim Vám
přejí Vaše děti
ze školky

Vážení rodiče a příznivci naší školky,
na tomto místě bych Vám chtěla za celé osazenstvo
MŠ poděkovat za Vaše příspěvky, ať ve formě finanční nebo věcné. Díky Vám byla nová třída
vybavena novými hračkami, rozzářily ji nové záclony a stěny schodiště zdobí originální malované
obrazy s motivy pohádkových postaviček.
Na vyjmenování konkrétních darů bych potřebovala
celou stránku: plyšové hračky, auta větší i menší,
vybavení do kuchyňky, stavebnice atd. - zkrátka
všechny potřebné věci ke spokojenému životu Vašich dětí ve své školce. A to vše zásluhou maminky
jednoho z žáčků naší školky, která Vás ostatní rodiče oslovila a celou sbírku vedla a schraňovala, se
celkem vybralo (k 25. 9.) 15 890 Kč – aktualizovaný přehled čerpání i darů byl pravidelně ke zhlédnutí u vstupu do MŠ.
Pokladnou ZŠ a MŠ Březník „prošlo“ 17 000 Kč
(obec Kuroslepy, pan Liškutín, Družstvo LUH).
Obec na pořízení této třídy investovala celkem
300 071 Kč. V této sumě je zahrnuto stavebního
povolení, měření intenzity osvětlení, stavební úpravy firmou Hort z Rapotic, vymalování, nákup tabulí, nábytek do šatny, třídy a umývárny.
Veškeré truhlářské práce provedl zdarma jako
sponzorský dar pan Kafka Jiří.
Ještě jednou velký dík Vám všem – rodičům,
zastupitelům i přátelům naší školky.
Zdeňka Hejlová, vedoucí učitelka MŠ

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2013/14 byl zahájen v pondělí 2. září.
Počet žáků se oproti předcházejícímu roku zvýšil
o 9. školu tedy navštěvuje 92 žáků (40 z Březníka,
8 z Kuroslep, 2 z Horních Lhotic, 16 z Kralic,
9 z Rapotic, 7 ze Sudic, 6 z Vysokých Popovic
a 4 z Náměště nad Oslavou). Na 1. stupni vyučujeme 36 žáků ve dvou třídách. v I. třídě jsou
ročníky 1. a 3. (vyučuje paní učitelka Zina Jiránková). Ve II. třídě jsou ročníky 2., 4. a 5. (vyučuje
paní učitelka Martina Kobrová). Na 2. stupni je tedy
žáků 56 a vyučují se ve 4 třídách. Přestože počet
žáků ve škole opět narostl, musíme žádat zřizoStránka | 9

vatele o výjimku z nižšího počtu žáků. Bez výjimky
bychom potřebovali ještě o 10 žáků více.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OBCE BŘEZNÍK
Životní jubilea

V pedagogickém sboru nedošlo k žádným personálním změnám. Na 1. stupni vyučují paní učitelka
Zina Jiránková a Martina Kobrová (stále za mateřskou dovolenou paní učitelky Kristýny Stejskalové). Třídními učiteli na 2. stupni jsou paní učitelky Lenka Jarolímová (6. roč.), Hana Staňková
(7.), Lenka Malá (8.) a Pavla Coufalová (9.). Dále
vyučují Ludmila Černá, Milena Frӧhlichová a Jan
Pejpek. Ve školní družině působí Ludmila Černá.
Ani v personálním obsazení správních zaměstnanců
se nic nezměnilo. Administrativní práce vykonává
paní Marie Studená. Ve školní jídelně působí paní
Marie Sochorová, Miroslava Fribertová, Eva Svobodová a Blanka Veselá. Školu uklízí paní Andrea Křížová, školnické práce spravuje pan Bohumil Budín.
Během prázdnin jsme nechali vymalovat sborovnu
s ředitelnou a všechna WC. Pro zdravotně postiženou žákyni (nově příchozí do 6. třídy) jsme nechali obložit a fyzicky oddělit kabinku WC a vydláždit vjezd do dvora, aby byl zajištěn bezbariérový
vstup do školy. Dále byla zakoupena další keramická tabule, která je umístěna ve 2. třídě.
Vážení spoluobčané! Ze základní školy Vás
všechny zdravíme a přejeme hodně pracovních
úspěchů a spokojenosti.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy

Za měsíc září
Paní Pechová Anna, 90 let, č. p. 153
Pan Bábuněk Josef, 84 let, č. p. 98
Paní Kratochvílová Věra, č. p. 82 let, 176
Paní Bochníčková Božena, 81 let, 81
Paní Kopuletá Marie, 81 let, č. p. 16
Pan Malý Ferdinand, 81 let, č. p. 156
Pan Klusák Josef, 80 let, č. p. 121
Paní Žáková Miroslava, 80 let, č. p. 154
Paní Horká Jarmila, 75 let, č. p. 171
Paní Kudláčová Helena, 75 let, č. p. 213
Za měsíc říjen
Paní Sedláková Božena, 90 let, č. p. 39
Paní Staňková Jiřina, 86 let, č. p. 80
Pan Kondratenko Viktor, 75 let, 105
Pan Řezanina František, 65 let, č. p. 198
Paní Pechová Eliška, 65 let, č. p. 182
Pan Nevrkla Luboš, 55 let, č. p. 240
Za měsíc listopad
Paní Nováčková Zdeňka, 86 let, 123
Pan Staněk Slavomil, 86 let, č. p. 37
Paní Fraňková Marie, 86 let, č. p. 139
Pan Řezanina Jaroslav, 84 let, č. p. 116
Pan Briestenský Milan, 70 let, č. p. 63
Paní Nováčková Jiřina, 70 let, č. p. 212
Pan Křoustek Jiří, 70 let, č. p. 231
Paní Chlubnová Jiřina, 70 let, č. p. 91
Paní Křížová Ludmila, 65 let, č. p. 14
Paní Sochorová Jaroslava, 60 let, č. p. 239
Za měsíc prosinec
Pan Flek Jiří, 50 let, č. p. 167

Vítáme nově přistěhované občany
Září:
Paní Ivetu Polednovou se synem Miroslavem,
Březník č. p. 209

Blahopřejeme novomanželům:
Ivaně (rozené Křížové) a Lukášovi
Rossendorfovým, Březník č. p. 145, místo sňatku:
Březník dne 30. 8. 2013
Jaroslavě (rozené Budínové) a Michaelu
Campanelliovým, Březník č. p. 242 a Toronto v
Kanadě, místo sňatku Březník dne 14. 9. 2013
Haně (rozené Kovaříkové) a Robertu Paulíkovým,
Březník č. p. 151, místo sňatku: Náměšť nad
Oslavou dne 21. 9. 2013

Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:
Srpen:
Pan Strašák Josef, Březník č. p. 131
Září:
Paní Habánová Matilda, Březník č. p. 65
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FOTOGALERIE

21. 9. 2013, OÚ Březník,
vítání občánků - Vašík Leitner

24. 8. 2013, OÚ Březník,
vítání občánků - Barborka Trojanová

21. 9. 2013, OÚ Březník,
80té narozeniny, paní Miroslava Žáková

7. 9. 2013, OÚ Březník,
vítání občánků - Anetka Dragounová

24. 8. 2013, OÚ Březník,
sraz po letech, ZŠ Březník - 70-tníci

21. 9. 2013, Březník č. p. 121,
80té narozeniny, pan Klusák Josef
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Podzimní dílna, OÚ 21. 9. 2013

POZVÁNKA TJ SOKOL BŘEZNÍK

Stránka | 12

