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Koncem měsíce května vyšel v Týdeníku Břeclavsko rozhovor šéfredaktora Ing.
Jiřího Holobrádka se starostou obce Březí Petrem Kernem. Otiskujeme ho se
souhlasem týdeníku v nezměněném znění také v našem Zpravodaji.
Na podzim 2010 jste vyměnil vinice rodinného vinařství za post starosty. Byla to velká
změna?
Funkce přišla nečekaně, nebyla to žádná moje ambice, stát se starostou. Měli jsme pocit, že se
v obci trošku zaspala doba, proto jsme do toho šli. Plány jsou dost velké, samozřejmě řada
věcí je závislá na dotacích a u toho jsou problémy se státní správou. V podnikání je to
jednodušší.
Máte za sebou téměř polovinu volebního období. Co se za tu dobu podařilo udělat?
Od minulého vedení bylo nachystáno několik projektů a přísliby dotací. Na zateplení základní
školy, obecního úřadu, předprojektová příprava na vybudování čistírny odpadních vod. Bylo
zahájeno budování nových stavebních parcel. Ale byly tam velké problémy, protože veškeré
projekty k dotacím byly šité strašně horkou jehlou. To se potvrdilo na škole, kterou jsme
dělali podle stávající dokumentace a dost jsme dopláceli na vícepracích, které projekt neřešil.
Abychom se stejně nespálili na dalších akcích, tak jsme nechali projekty překontrolovat a
přepracovat. Nyní je vypsané výběrové řízení na dodavatele zateplení obecního úřadu a
samotná realizace by měla být hotová letos do listopadu. V lokalitě pro rodinné domy se vloni
vypracovala projektová dokumentace na zbytek inženýrských sítí.
Kolik nových domů v Březí vznikne?
Celkový projekt počítá s 95 domy, ale protože je to velké množství, tak jsme to rozdělili na
třetiny a v současnosti se dělá 35 stavebních parcel. Až se prodají, tak budeme pokračovat.
Mají zájem o nové domy spíš místní nebo přespolní?
Je to tak půl na půl.
Takže by se počet obyvatel mohl zvýšit?
To je jediný smysl této akce. Obec dotuje vybudování sítí částkou zhruba 200 korun na metr
čtvereční, abychom byli konkurence schopní s ohledem na okolní obce, a také proto, abychom
parcely prodali co nejdřív a v obci stoupl počet obyvatel.

Březácký zpravodaj 2/2012

Strana - 1

Čistírna odpadních vod je velké sousto pro každou obec...
To je největší problém, co se týká vyřizování a příprav. Museli jsme dopracovat kompletní
projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele i samotnou stavbu. Dalším problémem bylo,
že podstatná část obecních pozemků bylo stále vedeno na listu vlastnictví Československé
republiky. Celý rok jsme je převáděli - obec, protože to jsme potřebovali ke stavebnímu
povolení. Teď probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Kdyby všechno dopadlo podle
našich představ, tak by se na podzim mohla zahájit výstavba.
Co vás ještě čeká?
Probíhá i rekonstrukce vnitřních prostor radnice, to děláme z vlastních zdrojů. Obec vlastní
bývalou faru, tam probíhá oprava pláště budovy, chystáme i rekonstrukci vnitřního zařízení.
Do budoucna by tam mělo vzniknout turistické informační centrum, kavárna, vinotéka.
Dostali jsme dotaci na rekonstrukci bývalých kasáren Pohraniční stráže, které začneme v létě
předělávat na byty pro sociálně slabší občany.
Obec provozuje koupaliště
Jen šestice měst a obcí na Břeclavsku se může pochlubit koupalištěm.
Vedle Břeclavi, Hustopečí, Mikulova, Němčiček a Horních Bojanovic je to i Březí. Rozlehlý
areál v pěkném prostředí se spoustou zeleně patří obci. "Kdybych počítal jen přímé náklady a
tržby, tak bych řekl, že je koupaliště mírně ziskové. Ale protože koupaliště se budovalo
zhruba před 45 lety a od té doby s bazény téměř nic nedělalo, tak doplácíme ročně asi 300
tisíc korun, které jdou do nejnutnějších oprav. Samozřejmě by bylo ideální celé koupaliště
zrekonstruovat za několik desítek milionů, ale to v dnešní době, kdy máme jiné priority,
udělat nejde," hodnotí provoz oblíbeného zařízení starosta Březí Petr Kern.
Koupaliště nabízí kromě koupání, skluzavek a hřiště na plážový volejbal také řadu
zajímavých akcí. Na 22. června je připravena předhodová zábava, 29. června se uskuteční
zahajovací párty a 20.-21. července se zde budou opět konat oblíbené Pivní slavnosti.
Na hody otevřou sklepy
Březí sice leží ve vinařské oblasti, ale o vinařích z Březí se moc neví. Brzy by se to ale mohlo
změnit. Březí je v tomto trošku pozadu oproti jiným obcím. První vlaštovkou, která by měla
zvýšit zájem turistů a milovníků vína o Březí, by měly být dny otevřených sklepů, které jsou
naplánovány u příležitosti hodů 23. - 24. června. Otevřeno bude sedm vinařství v Březí a
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deset
vinařských
firem
v
sousedních
Dolních
Dunajovicích.
"Vinařsky se teprve začínáme rozvíjet. V Březí máme něco přes sto hektarů vinohradů, takže
jsme menší vinařská obec. Část vinic vlastní Mikrosvín, Vinařství Volařík a Vinařství Galant,
které sídlí jinde. Jednou z našich dvou tratí je ale Liščí vrch, který je zařazený mezi pět
nejlepších vinařských tratí v České republice. Proslavil ji bývalý sklepmistr z Mikrosvínu pan
Peřina. To je velká deviza pro místní vinaře," připomíná starosta Březí Petr Kern, který také
vlastní se synem vinařskou firmu. Vinice v Březí patří mezi nejteplejší místa na jižní Moravě.
Jejich expozice je jižní až jihozápadní a rodí se zde krásná vína. Obzvláště vynikají vína bílá.
Téměř každoročně najdete vína z Březí v Salonu vín ČR.
V obci je nová cyklostezka
V únoru letošního roku byla úspěšnou kolaudací dokončena rekonstrukce téměř
jedenáctikilometrového úseku cyklotrasy mezi Mikulovem a Nový Přerovem, která vede i
přes Březí. Komunikace v minulosti sloužila jako signální komunikace pohraniční stráže,
dnes je hojně využívána jako cyklostezka. Projekt, který realizoval Mikroregion Mikulovsko,
byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce.
"Cykloturistů v obci hodně přibylo, za poslední tři čtyři roky je vidět velký nárůst," těší
starostu Březí Petra Kerna. Nová stezka zřejmě přiláká do regionu další návštěvníky. Vždyť
jen na její slavnostní otevření dorazilo více než tři sta cyklistů z obou stran hranice.
Lidé v Březí jsou aktivní
Život v obci je vždy takový, jaký si ho udělají samotní lidé. A v Březí se snaží, aby nebyla
nuda. "V obci funguje ženský a mužský pěvecký sbor, aktivní je chasa, sbor pro občanské
záležitosti pořádá několik akcí, zahrádkáři dělají na jaře Josefovský košt. Máme tady i rybáře,
kteří chytají na obecním rybníku. Je tady úspěšný klub automodelářů, Klub maminek,
samozřejmě perfektně fungují dobrovolní hasiči a Sokol. Je toho celkem hodně," říká
spokojeně starosta obce Petr Kern. Velmi aktivní v pořádání sportovních a kulturních akcí je
skupina mladých lidí, která si říká Dost Dobrá Parta (DDP) - pod jejich taktovkou se konal
vloni fašank, volejbalový turnaj, Hry u hranic, Pivobraní a ve spolupráci se stárky také hody.
Ale nestarají se jen o zábavu - ve svém volném čase například oplotili dětské hřiště.
Za Týdeník Břeclavsko Ing. Jiří Holobrádek
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Zateplení školy a její financování
Vážení spoluobčané, po obci se šíří informace o tom, že na zateplení školy bylo
sehnáno 10.000.000,- Kč. Není mi známo, kdo a jakým způsobem tyto peníze sehnal. Pokud
je někdo nějakým způsobem sehnal, tak nevím, kde tyto peníze jsou. Na obci určitě nejsou a
myslím si, že nikdy nebyly. Aby se jednou a pro vždy zamezilo dohadům a spekulacím, tak se
vám pokusím v krátkosti nastínit, jak probíhala celá akce zateplení školy a jak to bylo s
financování této akce.
Myšlenka zateplení školy se zcela jistě zrodila za bývalého vedení obce. To je nepochybné,
neboť dle dostupných dokumentů byla dne 14.1.2010 podepsána mandátní smlouva s firmou
IPI, Žďár nad Sázavou o splnění všech povinností jako žadatele o dotaci a příjemce dotace
z Operačního programu Životní prostředí Evropské Unie v rámci projektu „Energetické
úspory ZŠ Březí“ za celkovou úplatu 228.000,- Kč s DPH. Zjednodušeně řečeno, že
společnost IPI za obec Březí požádá o dotace a vyřídí veškeré potřebné dokumenty. Za obec
tuto smlouvu podepsal starosta obce Březí pan Jozef Pavlík. Téhož dne byla podepsána
smlouva o dílo s Ing. Radomírem Pikolou, Prštice. Obsahem této smlouvy bylo, že pro
budovy ZŠ a OÚ v Březí provede stavebně technický průzkum a zaměření skutečného stavu,
zpracuje projekt, zpracuje položkový rozpočet stavby, provede inženýrskou činnost a pro
budovu OÚ zpracuje energetické posouzení za celkovou odměnu 330.000,- Kč s DPH. Za
obec tuto smlouvu opět podepsal starosta Obce Březí pan Jozef Pavlík. Dne 21.1.2010 byla
podepsána další smlouva o dílo s Ing. Petrem Novákem, Brno. Předmětem této smlouvy bylo
zpracování energetického auditu pro budovu ZŠ v Březí za odměnu 32.000,- Kč s DPH.
Podepsal starosta Obce Březí Jozef Pavlík.
Prvotní projekt byl doručen dne 10.1.2010 a ve stejný den byl také doručen tepelný audit.
Toto jsou doklady, které je mimo jiné žadatel o dotace povinen doložit. Tepelný audit
stanovil, že po provedení zateplení se provozní náklady ve škole sníží o 493.000,- Kč. Na
základě tohoto prvotního projektu a tepelného auditu bylo dne 16.6.2010 zažádáno o dotace
z Operačního programu Životní prostředí Evropské Unie v rámci projektu „Energetické
úspory ZŠ Březí“.
Krátce po zahájení školního roku 2010 – 2011, myslím si, že to bylo v říjnu 2010, bylo v ZŠ
Březí vyhlášené volno ředitelkou ZŠ s tím, že se budou měnit okna v celé budově a že bude
probíhat zateplení budovy. Před ředitelským volnem, ba ani v období ředitelského volna, se
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na budově ZŠ v Březí nic nedělo. Jak se dozvíte dále v tomto článku, toto ředitelské volno
nemohlo být z důvodu zateplení budovy a výměny oken vyhlášeno.
Ihned po zvolení nového starosty do funkce, kontaktovala společnost IPI Žďár nad Sázavou
starostu s tím, co bude dál s projektem „Energetické úspory ZŠ Březí“. Mimo jiné se tímto
způsobem nově zvolený starosta poprvé dověděl o projektu Energetické úspory ZŠ Březí.
V tu chvíli měl nově zvolený starosta, který byl velmi krátkou dobu ve funkci (řádově to byly
dny) a kterému bývalý starosta vůbec nepředal obecní úřad, dvě možnosti. Jedna možnost
byla všechno zrušit a v projektu nepokračovat a druhá možnost byla pokračovat
v rozběhnutém projektu a podstoupit všechna skrytá rizika s tím spojená. Převážně
z ekonomických důvodů se starosta rozhodl v projektu pokračovat a hned začal jednat.
Dne 12.11.2010 zplnomocnil zaměstnance společnosti IPI Žďár nad Sázavou k nezbytným
úkonům k realizaci projektu a veřejné zakázky.
Dne 24.1.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor investora v rámci zateplení
budovy ZŠ v Březí. Předpokládaná cena veřejné zakázky 216 000,- Kč bez DPH. Do tohoto
výběrového řízení se přihlásily čtyři uchazeči a podle kritéria nejnižší cenové nabídky
(205.000,- Kč bez DPH) bylo dne 22.2.2011 rozhodnuto o podpisu smlouvy s firmou Milan
Veselý, Břeclav.
Dne 3.2.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce zateplení školy. Celková
základní hodnota zakázky (tabulková cena) byla stanovena na 7.208.000,- Kč bez DPH. Do
výběrového řízení se přihlásilo celkem šest společností. Na základě doporučení hodnotící
komise a podle kritéria nejnižší cenové nabídky (4.898.000,- Kč bez DPH) bylo dne 9.3.2011
rozhodnuto o podpisu smlouvy s firmou BUILDSTEEL, Hustopeče. Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu byl stanoven na 1. červen 2011. Předání staveniště (školy)
proběhlo dne 28.3.2011vítězné firmě BUILDSTEEL a ta dne 30.3.2011 započala s pracemi,
tedy o dva měsíce dříve než byl předpokládaný termín zahájení prací. Průběh prací
komplikovalo hnízdění vlaštovek.
Ano, bývalé vedení obce prostřednictvím společnosti IPI, Žďár nad Sázavou požádalo o
dotace a tyto dotace byly přislíbeny, ale k žádosti o dotace byl přiložen projekt, v kterém
mimo jiné bylo uvedeno, že barva všech oken bude bílá a celá budova bude jednobarevná a to
světle žlutá. Proto byl před samotným zahájením stavebních prací zpracován doplňující
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projekt za celkovou částku 26.000,- Kč s DPH, který vyřešil celkový vzhled školy tak, jak jí
známe teď. Přiložený projekt rovněž nezahrnoval žaluzie v oknech, některé práce (např.
markýzy, pákové ovládání oken, oprava římsy atd.) a dokonce ve výkazu výměr chybělo cca
400 m2 fasády. Tímto se celý projekt pro obec značně prodražil a nástupce, který projekt měl
realizovat, měl částečně svázané ruce, protože pokud dostanete dotace na schválený projekt,
je nutno se držet schváleného projektu nebo každou odchylku zaplatit ze svého rozpočtu. Je
jednoduché požádat o dotace, ale daleko složitější je požádat o dotace s kvalitním projektem a
ještě obtížnější je celou akci realizovat za co nejnižší cenu a v kvalitním provedení.
Teď něco k samotnému financování projektu „Energetické úspory ZŠ Březí“. Nastíním vám
složitý výpočet, kolik dostala obec dotací na zateplení školy a kolik musela zaplatit
z rozpočtu.
Výčet položek, zaokrouhlený na celé tisíce, které byly zahrnuty do dotací:
Ing. Petr Novák - energetický audit
Ing. Radomír Pikola - zpracování projektu
Ing. David Zadražil - arch. Studie
Milan Veselý - technický dozor investora TDI
BUILDSTEEL - vysoutěžená cena dle prvotního projektu
Celková částka, která byla zahrnuta do dotací

32.000,- Kč
144.000,- Kč
26.000,- Kč
246.000,- Kč
5.878.000,- Kč
6.326.000,- Kč

Z této částky se odečte níže vypočítaná částka, kterou obec musí zaplatit ze svého rozpočtu,
ať se děje, co se děje. Je to prostě stanoveno v podmínkách přijetí dotací.
Dle energetického auditu se ušetří na provozu 493.000,- Kč a tato částka se vynásobí 5 x =
2.465.000,- Kč.
Spoluúčast obce na projektu je:
10% = 6.326.000 – 2.465.000 = 3.861.000 * 10% = 386.000,-kč.
Takže z celkové částky 6.326.000,- Kč, která byla zahrnuta do dotací, musí obec ze svého
rozpočtu zaplatit 2.851.000,- Kč a z dotací obec dostala 3.475.000,- Kč.
Z důvodu, který je popsán výše v tomto článku, jsou tady položky, které nemohly být
zahrnuty do dotací a tudíž je obec musela plně zaplatit ze svého rozpočtu.
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Výčet položek, zaokrouhlený na celé tisíce, které nebyly zahrnuty do dotací, a obec je plně
zaplatila ze svého rozpočtu:

IPI,Žďár nad Sázavou, žádost o dotaci
BUILDSTEEL, žaluzie do oken nebylo placeno z rozpočtu
obce, ale z rezervního fondu školy
BUILDSTEEL více práce, barevné řešení, římsa, pákové
ovládání oken, markýzy, odvodnění atd.
BUILDSTEEL, chybějící výměra fasády cca 400 m2
Celková částka, která nebyla zahrnuta do dotací

228.000,- Kč
cca 120.000,- Kč
692.000,- Kč
310.000,- Kč
1.242.000,- Kč

Celková rekapitulace:
Částka, která byla zahrnuta do dotací
Částka, která nebyla zahrnuta do dotací
Celková částka za projekt „Energetické úspory ZŠ Březí“

6.326.000,- Kč
1.242.000,- Kč
7.568.000,- Kč

Obec ze svého rozpočtu zaplatila celkem
Dotace na projekt „Energetické úspory ZŠ Březí“

4.093.000,- Kč
3.475.000,- Kč

Jak vidíte, je to složité, ale snažil jsem se nejjednodušší cestou nastínit, jak to opravdu se
školou bylo. Pokud někdo sehnal nějakých 10.000.000,- Kč, tak se teda ptám, proč obec ze
svého rozpočtu musela za tento projekt zaplatit celkem 4.093.000,- Kč. (Všechny částky jsou
zaokrouhleny na celé tisíce).
Za obecní úřad Josef Kadrnka
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Žili tu také………
V sobotu 9. června navštíví naši obec bývalí rodáci. Když tu žili, jmenovala se ještě
Bratelsbrunn. Po válce museli vesnici opustit a dlouhá léta ji nesměli ani navštívit. To se
změnilo po roce 1989 a od roku 1990 jezdí pravidelně každý rok podívat se do naší i jejich
bývalé vesnice. Navštíví kostel, hřbitov, tam vzpomenou, kdo další zemřel. Jdou se podívat na
známá místa nebo na rodný dům. Někdy je to jen místo. Mnohdy tam stojí dům nový. Stále
jim na rodné vsi záleží, i když by se již nikdy nevrátili. Jejich domovy jsou už jinde. Jen
vzpomínky je stále spojují. Tento rok bude setkání něčím výjimečné. Kostel bude mít
významné jubileum 150 výročí. Proto vystoupí v kostele pan starosta Petr Kern s projevem,
za rodáky paní Editha Krauss. Zazpívají oba naše pěvecké sbory – Studánka i Mužáci. Pan
farář povede mši v němčině. Poté se všichni společně odeberou na hřbitov k pietní vzpomínce
na všechny zesnulé. Oběd připraví kuchařky ze školy a ve školní jídelně se bude obědvat.
Koláčky upečou děvčata ze SPOZ a víno zajistí vinařství Kern. Setkání bude ukončeno
společnou besedou současných i bývalých rodáků obce Březí. Přeji všem pěkný zážitek.
Mgr. Věra Subotová

Vítání občánků
17. března se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo vítání občánků. K slavnostnímu
zápisu do kroniky
obce přišli rodiče Iva
Janáčová a Miroslav
Wágner
se
svojí
dcerou Bárou. Mladé
rodině přejeme hodně
radostných
chvil
s malou Bárou a za
pěkný průběh obřadu
dějeme
žákům
základní
školy
a
zpěvačkám
ze
STUDÁNKY.
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Zlatá svatba
50 let spolu – to je něco! Za tu dobu změnilo se kdeco… Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let víc.
Zlatou svatbu oslavili manželé
Juliána a František Mančíkovi 5.
května . Slavnostní obřad proběhl
netradičně ve sklípku u pana Milana
Štěpána.
Po úvodní básni Věry Subotové se
slavnostního projevu ujal pan

starosta Petr Kern. Zazpívat
přišly všechny členky souboru
Studánka.
Po
slavnostním
přípitku a gratulacích byly
předány dárky. K výročí zlaté
svatby
z celého
srdce
blahopřejeme.
SPOZ a zastupitelé obce

Společenská kronika
Životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
v měsíci dubnu:
Horáková Ludmila
Pavlíčková Božena
Černá Ivana
Siegl František
Kachlířová Jaroslava
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v měsíci květnu:

Cesarová Emilie
Démek Miloslav
Binderová Blanka
Tréšková Marie
Hudec Valentin
Svadbíková Renata
Komosný Josef
Jakeš Josef

v měsíci červnu:

Dlabka Jan

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, životních radostí a úspěchů.
SPOZ a zastupitelé obce

Dějiny radnice a obce po II. světové válce
Do konce května 1945 byla naše obec ryze německá. Jen několik českých rodin zůstalo po
vzniku ČSR v roce 1918 ve zdejší obci. Z nich v naší obci žije dodnes jeden náš občan – pan
Emil Kalous, který s rodiči žil tehdy na bývalém statku Schaflerhof – dnešním zemědělském
družstvě. Po obsazení Sudet se rodina musela vystěhovat a po skončení války se opět do obce
vrátila, ale už ne do dvora, ale do vesnice po vysídlení německých občanů. Posledním
německým starostou byl pan Jan Rotter, který v naší obci i s rodinou zůstal. Po osvobození
obce v dubnu 1945 odešlo s německým vojskem i několik německých rodin. Na podzim byl
povolen a na jaře 1946 proveden odsun asi 600 osob do Bavorska. Vrátili se tam, odkud kdysi
jejich předkové přišli osídlovat české země. Po odsunu zůstalo zde několik rodin smíšeného
manželství a několik rakouských příslušníků, kteří splynuli s novými osídlenci. Vedení obce
se ujal Rudolf Pollak, majitel okurkárny, a potom byl komisařem jmenován Josef Hladík.
V prvních dnech po osvobození bylo nutno provést soupis konfiskovaného
německého majetku. Nejdříve byla obsazena četnická stanice. Velitelem byl jmenován
Antonín Kopecký. Pak přišla do obce finanční stráž. Dne 1. června převzato nádraží,
přednostou Josefem Chloupkem, poštu převzal přednosta Hynek Peška. Začátkem července
byla obsazena škola řídícím učitelem Karlem Machem. Mezi tím, co byly obsazovány
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jednotlivé úřady, přicházeli již první čeští osídlenci. Jako první se do naší obce přihlásil
Antonín Štěrba, dalšími byli Karel Zitko – rolník, Josef Ševčík – zemědělský dělník, Josef a
Hubert Bergmannovi, Augustin Valda. Zároveň s nimi přišli i první živnostníci: Anna
Rybecká – obchod smíšeným zbožím, Břetislav Orsáček – řezník, Josef Režňák – kovář, Josef
Haška a Jan Křižák – hostinští. Osídlenci přicházeli do naší obce z různých koutů Moravy,
nejvíce ze Slovácka. Celkové osídlování skončilo na jaře 1946. Ve škole se začalo vyučovat
3. září 1945 – ředitel Karel Mach, prvními učiteli byli Karel Fišer a Antonín Kašpárek.
Mateřská škola byla otevřena 1. prosince 1945.
Rok 1946 – v květnu byl prvním předsedou místního národního výboru zvolen bývalý
komisař Josef Hladík, který však byl stranou /KSČ/ už v listopadu odvolán a novým
předsedou se stal František Polach, místní řezník.
V červnu 1946 bylo založeno zemědělské družstvo „Lahoda“ na zpracování zeleniny
a okurek a také parní pila zařízená na výrobu lehkých sudů a škopků. V padesátých letech
změnilo družstvo název na Frutu a stalo se národním podnikem. V té době byl také ustaven
útvar SNB, jehož velitelem byl jmenován vrchní strážmistr Ludvík Fojtík. Téhož roku se
přistěhovali do naší obce reemigranti z Jugoslávie.
Rok 1947 – vesnice byla již celá osídlená. V dubnu byl založen Sokol a jeho starostou
se stal Karel Mach. V prosinci odstoupil z funkce předsedy MNV František Polach a na jeho
místo byl jmenován Jan Hykš.
Rok 1948 – v obecní kronice se dočteme, že vedení obce bylo již zcela v rukou KSČ a
tomu odpovídají i zápisy v kronice, kde se popisují jen politické události. Za zmínku stojí, že
v tomto roce bylo zřízeno v obci kino, byla rozšířena silnice vedoucí od Dolních Dunajovic
k nádraží, pro hasiče byl zakoupen nový agregát a byl zřízen obecní rozhlas. Na obecních
pozemcích byly vysázeny ovocné stromy. Na konci roku byl postaven vánoční strom, pod
kterým zpívali žáci národní školy a bylo vybráno 55.255,-Kč.
Rok 1949 – v srpnu bylo změněno německé jméno naší obce Prátlsbrun na české
Březí. V tomto roce začínala agitace a nábory k založení zemědělského družstva. A tady se
začíná obecní kronika měnit na kroniku KSČ a JZD.
Rok 1950 - 1951 – když přeskočíme úspěchy KSČ a socialistické soutěžení, tak se
dozvíme, že byla rozšířena o jedno oddělení mateřská škola na celodenní péči, byla otevřena
družstevní prádelna a statek přešel do majetku JZD. Z družstva byli vyloučeni zemědělci
Zajíc, Bongar a Wiecha a vystoupili členové Rotter, Kadluba, Blažek, Šlahař, Goroš, Jurák,
Švrček, Bilík, Jan Cvrček, Klaška, Oborný, Řepka a Janás. V těchto letech přišli do naší obce
také reemigranti z Bulharska.
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V roce 1952 pokračovalo vylučování špatných zemědělců a škůdců družstva.
Představenstvo, aby předešlo dalším škodám, navrhlo, aby byli vyloučeni: Vaněk Martin,
Havlík Martin, Binder Antonín, Štětka František, Šimčík Tomáš, Křižák František, Lecián
Vojtěch, Florián Vladislav, Kotrla Karel, Malůš Antonín, Pavlincová Anežka, Procházka
Josef, Řežábek Josef. Dále vystoupli: Marada Vojtěch, Cetl Vavřín, Horák František a
Zámečník Josef. Tito škůdci družstva a špatní zemědělci pak úspěšně soukromě hospodařili
na svých polích až do konce 60.tých let, kdy byly pod tlakem režimu donuceni opět vstoupit
do JZD nebo do fabrik. Tito občané byli škůdci zemědělského družstva, ale došlo také na
škůdce v obci. Z důvodu bezpečnosti našich hranic a nespolehlivosti, nemohli v hraničním
pásmu zůstat další naši spoluobčané a byly vystěhování i s rodinnými příslušníky: Pernes Jan,
Fröhlich Rajmund, Hovorek Antonín, Antálek Jakub, Beneš Antonín, Bouček František,
Tomšej Tomáš, Černý František, Jaroš Čeněk, Veverka Jan, Půček Josef, Půček Miroslav a
Bula Vladimír. Toto vystěhování českých občanů, tzv. nespolehlivých, nutně připomíná
odsun Němců z ČR po válce. Za což se jim česká vláda omluvila. Kdo se omluvil za odsun
těchto občanů z naší obce? Neměli to být komunisté? Bylo to jejich rozhodnutí! Jako
nespolehlivý občan musel odejít také pan učitel Karel Fišer, který pak učil v Ivani, kde mu
vděční občané odhalili k 100. výročí narození pamětní desku. Této oslavy se nedožil, zemřel
asi měsíc před akcí v 99ti letech. V obci byla zřízena družstevní vývařovna v domě po Janu
Konečném, který byl členem správní komise při osídlování obce a nakonec musel sám obec
opustit. Od té doby až dodnes se říká Na Konečném, i když tam dům už nestojí a obec zdobí
zarostlá proluka. V tomto roce byla zrušena stanice SNB a úřadovna byla v domě
Mlátilíkových a pomocníkem SNB a PS se stal skoro každý občan.
V roce 1953 nic nového, kromě toho že byla vybudována silnice do JZD, obsahuje
kronika obce jen politické události a dvě stránky o úmrtí Stalina a Gotwalda.
V roce 1954 byl v obecních volbách zvolen předsedou MNV Arnošt Pliska. V obci
ordinoval 2 hodiny denně doktor. Byl založen pěvecký sbor, který vedl učitel Josef Hrnčíř.
V roce 1955 byla naše škola přeměněna na osmiletku s obvodem Březí – Dobré Pole.
Poněvadž budova školy nebyla vhodná pro tolik žáků, byly zřízeny 3 třídy na MNV. O
kulturu v obci se postaral pěvecký soubor, který reprezentoval obec i v okolí. Nacvičovalo se
také na 1. celostátní Spartakiádu, které se také 18 žáků zúčastnilo. V obci byla zřízena
světnice první pomoci a do místní lidové knihovny bylo zapsáno 70 čtenářů.
Rok 1956- Do boje s mandelinkou bramborovou byli zapojeni žáci místní školy a také
dospělí občané. Jeden zajímavý zápis kronikáře: školu navštěvovalo 252 žáků a vyučovalo 10
učitelů. Dnes školu navštěvuje 120 žáků a vyučuje 13 nespokojených učitelů.
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Rok 1957 – ve volbách zvolen za předsedu národního výboru Jindřich Kadrnka.
V akci „Z“ byla ukončena oprava všech cest v katastru obce. Byla provedena modernizace
jeslí a ukončena přístavba mateřské školy. Národní výbor převzal do správy místní hřbitov a
zajistil jeho údržbu a vyčištění. V září bylo provedeno přečíslování domů a byla podepsána
smlouva o pronájmu sálu U Křižáků pro kulturní účely obce. Byla dokončena úprava kulturní
jizby.
V roce 1958 byla dokončena adaptace domu Na Valickém a byly zde zřízeny 2 třídy
pro žáky naší školy. Byla provedena přístavba kina a pila, která patřila závodu Fruta, přešla
pod správu obce. Do provozu bylo uvedeno nové fotbalové hřiště.
1959 – značně se změnil vzhled obce. Byla vyasfaltována silnice od MNV k nádraží,
provedena oprava veřejného osvětlení, nově zastřešena radnice, odklizena zbořeniště po
starých domech a upravena prostranství před domy. Začalo očkování proti tetanu. Žáci ve
škole rozšířili chov bource morušového a sklidili 50kg zámotků. Naši obec navštívili turisté
ze Sovětského svazu, prohlédli si JZD a místní Frutu a pak byla společná zábava v sále U
Křižáků.
1960 – v prodejně Jednota byla zřízena samoobsluha. V obci proběhli volby do MNV
a předsedou byl zvolen opět Jindřich Kadrnka. Obec i škola navazují družbu s obcí
Radošovce na Slovensku a probíhají vzájemná setkání sportovní i kulturní. Také pěvecký
soubor Mír slavil úspěchy v soutěžích a získal 1. místo na celostátní soutěži v Plzni.
Družstevní dožínky se konaly pod kaštany za kinem. Také se udál jeden krimipříběh, kdy
pětadvacetiletý Božidar Tregler pobodal nožem sedmiletého Ivana Komárka. Ivan se uzdravil
a viník byl umístěn do ústavu pro duševně choré. V obci byla provozovna holičství a
kadeřnictví, cukrárna U Koudelků, opravna obuvi, pohostinství U Křižáků a U Nádraží.
Informace čerpány z kroniky obce, které zapsali kronikáři: Marie Dvořáková a Drahomíra
Jílková - učitelky a Jaroslav Studnař – zaměstnanec ČSD.
Připravila Ludmila Řežábková
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Májová Paříž
5. - 8. května 2012 se skupinka žáků naší školy zúčastnila poznávacího zájezdu do májové
Paříže.
Vyjíždělo se v 14.00 z Brna. Cestou se ještě v Praze a v Plzni přibrali další turisté, potom nás
už čekal noční přejezd Německem a Francií k vytouženému cíli.
Ihned po samotném ranním vjezdu do města jim průvodkyně přímo z autobusu podrobně
popisovala budovy, ulice, náměstí, mosty, parky a dokonce dvakrát objeli Vítězný oblouk.
Když nastal čas procházky městem, začalo se u Paláce Chaillot, odkud je nádherný pohled na
Eiffelovu věž, kam jsme si vzápětí odešli vystát poměrně krátkou frontu na lístky ke vstupu
na věž. Většina si zakoupila lístek na pěší výšlap do druhého patra, jelikož byla mlha a měli
jsme obavy, že z třetího patra nebude nic vidět.
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Po prohlídce se pokračovalo přes trávníky Martových Polí až k Vojenské škole a dále
k Invalidovně, ve které se nachází hrobka Napoleona I., kolem mostu Alexandra III., podél
řeky a Muzea d´Orsay až ke katedrále Notre-Dame. Zde byl rozchod na případné nákupy
suvenýrů a ochutnání oblíbených palačinek. Zpáteční cesta k místu odjezdu autobusu vedla
moderními uličkami okolo centra G. Pompidou.
Místo k odpočinku, čistě povlečené peřiny a teplou sprchu poskytlo ubytování v hotelu F1.
Druhý den na žáky čekala prohlídka čtvrtě Montmartre, Moulin Rouge, bazilika Sacre-Coeur,
náměstí Vendome, Opera, procházka po Champs Elysées, náměstí Svornosti, Tuilerijské
zahrady, odpolední prohlídka Louvru, nákupní centrum a večerní plavba lodí po Seině
s výhledem na osvětlenou Eiffelovou věž, která se vždy v deset hodin večer rozzáří, což bylo
pro všechny, na závěr poznávacího zájezdu, krásnou a vzrušující tečkou. Zhruba v 22.30 se
náš autobus vydal na zpáteční cestu a již v 13.30 následujícího dne byl zájezd šťastným
návratem domů ukončen.
Mgr. Eva Vážná

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLY
Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří poskytli finanční dar naší škole na
kulturní a společenské akce (Pálení čarodějnic, Den dětí):
Autodoprava Zemánek
Autoservis Zaoral Zdeněk
Bartoň Jan
Darda Arnošt
Kern David
Kňourek Petr
Kuba Bohumil
Lašák Ladislav
Šebesta Martin
Štěpán Milan
Základní organizace ČZS
Zároveň děkujeme paní Polachové Milušce za nábytek, který věnovala dětem do tříd základní
školy a paní Haluzové Gábině za zprostředkování a panu Osičkovi Pavlovi za dovoz.
Mgr. J. Staša, R. Kotoučková
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Kultura
Naše pěvecké sbory se zúčastňují různých kulturních akcí po celém okolí. Společně zpívaly
12. května v Mikulově v odpoledním programu „Pod Taneční horou“. Ženy zpívaly 13.
května na oslavě Svátku matek v Dobrém Poli. V sobotu 26. května vystoupila obě tělesa
v Bulharech na setkání pěveckých sborů. Ženy budou zpívat na Tvrdoňských slavnostech 2.
června. Mužáci tam měli úspěšné vystoupení v loňském roce, tak držme palce naší Studánce,
ať se jim to podaří. 9. června budou zpívat oba sbory v kostele u příležitosti návštěvy
bývalých občanů Prátlsbrunu. 23. června odjíždí oba sbory na folklorní festival do Štítné nad
Vláří a posledního června na zpívání do Pohořelic. Hlavní akce našich sborů se uskuteční 14.
července v 16,00 hod. na hřišti v Březí, kde za účasti 13 pěveckých sborů proběhne 6. Setkání
pěveckých sborů. Všechny, kdo mají rádi zpěv, srdečně zvou pořadatelé.
Ludmila Řežábková

Malá vzpomínka na osidlování pohraničí
Poněvadž v obecní kronice není při osidlování pohraničí jediná zmínka o reemigrantech
z Bulharska, dovolte mi malou vzpomínku na zásadní změnu v našem životě.
Po odsunu sudetských německých občanů, vyzvala československá vláda všechny krajany,
žijící ve světě, k návratu do rodné vlasti a tím začalo vyjednávání o našem stěhování. Této
akce se ujalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Byla zřízena repatriační komise, která
vyjednávala a organizačně zabezpečovala přestěhování, včetně finančního vyrovnání na
úrovni státu. Navštívila také krajany žijící v Bulharsku. Mezi jinými také českou obec
Vojvodovo. Po vyřízení všech formalit následoval první vlakový transport a polovina obce
přijela 3. prosince 1949 do železniční stanice Novosedly. Odtud se rodiny rozvážely do
okolních obcí: Nový Přerov, Jevišovka, Valtice, Mikulov a Březí. Druhá polovina obyvatel
Vojvodova přijela 24. 5. 1950 do Mikulova. Byli přivítáni představiteli mikulovského okresu
a následně rozvezeni do Valtic, Sedlece, Dolních Dunajovic. V Březí již dvě rodiny bydlely,
byla to rodina Křivánkova a Tuturylova. V roce 1950 se přistěhovali se svými rodinami:
Dobiáš Bedřich /kovář/, Dobiáš Václav, Josef a Václav Skládalovi, Štrbka Matěj, Filip Alois
st., dále se přistěhovali Filip Rudolf a Štěpán a Sauer Václav. Mnoho už z těchto prvních
osídlenců nežije, a jejich potomci rádi vzpomínají na Vojvodovo, ale tady už jsou doma.
Rudolf Dobiáš
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Výsledky klubu Rc sport Březí v sezoně 2012
Náš klub nastoupil do letošní třináctidílné závodní sezony rádiem řízených modelů aut v
takzvané. „královské kategorii“ large scale
off road v nejsilnější sestavě od jeho vzniku
v roce 2005. Závodní tým reprezentuje 15
pilotů, což představuje téměř polovinu
startovního pole na jednotlivých závodech,
pokud všichni dorazí. Kromě čtyř domácích
zástupců, bratři Fišerovi, Pavel Lisoněk a
Jan Žďárský jun., máme v klubu jezdce z
různých koutů České republiky, ale také ze
Slovenska a jednoho z Rakouska. K
dnešnímu dni je odjeto šest podniků, po
dvou v Olomouci, Březí a Hodoníně. Dále
se pojede Solnice, Mariánské Lázně, Most a
poslední v opět v Olomouci. Všech šest
doposud odjetých závodů zvládli nejlépe
naši borci z klubu RC Březí, kteří nenašli
přemožitele. Na ilustračním obrázku jsou
dekorováni na stupních vítězů letos v Olomouci, první místo Filip Jílek, druhé Petr Hartman a
na třetím místě Jan Žďárský junior. Všichni tři z klubu Březí.
Jan Žďárský

Šikovná děvčata
Od září opět plánuji kurz ale tentokrát šití PATCHWORKU. Pokud máte zájem, hlaste se u
M. Kratochvílové ul. Družstevní 337. Kurz by začal, jak jsem uvedla, v měsíci září a to
přesněji po dohodě se zájemci. Zájemci o kurz musí mít dobrý kufříkový stroj, další
pomůcky, které jsou nutné, bych upřesnila. Kurz musí být v neděli odpoledne proto, že je
nutné šít čtyři hodiny, aby se dokončil výrobek, který se začne. Pokud jste jenom trochu
šikovné a ovládáte šití na stroji, tak se nebojte, patchwork vypadá náročně, ale dá se naučit.Je
to moc pěkná práce, o konečném výrobku ani nemluvě. Těším se na nové zájemce o tuto ruční
práci.
Kratochvílová Marie
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Setkání tří generací
V pátek 18. 5. 2012 usedli do lavic naší školy netradiční žáci. Do školy „se vrátili“ žáci
školního roku 1942. Chodby a třídy původní části budovy byly prodchnuty nostalgií starých
časů. V mysli těchto dědečků a babiček tak po letech ožily rozverné klukoviny i napjatá
atmosféra závěrečných zkoušek.

Společně v jedné ze tříd zhlédli amatérsky pořízený film, zachycující jejich předchozí
společná setkání. Tyto okamžiky byly spojeny s tichou vzpomínkou na kamarády, kteří se
s nimi již setkat nemohou.
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Při prohlídce nové části budovy srovnávali vybavení dnes a před 70-ti lety. Chvíle školního
návratu jim zpříjemnili krátkým kulturním programem žáci z prvního stupně.
Cestou domů z tohoto příjemného setkání jsem si sama pro sebe říkala, že i mne by potěšilo,
kdybych se po 7 desetiletích mohla také projít tou „mou“ školou.
Mgr. Pavlína Damborská
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Otevřený dopis rodičům dětí, kteří hrají fotbal za mladší a starší
přípravku
Vážení rodiče, na podzim minulého roku jsem se byla podívat na zápasy našich dětí s dětmi
z Ivaně. Když jsem přišla na hřiště, kde již bylo mnoho rodičů našich soupeřů, říkala jsem si,
ti naši ještě dojdou, jsou místní a mají to za rohem. Nepřišel nikdo. Za Březí tam byli dva
trenéři a jeden táta. Potom jenom já. Dav rodičů z Ivaně se mě ptal, kde mají hrající žáci
rodiče. Bylo mi stydno a nevěděla jsem. Dnes jsem se jela podívat na zápasy přípravky do
Ivaně. Opět plné hřiště rodičů a příbuzných z Ivaně, a Březí mělo tentokrát větší zastoupení.
Mimo trenérů tam byli dva tatínci. Já jsem vzala sestru a její dvě vnučky. Celkem 7
dospělých. Počítám ještě šoféra. Opět jsem se styděla a ptala se hráčů, kde mají rodiče.
Odpovídali téměř shodně. Doma. Jen jeden klučina prohlásil, že táta nemůže, staví garáž. A o
tom je dnešní svět. Věci jsou přednější než děti. A tak vás prosím, vážení rodiče, tím, že
přijdete na zápas svého syna, mu dáváte najevo zájem o něj. Když to nebudete dělat, nebudou
tyto děti mít zájem o vás, až budete staří. Není totiž nic lepšího pro tyto kluky, než když se
jim povede pěkná akce s míčem a oni se podívají za čáru a tam se na to dívá máma s tátou.
Najednou vidíte rozzářené dětské očí a v nich velikou radost. Přeji vám to zažít. Je to
neuvěřitelný pocit. Věřte mi, já jsem ho zažila mockrát. Můj syn za přípravku také hrával.
Mgr. Věra Subotová

Na vědomost se dává……….
že 6. července to na hřišti vypukne. Ptáte se, co? No přece Turnaj uliček. Turnaj, který byl
v naší obci tradicí a z nepochopitelných důvodů zrušen. Opět se však rozhodli členové výboru
TJ Sokol, že tuto tradici obnoví. Je přece pro vesnici velmi důležité, aby se lidé setkávali a
bavili. Vždyť je to přece úžasné, že jednou za rok se poskládají 4 družstva, která mají svou
vlajku, svůj název: Kozlíci, UVSka, Grandi a Šohaji. Nejen to, mají i svého „managera“ a
jeden rok měli Kozlíci i živého maskota. Bylo to k popukání, když Jarek Štěpán, již nebožtík,
přišel na hřiště s vlajkou a na provázku vedl kozu. Ale takových vtipných chvilek bylo mnoho
a nelze je všechny napsat. Významný býval také zápas „Čtverkařek“ se „Stokiláči“. Letos
tento zápas odpadá. Nějak vymizeli z naší vsi stokiláči. Asi to způsobila ta ekonomická krize
a utahování opasků. Takže, na co se můžete těšit:
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Zahájení + losování pořadí zápasů – 13 hodin
Turnaj –
1. utkání
2. utkání
Před bojem o medaile se představí mužstvo březáckých fotbalistek, které si zahraje
s legendami naší kopané
3. utkání – boj o 3. místo
4. utkání – boj o 1. místo
Od 20 hodin až do rána – zábava s kapelou Univerzál.
Celodenní vstupenka i na zábavu 50Kč. Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit a zasmát.
Za TJ Sokol Ing. Bohdan Subota

Otevření cyklostezky na kole k sousedům 21.dubna.2012
---už, už jsme si mysleli, že z toho cyklovýletu nic nebude, byla zima a do toho ještě déšť –
počasí na kolo ne zrovna příznivé. Jak se říká – ráno se uvidí. A taky jo, ráno vykouklo
sluníčko a vypadalo to, že se vyloupne krásný den. Tak ho využijeme a projedeme novou
cyklostezku.
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Když jsme přijeli na START do Nového Přerova, už tam čekal velký ''chuml'' cyklistů,
zbývalo se jen zaregistrovat, vyzvednout cyklopas, pozdravit známé i neznámé. Po
slavnostních projevech starostů - Mikulova, Nového Přerova i rakouského Wildendürnbachu
a taktéž zástupce JM kraje - byla přestřižena stuha a tím nová cyklostezka oficiálně otevřena.
A tak jsme mohli konečně vyrazit, bylo nás tam opravdu hodně a v úplně všech věkových
kategoriích. Od batolat ve vozíčcích nebo na sedátkách až po bělovlasé seniory a čeština se
mísila s němčinou. Po cestě jsme sbírali razítka do cyklopasů, občas se zastavili, občerstvili,
někteří museli vytáhnout i lepení – zalepit defekt a jelo se dál. Trochu nás mrzelo, že
prezentace naší obce byla poněkud zanedbána – chyběl stánek s něčím dobrým do bříška,
cyklisti byli hladoví a vysušení, vždyť už bylo poledne, ještě že se alespoň Na Kovárně
čepoval tekutý chléb....
Do cíle na rakouské straně jsme přijeli unavení, ale sklepní městečko Galgenberg nás vítalo
hudbou a vůní dobrot, což bylo velmi příjemné. Ještě poslední razítko do cyklopasu a vhodit
do osudí – bude se losovat.
Po náročné konečné etapě – stále do kopce a slunce pražilo jako o život - přišlo vhod
občerstvení i odpočinek u stolů nebo jen tak v trávě. Ve stínu vinice spokojeně usnuli ti
nejmenší.
Haló, haló,
začíná losování asi o třicet cen, většinou doplňků na kolo nebo nějakou tu
láhev vína a jako první vyhrává ......Marcela Šebestová!! Začalo to tedy dobře a pak jsme
podle výherců zjistili, že dnes na kolo vyrazili nejen nadšenci z našeho regionu, ale i ze
Znojma, Břeclavi, Hodonína, Vyškova, Brna, Tišnova, atd.
Tak šup, ještě něco "překoštovat" – guláš, párek, koláč, bílé nebo červené, kávičku a pak už
jenom cesta domů. Byl to příjemný, sluncem zalitý den, jako stvořený k výletu s trochou
pohybu. Už se těšíme na příště.
-bpo-
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