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Obecní úřad informuje
Něco k třídění komunálního odpadů
Vážení spoluobčané,
nejdříve bychom vám chtěli poděkovat za přístup k třídění komunálního odpadu a těm, kteří
dostali nádoby na plasty a papír až ve druhé vlně, se chceme omluvit za zpoždění. Rovněž vás
chceme informovat o tom, že každou sudou sobotu od 8:00 hod do 10:00 hod je pro občany
obce Březí otevřen prostor za bývalým útvarem PS, kde je možné za přítomnosti pracovníka
obce uložit nadměrný odpad (nábytek, koberce, lino atd.). Spoluobčané, kteří nemají jak
zlikvidovat vánoční stromeček, mohou při svozu BIO odpadu tento stromeček postavit
k popelnici na BIO odpad a zaměstnanci STKO ho naloží a zlikvidují. První svoz BIO
odpadu po Vánocích je 11. ledna 2012. Také bychom vám chtěli připomenout, že smyslem
třídění komunálního odpadu je to, že maximálně snížíme množství směsného komunálního
odpadu a vytříděný odpad (papír, plast, sklo a BIO) budeme třídit v co největší míře a za co
nejmenší náklady (maximálně využívat kapacitu všech svozových nádob – popelnic).
Teď něco k BIO odpadu. Ve druhém kvartále roku 2011 jsme od společnosti STKO Mikulov
dostali bezúplatně hnědou popelnici na BIO odpad a začali jsme oddělovat BIO odpad od
směsného odpadu. První údaje od společnosti STKO Mikulov, které mimochodem dostaly
všechny obce v regionu STKO, nám jasně říkají, že třídění komunálního odpadu je správný
směr. Oddělováním BIO odpadu od směsného komunálního odpadu se nám podařilo značně
snížit množství směsného komunálního odpadu a množství celkového odpadu zůstalo takřka
nezměněno. Takže se nám podařil snížit náklad na uložení odpadu, protože obec za uložení
směsného odpadu platí cca 1400,- Kč/t a za uložení BIO odpadu obec platí cca 500,-Kč/t. Jen
pro srovnání jsme porovnávali první, druhý a třetí kvartál v letech 2009 až 2011. Z grafu je
zřejmé, že množství směsného komunálního odpadu neustále narůstalo až do doby, kdy jsme
začali oddělovat BIO odpad od směsného komunálního odpadu. Ve druhém kvartálu v roce
2011 jsme oproti druhému kvartálu let 2009 a 2010 v průměru snížili směsný komunální
odpad o více jak 30 tun i přesto, že jsme netřídili od začátku kvartálu. Ve třetím kvartálu roku
2011 jsme oproti třetímu kvartálu roku 2010 snížili směsný komunální odpad o více jak 35
tun a oproti roku 2009 až o bezmála 50 tun. Za to Vám patří poděkování.
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Nicméně byla také provedena analýza jednotlivých svozových míst (jedno svozové místo =
jedna domácnost) pro svoz směsného komunálního odpadu. Tato analýzy nám řekla, že máme
pořád co zlepšovat. Průměrný počet nádob je 1,25 popelnice na jedno svozové místo.
Průměrné množství směsného komunálního odpadu je cca 100 kg za jeden kvartál na jedno
svozové místo. Rovněž nám analýza ukázala, že existuje spousta svozových míst, kde se na
jeden svoz objevují 3, 4, 5 a v některých případech i 6 popelnic, což je několikanásobně víc,
než je průměr. Také nám analýza ukázala, že existuje více jak 100 svozových míst, které
překročily hranici 150 kg směsného odpadu za jeden kvartál, což je minimálně o 50% více,
než je průměr. Existují také svozová místa, která překročila hranici 300 kg a dokonce i hranici
550 kg. Myslíme si, že je to přinejmenším k zamyšlení.
V brzké době chceme oslovit a vyzvat všechny podnikatele a drobné živnostníky, kteří nemají
smlouvu s STKO Mikulov nebo s jinou společností o likvidaci odpadů, aby se zapojili do
našeho systému svozu, likvidaci a třídění odpadu za přiměřený poplatek.
Myslíme si, že v třídění odpadů jdeme správnou cestou a až budeme mít první údaje o tom,
jak se nám daří snížit množství směsného komunálního odpadu tím, že máme nádoby na plast
a papír v domácnosti, budeme vás o tom opět informovat.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat řediteli STKO Mikulov za vstřícnost a hlavně za
popelnice na tříděný odpad, které jsme dostali bezúplatně.
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Malé shrnutí práce zastupitelů a obecního úřadu v roce 2011
Milí spoluobčané,
v tomto příspěvku bych Vás rád informoval o nejdůležitějších činnostech obecního úřadu a
shrnul celoroční práci, která by měla přispět k lepšímu a spokojenějšímu žití v naší malebné
obci.
Když jsem asi před rokem nastoupil jako starosta v obci Březí, chtěl jsem změnit nebo
alespoň zlepšit několik věcí, které mě jako občana zajímaly a nyní můžu částečně bilancovat,
jestli se nám toto podařilo naplnit nebo nikoliv.
Při nástupu do funkce jsem naskočil do několika rozpracovaných akcí. Hned jako první bylo
vyřešit problémy s projektantem na ČOV. Vybraný projektant bohužel vypracoval projekt,
který nebyl v souladu s podmínkami SFŽP, takže jsem musel tuto spolupráci ukončit a nastala
nová peripetie s výběrem nového projektanta. Podle mého je to jako z bláta do louže, ale
dnešní doba je holt taková, že s těmito velkými projekty nemůže malá obec nic moc dělat a co
si nevybojujeme sami, nemáme. V dnešní době je projekt na vodoprávním řízení, tzn. žádost o
povolení ke stavbě. Dále čekáme na vyjádření SFŽP, že je vše v pořádku a následně můžeme
vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Souběžně převádíme pozemky veřejného
prostranství na listu vlastnictví obce, neboť jsem zjistil, že při povolování této stavby jsou tyto
pozemky pořád vedeny na již neexistujícím LV MNV Březí. Pokud půjde vše podle plánu,
termín zahájení by měl být ve druhém čtvrtletí r. 2012 a termín dokončení konec roku 2013.
Jak se nám tyto kroky podaří plnit, budeme občany pravidelně informovat v sále obecního
úřadu.
V prosinci roku 2010 se muselo velice rychle dodělat oplocení kolem fary, jinak by propadly
dotace, které se na tento plot získaly. V současné době máme přidělenou dotaci na opravu
venkovního pláště včetně oken a dveří. Realizace bude v první polovině r. 2012. Další
rekonstrukce a využití této budovy je v plánu, čekáme na výsledek dalšího kola dotací.
O dětském hřišti se již napsalo mnohé. Staré, ale bohužel nebezpečné dětské atrakce, musely
být demontovány a nahrazeny novými prvky. Zbytečně vynaložené desítky tisíc finančních
prostředků za nebezpečné atrakce mohly být využity někde jinde. RWE poskytla částku 390
tis. na účet obce Březí s podmínkou, že do konce roku 2010 obec tuto částku řádně zdokladuje
poskytovateli dotace. Tak se tomu ale do mého nástupu do funkce nestalo, proto jsem musel
řešit postavení a proplacení tohoto hřiště na poslední chvíli. Připadlo mi škoda, nevyužít tuto
částku a našim dětem nedopřát krásné hřiště. Oplocení tohoto areálu nebylo v plánu ani

Březácký zpravodaj 4/2011

Strana - 3

v dotacích, to ve svém volném čase postavila parta našich spoluobčanů zvaná DDP. Za což
jim velice děkujeme.
Koncem listopadu 2010 jsem dostal upozornění od firmy IPI, že obec Březí má přislíbenou
dotaci na zateplení Základní školy, ale do začátku listopadu nedodal nikdo za naši obec
informace, jak se s touto dotací bude nakládat. Sestavil jsem žádost o prodloužení dotace a
poslal jsme ji na fond a následně jsem začal vyřizovat nutné kroky pro řešení samotné
realizace stavby. Dnes vím, že bych se nepustil do výběrového řízení zhotovitele podle
projektu, který byl zadán mnoho měsíců před mým nástupem, protože neřešil spoustu věcí,
které se musely dodělávat za nemalé peníze obce. Například: žaluzie v oknech, které jsou ve
slunných dnech nezbytné, podhled, barva fasády, markýzy nad vstupy do budovy, které jsou
důležité z bezpečnostních důvodů atd.
Celková vysoutěžená cena byla zhruba 5,8 mil Kč s tím, že dotace činí něco přes 3 mil Kč a
spoluúčast obce je 2,5 mil Kč. Více práce vlivem špatného projektu činily přibližně 1mil Kč,
přitom tato částka mohla být z 80ti% hrazena z dotací. Celkem tedy obec zaplatila 3,5 mil
Kč. Tato dotace mohla být ohrožena, protože vinou špatně postavené zřizovací listiny by
v právním důsledku budova školy patřila příspěvkové organizaci a ne obci Březí. Tady a na
dalších akcích se potvrdilo, že investovat peníze do důkladného projektu se vyplatí, protože
peníze ušetřené na projektu se několikanásobně prodraží při samotné realizaci.
Vzhled fasády jsem nechal pozměnit, měla být pouze žlutá. Myslím si, že je to budova, kam
chodí naše děti, proto jsem chtěl do celkového vzhledu zakomponovat různě barevné prvky.
Souběžně došlo k vybudování oplocení a brány, tímto je areál ZŠ zčásti opraven.
V minulých dobách měla naše škola dobře fungující školní zahradu. Všichni víme, že tato
zahrada již dlouhá léta vypadala jako skládka všeho možného. Tuto přilehlou část jsem nechat
zrekultivovat. Odstranil se starý potrhaný plot, vyřezaly se náletové a nemocné stromy a podél
větrolamu si děti na Den Země vysadily nové stromy.
Když jsem zmínil nedokonalé projekty, musím připomenout lokalitu rodinných domů U
Rybníka, kde obec vinou chybného projektu na více nákladech zaplatila cca 400 tis Kč.
V projektu totiž chyběly metry potrubí a doplňky, které jsou nezbytně nutné k realizaci a
fungování vodovodu. Rovněž zde chyběl kvalifikovaný technický dozor investora,
v projektové dokumentaci byl uveden pan Pavlík. Taky zde chyběl geologický průzkum, který
je nezbytný a který zjistil, že je zde vrt, který je nutno sanovat. Sanaci vrtu bude provádět
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společnost MND Hodonín asi v prvním čtvrtletí roku 2012 na vlastní náklady. Nyní je
požádáno o územní rozhodnutí. Byla vytvořena studie, na internetových stránkách
www.novebydlenivbrezi.cz, ji můžete zhlédnout. Upustili jsme od dalšího zasíťování
celé lokality 95 parcel, protože podle mého mínění je zasíťování celé lokality ekonomický
nesmysl. Na jaře příštího roku se zrealizuje 35 stavebních míst. Prodejem těchto parcel si
profinancujeme další nové parcely a nemusíme si brát úvěr od banky.
Obecní hospoda v únoru letošního roku změnila nájemce. Myslím si, že kvalita
poskytovaných služeb nebyla narušena, ba naopak se v mnohém několikanásobně zvýšila.
Obec Březí tímto získala vyšší příjem do pokladny. Celý rok se potýkáme s ukončením
společnosti Pratelsbrunn s.r.o (obecní hospoda). Ke zdárnému vyřízení brání neochota
komunikace s jednatelem společnosti panem Pavlíkem.
Od začátku letošního roku pracujeme na novém Územním plánu. Dokončení a tím i platnost
by měla být v druhém čtvrtletí příštího roku.
Dalším areálem, který mě znepokojoval, je bývalá PS rota. S pomocí místních hasičů se tento
areál vyčistil a zlikvidovaly se černé skládky, mimo jiné i nebezpečného odpadu. Likvidace
těchto skládek stála obec desítky tisíc korun. Aby nedocházelo k navážení dalších černých
skládek za bývalou rotu, pořídili jsme novou bránu a objekt jsme uzavřeli. Je zde vybudovaný
dočasný sběrný dvůr, který zaměstnanci OÚ svědomitě a pečlivě udržují, za což jim patří
velký dík. Probíhají projektové práce. Z tohoto objektu do budoucna vytvoříme obecní byty.
Dalším chátrajícím místem v naší obci je bohužel obecní úřad a přilehlé stavby. Na jaře
v některých částech proběhl úklid, objevili jsme dřevěné laťky, které byly složené za
hromadou všeho možného. Dozvěděl jsem se, že tyto palubky byly určeny před třemi roky na
opravu poškozeného plastové obložení v tělocvičně. O výměnu se postarali pracovníci OÚ
v čele s Pavlem Grulichem ml.
V současné době pracujeme na projektu, který bude řešit kompletní rekonstrukci OÚ a
přilehlých staveb.
V obecním sále se provedla rekonstrukce sociálního zařízení a přilehlých prostor. Na jevišti se
opravila elektřina a strop. V galerii byla opravena omítka a natřena okna. Vyměnila a
sjednotila se svítidla. Nezbytná byla i částečná oprava střechy, protože sem zatékalo. Po
plesové sezóně se brigádně provedl celkový úklid.
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Na místním koupališti jsme odstranili černé skládky. Vybudovala se nová vodovodní
přípojka, chodníky a potrubní síť k čističce. Díky novým nájemcům místního bufetu, stoupla
úroveň nejen občerstvení, ale i prostředí a služeb našeho koupaliště.
Obecnímu úřadu se podařilo získat dotaci ve výši 2 mil Kč na novou cisternovou
automobilovou stříkačku. Celková cena tohoto vozu je 5,6 mil Kč. Přejeme místním
dobrovolným hasičům, aby jim tento vůz dobře sloužil a naši občané jej co nejméně
potřebovali.
Během celého roku se nám podařilo uklidit většinu černých skládek po celé obci. S tím
souviselo i odstraňování starých a nebezpečných stromů, které ohrožovaly bezpečnost
občanů. V letních a podzimních měsících se budovala cyklostezka Mikulov - Nový Přerov.
Využili jsme přítomnosti těžké techniky v obci a nechali zrekultivovat silážní jámy v areálu
bývalého JZD.
Na hřbitov se pořídila nová brána a dodělaly se zídky, na kterých je umístěný vodovod.
V současné době všichni víme, že je velký problém, vlivem klesajícího počtu dětí, financovat
školství v obcích. Každoročně stoupají finanční nároky na obec a proto, pokud chceme udržet
školu v Březí, musel jsem tuto situaci začít řešit. Nechci dopustit, abychom museli základní
školu v obci zavřít. Prvním krokem bylo, po vzájemné dohodě s bývalým vedením ZŠ Březí,
vypsání konkurzu na nového ředitele školy. Do nové funkce ředitele ZŠ Březí byl
zastupitelstvem jmenován Mgr. Jiří Staša. Dalším krokem bylo sloučení dvou příspěvkových
organizací, kterými je ZŠ Březí a MŠ Březí, v jednu organizaci s jedním ředitelem. Jsem
přesvědčen o tom, že v rámci jedné příspěvkové organizace je jednodušší vytvoření třeba
nultého ročníku při základní škole a v mateřské škole se uvolní místa k přijetí nových dětí.
Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby naše děti neodcházely do jiných škol a tím neklesal
počet žáků na naší základní škole. Bohužel, opatření, které chystá ministerstvo školství, jsou
pro školy v malých obcích likvidační, a proto se na tuto situaci chceme s předstihem připravit.
Víme, že některé kroky jsou velice nepopulární, ale jsou nezbytně nutné pro zachování
školství v Březí.
Omlouvám Vám se za dlouhý příspěvek. V některých bodech jsem se opakoval, protože byly
zmíněny v předešlých číslech tohoto zpravodaje, ale chtěl jsem sjednotit celý sumář akcí a
informovat Vás o skutečnostech, které se v Březí udály, v širších souvislostech.
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Milí spoluobčané,
nastal čas Adventu a blíží se Vánoce. Přeji Vám za všechny pracovníky
obecního úřadu a za zastupitele hlavně hodně zdraví, pohodu, klid, radosti
a veselí nejen o Vánocích. Rovněž Vám přeji jen to nejlepší a hodně
úspěchů v novém roce 2012.
Starosta obce Petr Kern

Ochutnávka mladého vína
Spolek vinařů- zahrádkáři pořádali již šesté tradiční koštování mladého vína, takzvaného
„Martinského“ bez hodnocení. Význam této ochutnávky vín spočívá v tom, že vinaři posoudí
mladá vína, kde z přinesených vzorků mohou volně porovnávat kvalitu nového vína, a
případné vady lze u těchto vín bez problému odstranit. V letošním roce bylo možno ochutnat
ze 140 lahví mladého vína, přinesených jak domácími vinaři, tak vinaři z okolních obcí.
Ochutnávka mladých vín se zdařila, o čemž svědčí také velmi dobrá návštěva této akce.
Další tradiční a oblíbenou akcí spolku vinařů – zahrádkářů je pořádání společenského plesu.
Ples se bude konat 28. 1. 2012 v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu bude hrát kapela
„Rafaelo“. Samozřejmostí je bohatá tombola a občerstvení v bufetu. Srdečně zvou pořadatelé.
Karel Koudela
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27. listopadu se poprvé v naší obci rozsvítil vánoční strom na první adventní neděli.
Akci jsme očekávali trochu s obavami. Dělali jsme ji na poslední chvíli. Rozhodl se pro ni
Klub maminek a SPOZ chtěl pomoci. Akce se velmi vydařila. Napomohl tomu pan Bohuslav
Kulíšek, který zajistil a ozdobil krásný velký strom, ohňostroj a nejenom to, pro chladem
zkřehlé spoluobčany svařené víno a bramboráky. Pro malé děti bylo velkou atrakcí nejen
rozsvícení stromku, ale
i zářivý ohňostroj.
Pěknou
vánoční
atmosféru
navodil
pěvecký sbor naší
„Omladiny.“
Chlapi
zpívali u stromku
opravdu
s chutí.
Pomáhali jim i někteří
stojící kolem. Obecní
úřad zajistil koledy a

doprovodné
slovo.
A
protože akce byla přijata
spoluobčany velmi dobře,
tak ji v příštím roce
zopakujeme a byli bychom
rádi, aby se zahájení
Adventu stalo tradicí i
příležitosti k setkání. Máte
se na co těšit.

Klub maminek a SPOZ
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Dějiny naší radnice
Hlavní budova radnice byla postavena v letech 1842-1843. Stavba byla prováděna většinou
formou roboty. V roce 1848 byla panstvím v Drnholci, pod které naše obec patřila, zrušena
robota a odvádění desátků. V přízemí budovy byl umístěn obecní hostinec se širokým
vjezdem pro vozy a v poschodí taneční sál a kancelář obecního úřadu. Vzhledem k počtu
obyvatel (v té době měla obec 1700 občanů), se sál i kancelář ukázaly příliš malé, a když se
ještě uváží úzké dřevěné točité schodiště a to, že jiný východ není možný, pak obava,
k jakému neštěstí mohlo dojít při nějaké nehodě, byla na místě. Přestěhování kanceláře do
přízemí proběhlo pravděpodobně až v roce 1930, kdy byla vstupní brána odstraněna a
nahrazena pěknými vchodovými dveřmi, nálevna rozdělena přepážkou, čímž vznikla vedlejší
místnost a byl pořízen nový vchod do obecní kanceláře. Vedlejší budova, ve které bylo
umístěno vězení, stáje, přístřešek a místo pro hasicí potřeby, byla postavena v roce 1856.
K elektrické síti byla radnice připojena v prosinci 1926. Do kanceláře obecního úřadu byl
v roce 1937 zaveden telefon.
Znak Bratelsbrunnu představuje širokou kamennou studnu a nad ní je na rožeň nabodnutá
pečeně. Obci byl věnován zakladatelem nového Bratelsbrunnu 21. srpna 1585 a obec jej
směla používat jako obecní pečeť ve věcech úředních od roku 1753. Ve znaku současné obce
je studna a nad ní zavěšený okov. V roce 1885 byl na obecním úřadě pořízen ohnivzdorný
trezor k uchování starých a úředních listin a o pět let později byla na radnici postavena
lednice.
Starostové poválečného období a obec v číslech:
16. června 1919 - v obecních volbách byl prvním starostou obce zvolen Anton Stettner.
V obci chybí nejpotřebnější potraviny a spotřební předměty, není žádné uhlí ani petrolej na
svícení.
1919 - na příkaz úřadu byla odstraněna socha Josefa II..
1921 - při sčítání lidu měla obec 360 domů a 1725 obyvatel. Následkem světové války pak o
202 občanů méně. V červnu tohoto roku bylo založeno mlékárenské družstvo.
1922 - velká část obecní plochy byla odvodněna zdejším vodohospodářským družstvem a byl
současně vyhlouben místní rybník a zařízen pro chov ryb.
1923 – v dalším volebním období v září byl starostou zvolen pan Alois Kern. Také v tomto
roce byly části obce odvodněny a bylo obnoveno mnoho mostů přes hlavní příkopy. Před
hřbitovem byla zřízena nová studna s pumpou.
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1924 - část pozemků připadajících Dolním Dunajovicím byla převedena do katastru
Bratelsbrun - Altenberg /Stará hora/ a Kesselberg. Za získaných 150 ha pozemků zaplatila
obec 150.000 Kč. Celková výměra obce je 1199 ha.
1925 - v měsíci lednu byla v obci zřízena poradna pro matky a děti. V létě stejného roku byla
otevřena autobusová doprava Drnholec – Bratelsbrunn – Dolní Dunajovice – Pohořelice –
Brno a zpět, která byla obyvatelstvem silně využívána.
1926 - v září tohoto roku byla otevřena česká jednotřídní obecná škola ve staré školní budově.
Začátkem října bylo započato s budováním obecní sítě pro elektrifikaci obce a 3. prosince
byla velká část domů včetně radnice osvětlena. V tomto roce bylo také postaveno mnoho
domů směrem k nádraží a byla otevřena nádražní restaurace a přádelna z barevné příze.
V obci bylo pořízeno 34 rozhlasových přijímačů.
1927 - v obci byly používány k mlácení obilí dvě mlátící soupravy s benzinovým pohonem a
dvě pojízdné s elektrickým pohonem. V říjnu 1927 se konaly obecní volby a starostou byl
zvolen Anton Stettner. V tomto roce se opět hodně stavělo směrem k nádraží a také v horní
části obce. Na konci roku měla obec již 402 domovních čísel.
1928 - v únoru tohoto roku byla u nádraží otevřena česká mateřská škola. V červnu bylo
započato se stavbou hasičské zbrojnice.
1929 - v dubnu roku 1929 byla nákupním a prodejním družstvem postavena v blízkosti dráhy
rychlírna zušlechtěné révy a od května byla dána do provozu továrna na výrobu sudů. Podnik
byl velmi dobře zařízen speciálními stroji a výrobky přišly vhod místním výrobcům
nakládaných okurek. V srpnu téhož roku byla před radnicí zřízena benzinová stanice.
Uprostřed září se začalo se stavbou nádražní čekárny.
V dubnu 1930 byl majitelem hospodářství a obchodníkem, panem Weierem , pořízen první
nákladní automobil v obci. V prosinci bylo provedeno sčítání obyvatel. V obci bylo 412
domů, 1756 obyvatel, z toho 1623 Němců a 133 Čechů.
V červnu 1931 byl na návsi postaven hudební pavilon. Tento altán postavili mladí chlapci –
stárci, z finančních prostředků radnice a tuto půjčku museli po každých hodech splácet. Socha
Svaté Trojice, která původně na tomto místě stála, byla přemístěna ke hřbitovu, kde stojí
dodnes. V kostele byly opraveny varhany, kam bylo osazeno 28 nových píšťal, které musely
být odevzdány v roce 1917 pro válečné účely. V tomto roce byly na dvou březích rybníka
vysazeny sazenice vrby. V podzimních obecních volbách byl starostou zvolen Johann
Rotter.
V dubnu 1932 byl na podnět zkrašlovacího spolku zasazen na taneční ploše před radnicí
památný dub. V srpnu byla na radnici vyměněna okna a opravena celá fasáda.
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V červenci 1933 byla česká třída ve staré škole předána německé škole a pro českou menšinu
byla otevřena česká obecná škola u nádraží. První osobní automobil v obci si pořídil občan
Otto Müller.
V lednu 1934 se musel zříci svého úřadu starosta Johann Rotter, poněvadž byl členem
nacionální strany, která byla vládou československé republiky rozpuštěna a úřad převzal
Matthias Weier.
V březnu 1936 koupila obec dům vedle radnice. Toto stavení bylo určeno pro poštovní úřad a
slouží dodnes. Z bývalé budovy poštovního úřadu byla zřízena mateřská škola. V srpnu bylo
započato se stavbou sedmi vojenských objektu – bunkrů, které stojí v okolí obce do současné
doby.
1937- byla zrušena daň z domácích zabíjaček. V říjnu byl most cesty vedoucí přes hraniční
příkop zbořen a tím byla uzavřena cesta přes hranice do Rakouska.
1938 - pověřeným starostou se stal opět Johann Rotter. Dne 27. října 1938 projížděl naší
obcí Adolf Hitler a podepsal se do obecní kroniky na straně 237. Poslední stránka této
kroniky, z které můžeme čerpat informace, má číslo 236 a ostatní listy až po stranu 297 byly
vytrženy.
7. března 1939 - do úřadu byl ustanoven první kooperátor, Heinrich Barde, říšský Němec.
Z pozdější doby nebyla kronika nalezena. V roce 1939 měla obec 1667 obyvatel. Z vymřelých
jmen obce podle údajů z roku 1927 se vrátila jména Binder, Schuster a Wagner.
Od roku 1926 byla v obci zemědělská spořitelna a záložna. V obci byl značný počet spolků,
které sloužily různým účelům. Nejsilnější byl hasičský spolek, ceněný nejvíc při zabraňování
škod způsobených požárem. Zkrášlovacímu spolku vděčí obec za krásnou cestu k nádraží, za
mnohé hezké parčíky a výsadbu ovocných stromů. Velmi početný byl tělovýchovný spolek,
který se staral o výchovu mládeže po stránce tělesné i duchovní. Kulturní svaz organizoval
slavnosti a sbírky, dobročinný spolek obdarovával chudé děti o Vánocích. O krásně vybavený
a účelně rozdělený hřbitov se starala hřbitovní komise. Když procházíme hřbitovem dnes a
vidíme neuspořádané rozložení hrobů, zjistíme, jak tady tato komise v dalších letech chyběla.
Duševní zábavě a výchově obyvatelstva sloužila obecní knihovna.
Dnes vám předkládám informace a zajímavé události z naší radnice a obce, týkající se období
první republiky až po obsazení Sudet. Příště budeme pokračovat činností radnice po druhé
světové válce.
Ludmila Řežábková
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Automobiloví modeláři „Rc sport Březí“ úspěšně dorazili do cíle
Co se týče výsledků, tak letošní rok 2011 byl pro náš klub v dosavadní historii nejúspěšnější.
Po roce 2008, kdy pro náš klub vybojoval vůbec první titul Petr Hartman z Kunovic. Letos
získal druhý titul mistra ČR náš člen a juniorský mistr Evropy z roku 2009 Marek Schiller ze
Svitav. Dařilo se i dalším našim jezdcům, kteří obsadili celkově druhé a třetí místo. V první
desítce je šest našich pilotů. Seriál závodů O moravský koštéř ovládli také naši. Na nejvyšší
příčce se umístil náš Filip Jílek z Nového města na Moravě, zde jsme obsadili také 2., 4., 6., 9.
a 10. místo. Na naší dráze v Březí jsme letos pořádali jeden dvojzávod (sobota, neděle)
Mistrovství ČR a dva dvojzávody „O moravský koštéř“ kategorie 1:5 neboli „Large scale“, na
kterou se jezdci našeho klubu specializují a jeden závod mistrovství České republiky
kategorie 1:8.
Členové našeho klubu se
letos
také
zhostili
pořádání
závěrečného
ceremoniálu
s vyhlá
šením
výsledků
a
ukončení letošní sezony
ve Valticích. Jak už je
našim dobrým zvykem,
snažili jsme se, aby i tato
akce měla velice slušnou
úroveň. Zde jsme využili
umu a nadání našich
kamarádů z Březí. Náš
vesnický ilustrátor a
grafik - Ota Klvač, nám nazdobil šest talířů pro manželky a přítelkyně jezdců (viz ilustrační
foto), se kterými jsme jim udělali velkou radost. I ostatní hodnotné ceny jsme vyrobili
svépomocí. V loňském roce to byla paní Kratochvílová, která nám vyrobila své známé
postavičky pro první tři jezdce, kteří na ně dodnes velice rádi vzpomínají a sklízejí obdiv,
když k dotyčným přijde někdo na návštěvu.
RC sport Březí přeje svým fanouškům příznivcům krásné Vánoce, štěstí a zdraví v roce
2012:
Předseda klubu Jan Žďárský
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Životní jubilea oslavili v předchozích měsících:
V měsíci říjnu:
Štěpán Opluštil, Maradová Anna - naše nejstarší občanka, Květoslav Skokan, František Ráža,
Milan Jursa, Zdeněk Svadbík, Anna Hlaváčová, Kateřina Švrčková
V měsíci listopadu:
Věra Dardová, Marie Bedřichová, František Panáček, Rudolf Vážný, Jaroslav Bělohlávek,
Bohuslav Malůš, Střižíková Zdeňka, Antonín Kolařík, Hubert Bergmann
V prosinci oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:
Vladislav Střižík, Štěpánka Filipová, Vlasta Jakešová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody.

Vítání občánků
3. září tohoto roku se uskutečnilo první vítání našich občánků. K slavnostnímu zápisu do
kroniky obce přišli rodiče s Ellou Kostelníkovou, Mariánem Šoupalem a Jindřichem
Kadrnkou. Při druhém vítání občánků, v sobotu 19. Listopadu, byli zapsáni dva chlapci - Filip
Komoň a Filip Grega.
Na slavnostním obřadu
vystoupily
děti
místní
základní školy, zazpívala a
na kytaru zahrála Gabriela
Mančíková a pěknými
písničkami
přispěly
zpěvačky
ze
souboru
Studánka. Pan starosta poté
ve svém projevu popřál
dětem spokojenou cestu
životem v klidném zázemí
domova a vyslovil přání,
aby děti prožily v obci
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šťastné a bezpečné dětství a aby v budoucnu nezapomněly, kde jsou jejich kořeny. Celý obřad
byl ukončen předáním malých dárků – zlatých přívěsků ve tvaru zvěrokruhu nebo
počátečního písmene jména dítěte. Nechyběl ani slavnostním přípitek a fotografování rodin u
kolébky, na ilustrační fotografii je v kolébce malý Mariánek Šoupal.
Děkujeme všem, kteří přispěli svou účastí a kulturním programem k slavnostnímu průběhu
tohoto aktu a dětem i rodičům přejeme samé radostné chvilky v životě.
Sbor pro občanské záležitosti

Setkání seniorů
5. listopadu 2011 se v sále obecního úřadu Březí uskutečnilo první podzimní setkání seniorů.
K slavnostní atmosféře přispěl pěkně vyzdobený sál, na stolech nechyběly vázičky
s květinami.

Naši senioři si mohli prohlédnout na instalovaných panelech fotografie ze života v naší obci opravenou školu, dětské hřiště, novou bránu na hřbitově. Ze sportu pak nechyběly fotografie
z oslav 100-letého výročí místní tělovýchovy, momentky z plážového volejbalu a závodů
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autíček RC klubu. Nezapomnělo se ani na naše hasiče v akci s novým hasičským autem.
Z oblasti kultury jsme si mohli prohlédnout fotografie z 5. setkání pěveckých sborů,
hodového veselí a také naši první jarní výstavu ručních prací. K nahlédnutí zde byly
vystaveny i kroniky naší obce.
Členky sboru pro občanské záležitosti napekly výborné tvarohové a ořechové koláče (foto
z akce),
které
byly
podávány během programu
s kávou nebo čajem.
V průběhu odpoledne přišel
seniory
pozdravit
pan
starosta Petr Kern a popřál
všem příjemnou zábavu.
Krásný kulturní program si
pro babičky a dědečky
připravily
děti
místní
mateřské a základní školy.
Velký úspěch mělo i
vystoupení
krojovaného
dětského pěveckého a tanečního souboru Jarabáček pod vedením rodačky z naší obce
Bronislavy Šimčíkové – Pregetové. Našim seniorům přišly zazpívat také naše pěvecké
soubory MUŽÁCI a STUDÁNKA. Vrcholem večera bylo vystoupení dudácké skupiny zpěváci a tanečníci
z Jižních
Čech,
z Jarošova
nad
Nežárkou.
Atmosféra v sále
byla báječná a
hlavně
se
zde
setkali lidé, kdy
někteří z nich se i
několik
let
neviděli.
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Děkujeme všem účinkujícím a již nyní se těšíme na příští rok, abychom mohli připravit další
setkání seniorů. Doufáme, že se zde sejdeme ještě ve větším počtu.
SPOZ a OÚ

Vážení spoluobčané,
dostala jsem možnost tímto způsobem poděkovat Sboru pro občanské záležitosti (pracuje pod
hlavičkou OÚ Březí) za velmi dobrý nápad, uspořádat posezení s programem pro nás seniory,
které se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu 2011. Kromě krásného programu, který připravily
paní učitelky s dětmi ze školky a školy, vystoupil také dětský soubor Jarabáček z Drnholce
pod vedením p. učitelky Broňky Šimčíkové (Pregetové) - naší rodačky, která nás taky mile
pozdravila a povzbudila. Potom následoval soubor Dudák z jihu Čech a taky naše pěvecké
sbory, mužský a ženský z Březí. No a k tomu příjemné pohoštění! Celé toto posezení, na
kterém nechyběl ani náš starosta, na mě působilo velmi příjemně a několik lidí, se kterými
jsem v následujících dnech mluvila - to potvrdili. Co říct závěrem? Vážím si každého člověka,
který nemyslí jen na sebe, ale snaží se udělat něco i pro ostatní! Bohužel, žijeme v době, kdy
lidi začíná rozdělovat majetek nebo společenské postavení, naši obec nevyjímaje. A proto
velmi oceňuji akce tohoto typu a velmi se těším, že nezůstane jen u této jedné, ale budou v
budoucnu uspořádány další! Děkuji všem, kteří museli vynaložit nemalé úsilí, aby vše - tak
jak jsem popisovala - proběhlo. Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti i do dalšího roku.
V. Vaňková

Informace ze základní školy
Vážení občané,
v těchto dnech uplynuly tři měsíce od mého jmenování ředitelem základní školy a rád bych
vás seznámil s koncepcí, se kterou jsem nastoupil do funkce. Protože jsem nastoupil do
„rozjetého vlaku“, nelze vše změnit najednou, ale postupně, jak to okolnosti dovolí.
Za nejdůležitější vidím zvýšení počtu žáků. Nemyslím si, že by se vrátili ti, co už chodí do
školy jinam, ale aby neodcházeli další během školní docházky a budoucí školáci nastoupili do
naší školy. K dosažení cíle je potřeba se otevřít veřejnosti a aktuálně informovat o dění ve
škole. Připravujeme webové stránky školy, které kromě informací poskytnou i zpětnou vazbu
od veřejnosti.
Škola je zapojena do projektu Peníze do škol, ze kterého pořídila první část techniky, která
zkvalitní výuku a udělá ji zajímavější. Zde je podmínkou také dobrá práce učitelů. Součástí
projektu je vyhotovení metodických materiálů a odučení mnoha hodin moderními metodami
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s pomocí výpočetní techniky. To klade na učitele zvýšené nároky. Vysoká aprobovanost tomu
dává dobré předpoklady.
V prosinci otevřeme odbornou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu vybavenou moderní
technikou pro kvalitní a zajímavější výuku. Většina stávajících tříd bude také vybavena
audiovizuální technikou.
Velkou roli hraje i prostředí, ve kterém se žáci učí. Zvenku je škola velmi pěkná a uvnitř to
postupně vylepšíme. Nový plášť školy také přinese úspory ve vytápění, což v době zdražování
je velmi důležité.
Problémem dnešního školství je nedostatek financí a stálé hledání cest kudy se má školství
dále ubírat. Mnohé změny skončily ve slepé uličce. Stát toho hodně nechává na obcích, které
neví, do čeho investovat dřív. Já si to uvědomuji a hned od začátku mého nástupu se snažím
snížit náklady tam, kde to jde ihned, a další postupně až vyprší smlouvy. Zde musím rád
poděkovat zastupitelům obce za vstřícný přístup. Z mé strany budou vždy a včas informováni
o záměrech školy.
Trochu rozčarovaný jsem z přílišného politikaření. Politika do školy nepatří a zkušenost mi
říká, že v každé obci je ochotno pracovat pro obec určité množství lidí a nezáleží, jaký mají
politický názor. Škola přece slouží všem.
Jsem otevřen všem názorům a připomínkám, přivítám jakékoliv podněty, které povedou ke
zlepšení úrovně výchovně vzdělávací práce naší školy.
Ředitel základní školy Mgr. J. Staša

Klub maminek informuje
I během tohoto školního roku pokračuje od září ve své činnosti klub maminek a dětí. Opět se
scházíme každé úterý a čtvrtek v prostorách školní družiny místní základní školy od 9.30 do
11 hodin.
Klub je určený pro vzájemná setkání maminek, vyměňování zkušeností a také pro
společnou činnost maminek s dětmi. Neformální klubové schůzky napomáhají vytvářet nové
přátelské vztahy, vybočit ze zažitého stereotypu, který maminkám na mateřské dovolené péče
o malé děti často přináší a získat nové sociální kontakty. Děti pak mají možnost pohrát si s
hračkami a učit se navazovat první kontakty s dalšími dětmi.
A čemu se konkrétně věnujeme? Tak alespoň namátkou.
Za pomoci nových říkadel, písniček a cvičení rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti. Hrajeme
si jednoduché pohádky a pomocí různých technik tvoříme spoustu krásných výrobků
(podzimní lucerničky, kašírované misky, strašáky ze sáčků na pečivo, svícny ze slaného těsta,

Březácký zpravodaj 4/2011

Strana - 17

sádrové zápichy). Ve spolupráci s místním sborem pro občanské záležitosti jsme letos tvořili
plakáty k obecním akcím – rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášská nadílka. Už teď se
těšíme na divadelní představení v místní mateřské školce, výlety do ZOO, do brněnského
Bonga a spoustu dalších akcí, které máme v plánu.
Naše poděkování patří Obecnímu úřadu Březí za finanční prostředky, kterými na
činnost klubu přispívá. Základní škole za poskytnutí prostor k našim schůzkám a mateřské
školce za možnost návštěv divadelních představení v průběhu školního roku.
Více z činnosti klubu se dozvíte na:

www.klubmaminek.estranky.cz
Za maminky a děti Mgr. Alexandra Nováková

Z činnosti našich hasičů
15. října proběhla v naší obci na návsi ukázka záchrany a vyprošťování osob z vraku auta při
autonehodě. Cílem této zajímavé akce bylo přiblížit občanům nelehkou práci našich hasičů.
Ukázka se týkala vyproštění tří osob z vraku auta se zaměřením na zdravovědu a zúčastnilo se
jí 13 členů výjezdové
jednotky,
včetně
nováčků. Pět členů naší
jednotky absolvovalo
60-ti hodinové školení
ze zdravovědy. Ukázka
posloužila
také
k předvedení nového
vozidla TATRA 815
TERRNO 1. Celkové
vyproštění i s dojezdem jednotky trvalo 17
minut. Poté strojníci
připravili
zásahové
vozidlo k prohlédnutí, předvedli celkovou výbavu a technické zařízení vozidla.
Naše jednotka se pravidelně účastní námětových a taktických cvičení. Jedno takové
cvičení proběhlo 26. října v Mikulově na Turoldě a týkalo se záchrany osob spadlých se
skály. Jednotka musela tyto osoby vyhledat, poskytnout jim první pomoc a na nosítkách je
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přenést k vozidlu záchranné služby. Tohoto cvičení se účastnilo 7 členů naší výjezdové
jednotky.
Kromě diskoték, pořádaných v sále obecního úřadu, jsme uspořádali 6. listopadu
„Drakiádu“ pro děti na poli u sklepů pana Štěpána. Akce se zúčastnilo asi 70 dětí, pro které
jsme společně s obecním úřadem připravili balíčky s cukrovinkami a dva dorty ve tvaru draka
jako odměnu pro nejvýše letící draky. Připraveno bylo také občerstvení v podobě teplého čaje.
Při této příležitosti byly vystaveny obrázky a bylo vybráno jméno našeho nového vozidla.
Návrhy na název vozidla byly vyhlášeny 3 týdny před drakiádou formou soutěže ve škole. A
který název nakonec zvítězil? Je to „HASÍK“. Po ukončení drakiády se všechny děti vozily
v zásahovém autě po obci. Jednotka by z této akce chtěla vytvořit tradici a pořádat ji každý
rok.
V uplynulých třech měsících naši hasiči vyjížděli k devíti událostem. V katastru obce
Březí zasahovala jednotka ve čtyřech případech. Dvakrát se jednalo o menší požár, jednou o
úklid komunikace a jednou o dopravní nehodu.
Do konce roku bychom chtěli pořádat ještě jednu diskotéku a jako každý rok zajistit
občerstvení v podobě svařeného vína na tradičním koledování u vánočního stromu.
S končícím rokem se chceme rozloučit a zároveň přivítat Nový rok Silvestrovskou zábavou
v sále obecního úřadu.
Za sbor SHD - jednatel Pavlína Ölveczká

Mikulášská nadílka
Druhou adventní neděli jsme byli svědky
návštěvy z nebes a podsvětí. V obecním
sále pořádal SPOZ pro naše děti
mikulášskou nadílku. Velkými pomocníky jim při této akci byla parta DDP.
Dočkali jsme se i čertů, kteří byli
opravdu tak škaredí, že se jich báli i
dospělí návštěvníci. Situaci zachránil až
Mikuláš s andělskou družinou. Rozdávali
dárky a dobroty pro děti a dokonce si
s nimi i zatancovali.
Petr Sýkora
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Pletení košíků
V měsíci říjnu byl v místní knihově zahájen kurz pletení košíků z novin pod vedením M.
Kratochvílové - členky SPOZ. Scházíme se vždy ve čtvrtek v 17.30. Do kurzu chodí deset
děvčat z Březí, jedna z Dolních Dunajovic a jedna z Mikulova. Občas za námi přijedou dvě
pracovnice z charity Klentnice. Všechna děvčata se snaží naučit v kurzu co nejvíce. Je to vidět
na jejich výrobcích. Naše knihovnice se nám stará o občerst-vení čajem a kávou. Všem se
naše setkání tak zalíbilo, že se budeme scházet i po novém roce. Pokud má ještě někdo zájem,
může se k nám připojit.

Marie Kratochvílová
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TJ SOKOL BŘEZÍ

občanské sdružení

Vážení sportovní přátele, vážení spoluobčané.
Rok 2011 se blíží ke svému konci, a tak jako všichni, i my v našem sdružení, hodnotíme, co
se povedlo a co méně. Z hlediska fotbalových výsledků to byl rok průměrný. Dobré výsledky
se střídaly s prohrami. A bylo to tak ve všech věkových kategoriích.
Byl to ale rok, kdy fotbalové soutěže u mládeže prošly novými, obrovskými změnami
pravidel, změn velikosti hřiště, počtu hráčů, velikosti branek. Protože i my máme nejvíc hráčů
z řad mládeže, zjistili jsme, že je nutné větší zapojení rodičů hráčů a dalších dobrovolníků.
Proto Vás všechny oslovujeme, abyste nám pomohli jako trenéři mládeže, vedoucí mužstev,
prostě těch, kteří budou při trénincích a zápasech mládeže pomáhat. A nejen pomáhat, ale také
dávat najevo svým dětem, že o jejich mimoškolní činnost máte zájem. Bez této pomoci
nebude tréninkový proces výchovy těch nejmenších, ale i těch o něco starších, na takové
úrovni, jakou bychom si představovali. Když pomůžete vy nám, pomůžete hlavně svým
dětem rozumně a smysluplně vyplnit svůj volný čas. A to není v dnešní době málo. Těšíme se
na vás a na spolupráci s vámi.
Pro rok 2012 jsme si dali za úkol obnovení tradice fotbalových utkání mužstev naší obce
„Turnaj ulic“, který chceme pořádat 6. července 2012. Věříme, že obnovení této tradice
ukáže, kolik šikovných fotbalistů všech věkových kategorií naše vesnice má.
Přeji Vám všem jménem naší tělovýchovné jednoty vše nejlepší v roce 2012, hodně zdraví a
spokojenosti a těšíme se na Vaši přízeň při naších sportovních utkáních a ostatních akcích,
které pořádá naše TJ.
Předseda TJ ing. Bohdan Subota
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Ladislav Lašák
Nabídka kompletních služeb v oboru
vodo-topo-plyn včetně dodání materiálu.
Instalace klasického i podlahového topení
či kotlů na pelety.
Lesní 547
691 81 Březí
Mobil: 731 413 078
E-mail: lasakladislav@seznam.cz

Zámečnictví Michalec

Zdeňka Červeňáková

uměleckořemeslné zpracováním kovu.

pedikúra, masáže

Adresa:
Provozovna:
Lidická 384/11
Dílny Březí
692 01 Mikulov
Dunajovická 18
Mobil: 736 624 814
E-mail: zamecnictvi.michalec@seznam.cz

Hlavní 494
691 81 březí
Mobil: 731 573 686
Email: zdecer60@ seznam.cz
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