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Život v obci jak ho vidím já
V loňském roce zaznamenala naše obec několik pozitivních změn, patrných na první
pohled. Obecní úřad se zaskvěl novotou, opraveny byly prostory uvnitř. Knihovnu nám
mohou závidět i velká města, novou fasádou zazářila také budova fary, v lokalitě „U rybníka“
je kompletně připravených 35 parcel pro stavby rodinných domků, byla dokončena spousta
dalších stavebních prací, odpad třídíme v podstatě dobře – alespoň v tisku „Nový život“ nás
pochválili.
Z tohoto velmi stručného výčtu aktivit je znát, že se naše obec probudila. A probudila
se i v rozvoji kulturního života. Od Fašanku až po koledování u vánočního stromu se všichni
mohli zúčastnit spousty kulturních i sportovních akcí. Nejvíce potěšitelné je, že se v této sféře
velmi aktivně angažují naši mládežníci. Většinou si ani neuvědomujeme, kolik úsilí je skryto
za zdárným výsledkem, kolik osobního volna je třeba obětovat, než je vše připraveno ke
spokojenosti návštěvníků.
Vím, že v dnešní době to nikdo nemá lehké a jsou také lidé, kteří stále ještě podléhají
špatné náladě, nevidí a ani nechtějí vidět výsledky práce druhých. Navzdory tomu je v naší
obci mnoho zajímavých a schopných lidí, kteří se snaží něco smysluplného a poctivého dělat.
Když člověk vidí, co všechno vzniklo za poslední dobu nového, kolik zajímavých věcí se
v naší obci děje, může být hrdý na to, jak se přes všechny potíže mnohé daří a zlepšuje.
Dění v naší obci v roce 2012 bylo z mého pohledu pozitivní, ale to je můj pohled.
Možná je to tím, že se snažím ve všem vidět to lepší. Vždyť i staré přísloví říká „všechno zlé
je pro něco dobré“.
Helena Binderová
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Nová kanalizace a ČOV
Rozhovor o největší investiční akci posledních let se starostou Petrem Kernem
V obci začaly práce, spojené s vybudováním nové čistírny odpadních vod (ČOV) a oddílné
splaškové kanalizace, do které je možno vypouštět pouze splaškové vody. To znamená vody
z kuchyně, koupelny, pračky, výlevky. Do splaškové kanalizace nesmí být svedeny vody
dešťové, výbušné látky, jedy, postřiky, kyseliny, kvasnice, výpalky atd., tedy vody, které mají
devastující účinek na technologii ČOV. Podrobnosti zahájení této akce, týkající se všech
občanů. Zpravodaji vysvětlil starosta obce Petr Kern.
Začneme otázkou, kdy bude ČOV dokončena a kdo ji realizuje?
Termín uvedení do zkušebního provozu je 1. června 2014. Na dokončené ČOV bude ve stejný
den zorganizován den otevřených dveří pro všechny zájemce o prohlídku stavby a jejího
technického zázemí. Stavbu realizuje firma VHS Břeclav, technický dozor investora
zabezpečuje ing. Martin Vinter.
Jak konkrétně se dotkne tato akce jednotlivých občanů Březí?
Poměrně zásadně a žádám proto obyvatele obce o strpení při výstavbě kanalizace. Každá
taková rozsáhlá stavba totiž přináší i řadu negativních jevů - vyšší prašnost, zvětšený provoz
vozidel zhotovitele a také částečné omezení přístupu k nemovitostem. Navíc ke každé
nemovitosti musí být autorizovanou osobou zpracována projektová dokumentace (PD) na
kanalizační přípojku a následně zřízena jedna kanalizační odbočka, ukončená revizní šachtou.
Hloubku a místo jejího uložení si určí majitel nemovitosti (případně objednaný zhotovitel).
Občané byli již vyzváni, aby se připojili na splaškovou kanalizaci co nejdříve a v co největším
množství (fyzicky od 1. června 2014 do 1. Června 2015, to znamená v období zkušebního
provozu). Množství čištěných odpadních vod je totiž jedno z důležitých kritérií sledovaných
poskytovatelem dotace (Operační program životní prostředí).
Co přesně to znamená pro občany naší obce?
Ti, kteří ještě PD nemají, se mohou s přesnými instrukcemi seznámit na Úřední desce
obecního úřadu i na internetových stránkách obce. Doporučuji občanům vybrat si
zpracovatele PD - zástupce zhotovitele. Jsou doporučeni tři: Firma Veselý Břeclav,
Enviconsult Brno a Sun House Engineering Brno. Na základě pověření majitele nemovitosti
projedná zpracovatel PD s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, následně zajistí u
stavebního úřadu v Mikulově vydání územního souhlasu. Územní souhlas je doklad, na
základě kterého je možno přípojku zrealizovat.
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Jistě to nebude zadarmo, že…
Samotné zpracování PD, zajištění souhlasů dotčených orgánů kolem 2100 Kč + DPH. Za
vydání územního souhlasu bude stanoven poplatek ve výši 250 Kč (nemovitosti pro rodinné
bydlení), nebo 500 - 10 000 Kč (sklepy, výrobny, penziony atd.).
A když se někdo nebude chtít připojit?
V takovém případě je majitel nemovitosti povinen doložit kontrolním orgánům (OÚ nebo
odboru Životního prostředí), jak likviduje odpadní vody. Pokud toto nedoloží, hrozí mu
pokuta až 50 000,- Kč a povinnost se připojit.
Rozhovor připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Aktuality z obce
Odvodňovací kanály
Letos na jaře se bude pokračovat v propojení přes silnici na Dolní Dunajovice propustkem a
propojí se odvodňovací kanálem až k polní cestě z Ořechové hory, aby se odvedly i tyto vody
mimo obec.
Kompostéry
Již tento měsíc bude vyhlášeno Výběrové řízení na dodavatele kompostérů, a ty pak budou
dodány pravděpodobně ve III. čtvrtletí letošního roku.
Kácení stromů
Obecní úřad začal s odstraňováním určitých stromů v Březí. U některých je důvodem
výstavba nové kanalizace, u dalších špatný zdravotní stav a tím ohrožení okolí. V některých
případech je i samotná velikost stromů nebezpečná okolním sítím.
-oú-

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) Březí
Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad
a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Má za cíl, aby:
1) třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným
odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast,
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na papír a na bioodpad. Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na
třídění odpadů se sadou čárových kódů,
2) třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, poctivě třídící odpad, mohou dosáhnout snížení
poplatku až do výše 70% (bude-li např. pětičlenná rodina zodpovědně třídit, může v
následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
3) třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých
domácností a jednotlivých částí obce
4) platba za odpady byla spravedlivá - domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady
méně než, domácnost, která odpady netřídí

Jak systém funguje?
Všechny svážené nádoby mají čipy s unikátním číselným kódem. Ten je při výsypu načten,
uložen do databáze a je tak přehled, kolik domácnost odevzdala odpadů. Po čtvrtletí dojde
k vyúčtování a domácnostem se připíší bonusy podle celkového objemu a poměru tříděného a
směsného odpadu. Odměnou je snížení poplatku za odpady na následující rok. Pro naši obec
jsou zřízené speciální webové stránky www.isnobrezi.cz s uživatelskými účty, kde každá
domácnost může sledovat, jaký objem odpadu vytřídila, jaký bonus jí za to byl připsán a jak si
vede v žebříčku nejlepších třídičů.

Tři důvody proč projekt podpořit:
1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit
na složky (plast, papír, sklo, bioodpad atd.) a prodat jako druhotnou surovinu. Za směsný
komunální odpad se platí! Čím více se ušetří, tím méně se vybere na poplatcích.
2. Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí
prvotní surovinu, kterou je třeba těžit. Čím více se třídí, tím méně se těží.
3. Kdo třídí, dělá obci dobré jméno – fajn může být, když bydlíte v obci, která se může
pochlubit třeba nadčasovým odpadovým hospodářstvím.
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Kdo bude poctivě třídit odpady, může platit jen 150 Kč na osobu?
Je to reálné, ale není to pravidlem. Záleží na každé domácnosti, jaký vyprodukuje objem
odpadů. Systém je nastaven tak, že občané nejprve třídí odpady a až pak jim jsou uděleny
slevy na poplatcích. Letos všichni občané zaplatí na rok 2013 stejně vysoký poplatek, ale
konkrétním domácnostem budou připisovány dílčí bonusy (každé čtvrtletí jeden bonus). O
výši bonusu rozhodují hodnotící kritéria – objem obsloužených nádob, druhy tříděného
odpadu, poměr obsloužených nádob s tříděným a se směsným odpadem ... Na základě
získaných bonusů se stanoví sleva na poplatku, který občané budou platit na rok 2014. Pro
lepší představu uvedeme příklad. Pan Novák si v říjnu roku 2012 objednal nádoby na třídění
odpadů, pan Vomáčka nikoli. Oba občané jdou za své rodiny zaplatit ještě stejný poplatek za
odpady na rok 2013. Pan Novák během roku 2013 třídí odpady a byl mu připsán bonus 320
Kč na osobu. Pan Vomáčka netřídí a bonusy mu připisované nejsou. Opět jdou obě rodiny
zaplatit poplatek za odpady na rok 2014. Rodina pana Nováka zaplatí 180 Kč na osobu,
kdežto rodina pana Vomáčky zaplatí 500 Kč na osobu.
A bytovky? Všude samé popelnice. Co s tím?
Jde to vyřešit. První možností je, že si jednotlivé domácnosti zažádají o pytle na třídění
odpadů. Je však třeba, aby každá domácnost v bytovce používala svoji popelnici na směsný
odpad. Na jednotlivé domácnosti je pohlíženo jako na jednotlivá stanoviště. Každá domácnost
třídí sama za sebe. Druhou možností je, že domácnosti třídí společně, tedy používají stejné
nádoby. V rámci ISNO jsou brány jako jedno stanoviště. Sleva na poplatku je připisována
všem ve stejné výši, což by mohlo vést ke konfliktům (vaše rodina nám to kazí, protože málo
třídí). Obě varianty mají své plus i minus. Pro shrnutí použijeme definici stanoviště, která zní
takto: Stanoviště je skupina lidí, kteří používají tytéž nádoby. Většinou jedno stanoviště bývá
jedna domácnost. Jedno stanoviště může být ale i bytový dům s pěti domácnostmi.
-oú-

Na závodní dráze
Členové našeho klubu Rc sport Březí , kteří budou obhajovat loňské prvenství jak seriálu
Mistrovství ČR tak i o ,,Moravské koštéř", začnou letošní sezonu pohárovým závodem na
domácí trati a to již 6 - 7. dubna, další závody v Březí budou 18. – 19. května, závod
mistrovství ČR a konečně 7. - 8. září další závod o „Moravské koštéř“.
Jan Žďárský
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37 předškoláků pro přípravný ročník
Škola se během několika málo let opět naplní na minimální požadovaný stav
7. února 2013 proběhl v základní škole zápis do 1. třídy. Zapsáno bylo 37 předškoláků, z toho
11 s navrženým odkladem. To dává důvod k optimismu, že se škola během několika málo let
opět naplní na minimální požadovaný stav.
Abychom tento vývoj dále udrželi, chceme už druhým rokem otevřít přípravný ročník.
Letos by se to mohlo podařit.
Cílem přípravného ročníku je systematicky připravovat děti, které mají z určitých důvodů
odklad povinné školní docházky. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí ŠVP a řídí se
obsahem Rámcově vzdělávacího programu. Časový rozsah vzdělávání je 20 hodin týdně.
Výchovně vzdělávací proces je rozdělen do jednotlivých okruhů učiva (rozumová výchova,
která zahrnuje oblast jazykovou, komunikativní a matematických představ, dále hudební
výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova a vytváření kulturněsociálních a hygienických návyků).
Učivo je rozpracováno orientačně, rozhodující je individuální přístup ke každému dítěti.
Děti se účastní akcí školy a vzájemně spolupracují s prvním ročníkem.
Předškoláci se stávají žáky školy, přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní
docházky, neklasifikují se, rodiče dostávají na konci školního roku zprávu o průběhu
předškolní přípravy ve formě pochvalného listu.
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Letité zkušenosti dokazují, že děti s potřebným odkladem se po roce ve škole lépe začlení,
mají lepší výsledky a hlavně nejsou tolik stresované. Zkušenosti škol s přípravným ročníkem
to potvrzují.
Ministr školství představil několik kroků, které by měli naše školství pozvednout, z nichž
jeden je „podporovat individuální přístup ke každému dítěti“ a další „podpořit školy v malých
obcích“. Slibů už jsme slyšeli hodně, rád bych tomu uvěřil.
Rodičům, kterým byl odklad doporučen, a rozhodli se to respektovat, škola poradí
s dalšími kroky, aby vyřízení potřebných dokladů mělo vedení školy do konce května.
Teprve pak může škola žádat KÚ o zřízení přípravného ročníku. Personálně, prostorově
i odborně jsme na zřízení přípravného ročníku připraveni.
Mgr. J. Staša, ředitel školy

Vážení spoluobčané,
když jsem v létě 2012 slíbila v kostele Jiřce Josefíkové, že pomůžeme s Tříkrálovou charitativní
sbírkou, připadalo mi to jen jako zdvořilostní slib. Jenže čas rychle ubíhal a v prosinci jsme na schůzi
sboru začali tuto událost vážně řešit. Víceméně nás rozdělila naše šéfová na sedm týmu a udělila pokyny.
Začátkem ledna jsme vyfasovali pokladničky, průkazky a svěcenou křídu. A teď mi to teprve došlo. Co si
dám na sebe, kdo se mnou půjde a hlavně: Jak nás přijmou občané. Dostala jsem ulici Mikulovskou, Na
Štěrkách a U Sálu. Celkem tam všechny lidi znám, přesto jsem si nebyla jistá jejich reakcemi. Chodila
jsem poprvé. Byla jsem však velmi mile překvapená. Lidé otevírali s úsměvem na tváři a obdarovávali
nejen naši pokladničku, ale i mou vnučku Janičku a syna neteře Jamieho. Ten sklízel dost velký obdiv.
Protože na něho a jeho maminku Jitku sedělo naše zpívání: My přicházíme z daleka. Myslím si, že jsme
snad byli jediní v republice, kde byli dva koledníci z jižní Afriky. Když nám dokonce zastavilo na silnici
auto a úplně cizí lidé nám přispívali do kasičky, tak to už jsme byli nadšeni. Zastavili jsme i u hasičů, byli
sice v rozpacích, nečekali nás, přesto nám každý přispěl. I když jsem se této akce účastnila nejdříve
s obavami, po ní jsem měla pocit štěstí a spokojenosti. Když nám v těžkých chvílích nepomohou politici,
my obyčejní lidé si pomůžeme mezi sebou sami a to je výhra, kterou nám nemůže nikdo vzít. Děkuji
všem, kteří do kasiček dali jakoukoliv částku. Kdo ví, možná tu pomoc v dnešní neutěšené době bude
potřebovat i někdo z nás.
Mgr. Věra Subotová
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka a tady je přehled o tom, jak si
naši koledníci vedli. Bylo ustanoveno 7 skupinek, vedoucí skupinek se dostavili na obecní
úřad, kde se vyplnily potřebné formuláře a na základě předložených občanských průkazů byly
vystaveny průkazky a předány zapečetěné pokladničky.

Pokladničku s číslem 1 měla skupinka Řežábkové Ludmily a Andrey Indrové, kde společně
s Lukášem a Adamem Indrovými koledovali na ul. Kostelní, Školní, Polní a části Mikulovské,
celekm 50 domů a vykoledovali
3 417,-- Kč
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Skupina č. 2- Subotová Věra na ul. Mikulovská, Na Štěrkách, U Sálu, Větrná, celkem 35
domů, vykoledovali
1 925,-- Kč
Skupina č. 3 – Pokorná Bohumila, Květoslav Skokan na ul. Pohraniční – 74 domů,
vykoledovali
5 174,-- Kč
Skupina č. 4 – Binderová Helena, Vašková Zdenka - na ul. Hlavní, Příční, Nádražní,
Družstevní, celkem 92 domů, vykoledovali
3 528,-- Kč
Skupina č. 5 – Červeňáková Zdenka, Sýkorová Věra – na ul. Sklepní, Mládežnická, U
koupaliště, celkem 101 domů
5 740,-- Kč
Skupina č. 6 – Odložilíková Kamila, Johnová Markéta – na ul. Nová, Dunajovická, Krátká,
U Dílen, Vinohradnická, celkem 59 domů, vykoledovali
3 627,-- Kč
Skupina č. 7 – Lásková Vlasta, Pořízková Jarmila – na ul. Lesní, Větrná, U Hřiště, U Školky,
celkem 60 domů, vykoledovali
2 673,-- Kč
V pondělí 7. ledna byly na obecním úřadě pokladničky rozpečetěny za přítomnosti účetní paní
Miluše Fišerové, Ludmily Řežábkové a pana starosty, sbírka přepočítána a částka 26 084,- Kč
odvezena do spořitelny a odeslána na účet České charity. O způsobu rozdělení sbírky vás
budeme informovat později. Děkujeme všem koledníkům a hlavně občanům, kteří se nebáli a
dveře koledujícím otevřeli.
SPOZ

Dějiny radnice a obce od roku 1971
V tomto roce se v naší obci narodilo 33 dětí, z toho 15 děvčat a 18 chlapců. Narodila se také
2x dvojčata, Dagmar a Jarmila Binderovy a Jitka a Blanka Klusovy. Ve škole se v 11 třídách
učilo 239 žáků se 13 učiteli. Děti byly zapojeny v různých kroužcích, které vedli učitelé, např.
matematický, překladatelský, biologický, zdravotnický, historický, stolní tenis a šachy.
V obci pracovaly 4 oddíly Mladých strážců hranic, které vykazovaly na soutěžích pěkné
výsledky. Bylo pořádáno 6 plesů, 4 taneční zábavy, doplatky JZD, dožínky, vinobraní, hody,
občané si nemohli stěžovat, že by se málo vytančili. Mimo těchto zábav byly pro mládež
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pořádány v nově upraveném sále u nádraží /dnes prodejna masa/ večerní čaje u magnetofonu.
Divadelní soubor družební obce Radošovce sehrál divadelní představení „Charlieho teta“, žáci
naší školy, pod vedením paní učitelky Boženy Fojtíkové sehrály pohádku „O kůzlátkách“ a
osvětová beseda z Jihlavy sehrála hru „Žoldnéři“.
Naši knihovnu navštěvovalo 75 vypůjčujících čtenářů, kteří přečetli přes 1300 knih. V kině se
promítalo 3 x týdně večer a 1 odpolední představení v neděli. Mimo plánovaných filmů byla
uspořádána odpolední představení v rámci oslav 50. výročí KSČ pod názvem „Festival filmů
socialistických zemí“, tento zázrak zhlédlo celkem 463 žáků. Tipněme si kolik by jich tam
učitelé dostali dnes.
Dne 11. května 1971 napjatě očekávali všichni žáci naší školy vzácnou návštěvu, opravdu
vzácnou, jak se píše v této kronice, poněvadž nás navštívili sovětští vojáci - okupanti, kteří
dočasně dleli v naší zemi. Rok byl plný událostí, opravdu nevím, kterou bych měla vybrat
jako nejvíc významnou. Snad, že v JZD byl ukončen chov drůbeže. V únoru, v době konání
plesu chovatelů byla vykradena prodejna Jednoty. U JZD hořel stoh slámy, který zapálili děti.
V důsledku toho, že byl měsíc červen bohatý na déšť, rostlo za místním Kovopodnikem
mnoho hub – špiček, o které byl velký zájem, protože jsou dobré v úpravě s vajíčky. Bylo
hodně mandelinek, netradičně v říjnu kvetly fialky a u nádraží rozkvetl kaštan. V příštích
letech nás čekají velké úkoly při výstavbě koupaliště, nového pohostinství, pomoc při
adaptaci školy, kanalizace a výstavba chodníků.
A v roce 1972, jak vidím v kronice, zase budeme slavit – 55. výročí VŘSR a 50 let SSSR a
tak se do toho pustím.
Rok 1972 začneme narozením dětí a bylo jich 22 a přesně do páru 11 děvčat a 11 chlapců. Do
školy nastoupilo 228 žáků a učilo se v 8 třídách. Na Valickém byla 1. třída s 22 žáky a
tělocvična. Na MNV byla 2. tř. se 14 žáky a 3.tř. s 19 žáky spojena v jednu třídu a 4. tř. s 19
žáky. V hlavní budově bylo 5 tříd od 5. do 9. Učitelů bylo o 4 méně jak v loňském roce a
všichni se plně zapojovali do práce ve veřejném životě v obci.
V JZD pracovalo 315 členů na 941 ha zemědělské půdy. Většina půdy byla hnojena
průmyslovými hnojivy letecky. Ve stavební skupině pracovalo 20 členů. Na nádražní zastávce
bylo upraveno nástupiště v délce 50 metrů. V dopravní kanceláři se zaměstnanci konečně
dočkali toho, že byl proveden odpad vody z umyvadla. Bylo vybudováno 1850 metrů
kanalizace, 2500 m2 chodníků v ulicích u kina a k nádraží, začalo se s budováním koupaliště.
Celkově se mění vzhled obce, probíhá modernizace domácností a venkovní úpravy domů.
Nové okna a domy se zahalují do tehdy moderního břízolitu, který dnes zase obkládáme a
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zateplujeme polystyrénem a děláme nové fasády domů a dřevěné okna nahrazujeme
plastovými. Občané vlastní 63 osobních automobilů a 8 soukromých traktorů. V obci žije 278
důchodců / dnes 298/ a pobírají v průměru 717,-- Kč na osobu. V květnu se uskutečnila
beseda s důchodci a zúčastnilo se 128 seniorů.
V zájmu upevnění zdraví byla obnovena mimoškolní tělesná výchova pod vedením učitelů a
cvičilo 111 žáků. Svaz zahrádkářů uspořádal 26. března výstavu vín. Komise hodnotila 110
dodaných vzorků a návštěva byla velmi dobrá. Na hřišti probíhal II. ročník soutěže ve
zručnosti traktoristů. Zúčastnilo se 20 soutěžících, kteří soutěžili v jízdě s vlekem, orientační
jízdě v terénu, technice a obsluze traktoru.
V obci se vyskytla nemoc domácích králíků – myxomatóza, proběhlo očkování a bylo
prováděno preventivní opatření. Poplatek za očkování byl 0.50 Kč za kus, proto mnoho
občanů nechalo králíky raději uhynout. V tomto roce byl velký výskyt chroustů, hodně bouřek
a přívalových dešťů, které způsobily zatopení sklepů a budov a na vinicích se podepsala velká
zima, hrozny nedozrály a úroda se sklízela při cukernatosti od 14° do 16°.
Nakonec jsem ta výročí a oslavy v kronice přeskočila, ale myslím, že jste o nic nepřišli. Kdo
by o tyto informace měl zájem, může do kroniky nahlédnout za přítomnosti obecní
kronikářky.
Ludmila Řežábková

Obecní knihovna
Registrováno je 134 čtenářů, v loňském roce navštívilo knihovnu 2398 čtenářů a internet
využilo 475 osob. V březnu proběhla v knihovně revize knih, která se provádí jednou za pět
let. Po rekonstrukci obecního úřadu se v říjnu knihovna přestěhovala z prvního patra do
přízemí, které je všem dostupnější, a jsou zde také větší prostory.
Provozní doba v knihovně: ve středu od 8 do 12 hod. a odpoledne od 15 do 18 hod. a v pátek
od 15 do 18 hod.
V knihovně probíhaly různé akce“ pletení košíků z papíru, soutěž „Pohlednice
z prázdninových cest“, kdy děti posílaly pohlednice z výletů, táborů atd. a vylosovaný
výherce - Kašparová Kateřina – získala knižní cenu.
V říjnu proběhla tradiční burza vyřazených knih. 7. Prosince se uskutečnil „Den pro dětskou
knihu“.
Děti tvořily šperky z korálků, malovaly na sklo a tvořily vánoční dekorace na stůl. Pro velký
úspěch tvoření šperků z korálků se muselo další týden ve středu opakovat.
Několikrát do roka navštívil knihovnu klub maminek.
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Byl vyhlášen nejlepší čtenář roku, kterým se stal Komárek Karel a jako odměnu obdrží knihu.
Na dalších místech se umístily tyto čtenářky: Pančušková Milena, Deáková Anastázie,
Kašparová Petra, Židelová Marie, Šuterová Olga, Pouzarová Ludmila, Janotová Isabela,
Kornhäuserová Gabriela a Šemorová Drahomíra.
Jana Kudýnková

Třídit odpad? Váš nejmenší příspěvek pro lepší život!
V české republice má možnost třídit odpady 10 457 137 obyvatel, z toho třídí 7 142 858
obyvatel do 213 946 kontejnerů rozmístěných po republice, ze kterých se vyvezlo již 621 273
tun odpadu. Na jednoho obyvatele za rok je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového
kartonu 34,3 kg. V roce 2011 bylo recyklováno celkem 72% obalů.
Do systému EKO-KOM je zapojeno 652 obcí v kraji. Zvýšení tohoto počtu je jen ve vlastním
zájmu občanů, který se samozřejmě promítne i do peněženek, neboť s tříděním klesají
náklady na produkci odpadu. Čím více se v obci vytřídí, tím větší finanční obnos obec obdrží
od společnosti EKO-KOM. Tento fakt tedy popírá častou otázku: „Proč bych měl třídit,
když za svoz odpadu platím více a více?“
Tvrzení jako ,,stejně to skončí na jedné hromadě“ nebo ,,sypou to rovnou dohromady“
může být za určitých okolností pravda, ale přesvědčme se o tom, jak to vlastně je. Pracovníci
svážející odpadní nádoby mají za úkol překontrolovat jejich obsah. Najdou–li zde, co by
mohlo znemožnit další zpracování daného odpadu sesypou vše rovnou dohromady, protože
obsah kontejneru je již znehodnocen.
Některé sběrné vozy jsou vybaveny přepážkou a mohou proto svážet dva druhy odpadu
najednou.
Odpad, který se vyplatí
Dne15.8.2012 Rada města Mikulov rozhodla, že začátkem roku 2013 bude spuštěn projekt s
názvem Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO), který má tyto cíle aby:
1) třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnic se směsným
odpadem.
2) třídění odpadů bylo výhodné pro domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou
dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% ze stanoveného poplatku (v případě, že např.
pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit
pouze 750 Kč)
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3) třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých
domácností a jednotlivých částí města
4) platba za odpady byla spravedlivá- domácnost, která třídí, bude platit za odpady méně.
Tabulka: Produkce odpadů z obce Březí
2012
(t)

Plasty
1,71

Plastové

Papír a

Skleněné

Směsný

obaly

lepenka

obaly

k.o.

27,7862

34,868003

19,12823

183,0441

Kovy

Celkem

1719

268,2555

(Zdroje: http://www.stko.cz/isno; statistické informace: jaktridit.cz; tabulka: Hlášení o produkci a
nakládání s odpady za rok 2012)

Bc. Romana Cvrčková
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava
Institut environmentálního inženýrství
Zpracování a zneškodňování odpadů

Retro výstava
Vážení spoluobčané! V měsíci březnu budeme pořádat výstavu starožitných
věcí, tzv. Retro výstavu a tímto bychom Vás chtěli poprosit, abyste se doma
porozhlédli a jestli nějaké unikátní, zvláštní a zajímavé věci doma máte a
mohli byste je na výstavu zapůjčit, ozvěte se osobně nebo telefonem na paní
Marii Kratochvílovou na Družstevní ulici, č. tel. 731 903 751.
SPOZ
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Ze života našeho pěveckého sboru STUDÁNKA
Náš pěvecký sbor má 13 členek, z toho 11 domácích, jednu z Perné a jednu z Dobrého Pole.
Příští rok už budeme slavit 10. výročí založení sboru.
Scházíme se každé úterý v klubovně na kině, kde opakujeme písničky staré a nacvičujeme
nové. Slavíme zde také všechny události, které se vyskytnou v rodinách členek, narození
vnoučat a pravnoučat, prababiček už máme 5, vede prabába Řežábková se třemi pravnoučaty.
Oslavuje zde také naše významné i bezvýznamné narozeniny a radujeme se z našich
úspěšných vystoupení, kterých bylo v loňském roce 28. Zpívaly jsme nejen doma, v našem i
sousedním okrese, na Valašsku i v Jižních Čechách, ale také na Slovensku v Trnavě a
Sekulech.
V lednu jsme zpívaly na veletrhu cestovního ruchu „REGINTOUR“ v Brně. Tady jsme
vystupovaly už několikrát a u známých stánků se už na nás těší, abychom jim zazpívaly.
V naší obci zpíváme na vítání nových občánků, při stavění hodové máje a také na hodech.
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Vloni jsme nemohly zpívat u hodové máje v sobotu, protože jsme již dříve slíbily jiné
vystoupení na folklorním festivalu ve Štítné nad Vláří, ale přišly jsme zazpívat našim stárkům
v neděli odpoledne ke kostelu.
Do Mikulova jezdíme zpívat na různé slavnosti – „Pod taneční horou“, „ Na kolech do
Schengenu“, „Festival národů Podyjí“, „Pálavské vinobraní“, „Svěcení svatomartinského
vína“. Zúčastňujeme se setkání pěveckých sborů v celém okolí a největší radost máme tehdy,
když se tato akce koná u nás a když nás hostující zpěváci chválí, že se jim u nás velmi líbilo a
odjíždějí spokojeni.

Jak jste už v minulém zpravodaji byli informováni, že budeme zpívat na „Tvrdoňských
slavnostech“, a že máme obavy a trému z vystoupení, tak to dopadlo velmi dobře a dostaly
jsme pochvalu. Zažily jsme tady také veselou příhodu, když naše jedna členka měla naruby
zástěru a přišly jsme na to těsně před vystoupením, byly to pěkné nervy, uvést všechno do
pořádku a zklidnit kolektiv. Nebylo to poprvé, poněvadž to samé jsme zažily v Jindřichově
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Hradci, kdy měla naruby sukni a naše vedoucí ji převlékala na náměstí v průjezdu jednoho
domu.
Vloni v srpnu nás pozvali hasiči z Valtínova na oslavu 100. výročí založení sboru. Je to malá
dědinka, má asi 90 domů a kolem 100 obyvatel, ale oslavy byly velkolepé, na úrovni
krajského města. Noční ohňostroj jak na Silvstra v Praze. Ukázky hašení požáru se účastnily
všechny dostupné hasicí prostředky od historických tažených koňmi až po nejmodernější
techniku. V obci jsou dva kostely, katolický a evangelický, my jsme měly vystoupení v tom
evangelickém a pořadatelé měli obavy, že tam nepřijdou katolíci, ale kostel byl zaplněn a
musely jsme přidávat a zpívat dál i venku před kostelem.
Prosinec - začínáme opakovat koledy a zpíváme v celém okolí i na Znojemsku a nakonec
v naší obci. Škoda, že už nám dvakrát nepřálo počasí a pršelo, ale občany to neodradilo a
k vánočnímu stromu přišli v hojném počtu. Velký úspěch měli naši zpívající hoši 5TET a mají
náš obdiv a dík, že se zúčastňují i na našem setkání sborů.
Většinu našich vystoupení s námi absolvují naši „Mužáci“, kterým děkujeme za jejich
podporu při kulturních akcích. To je tak všechno ve zkratce o životě našeho sboru, zpívání nás
baví a máme radost z toho, když vás potěšíme, děkujeme Vám a těšíme se, že na naše kulturní
akce zase přijdete. Ještě jeden dík našemu obecnímu úřadu za podporu našeho pěveckého
sboru.
Ludmila Řežábková

FAŠANK 2013
...haló, haló, už je to tu zase. Rok se s rokem sešel a po vsi opět někdo rozvěsil plakáty – bude
veselo, bude fašank....
DDPáci se sešli, domluvili, mnoho hodin příprav, práce a běhání obětovali (díky moc
všem sponzorům), kupu sladkostí pro děti, dokončit masky a všechny přípravy pro zdárný
průběh letošního fašankového veselí. A tak v sobotu ráno 16. února se sešli před hospodou u
Kulíšků, opět v hojném počtu, malí, velcí, tlustí, tencí – kominík, cikánka, medvěd a krotitel,
ženich či smrtka, karkulka či myslivec anebo bujný oř s husarem v sedle, babka s nůší i bez
nůše, malý zlatohlávek a mnoho dalších. A k tomu všemu muzika – František z Hlohovce s
harmonikou a nezbytný "vozembouch", ještě společná fotka a poděkování Kulíškům za
bohaté pohoštění a hurá do ulic.
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Děkujeme všem, kdo nás podpořili a své dveře otevřeli a mnohde i něco do bříška
nachystali. Chvíli pěšky, a chvíli na voze prošli jsme vesnicí, popili a zazpívali, sousedy
pozdravili, malé i velké trochu pobavili.
Ve tři hodiny jsme dorazili do sálu, kam se scházely děti s rodiči a kde už hrála
muzika a začínal rej masek – dětský karneval. Soutěžilo se o nejlepší masku, nejlepší
tanečníky, soutěže, hry, balónky, sladkosti a venku už se pomalu stmívalo a nikomu se
nechtělo domů, tak snad se tam všem líbilo.
Pak se ale sál vyprázdnil, ztichl, ale ne docela. To jen "výměna stráží", honem uklidit,
přijela kapela, nachystat aparaturu a vše připravit na večer, na fašankové rejdění dospělých.
Večer se sál zcela zaplnil, plno krásných masek, byly rozdány ceny i bohatá tombola
– kdo přišel se jistě pobavil. Co ještě dodat? Popřát pořadatelům hodně elánu i do příštích let.
Ať se lidé baví, sousedé scházejí a vlídné slovo spolu prohodí........
- bpo-

TJ Sokol Březí
Dne 5. 1. 2013 proběhla valná hromada TJ Sokol Březí, kde se hodnotil uplynulý fotbalový
rok. Hlavním bodem členské výroční schůze byla volba nového výboru, který si následně
zvolil předsedu, místopředsedu a jednatele klubu. Z přítomných cca 35 členů byl zvolen a
odsouhlasen 11 členný výbor. Novými členy výboru se, na dvouleté období, stali: Josef Jakeš,
Ladislav Lašák, Pavel Mikel, Aleš Bedřich, Libor Kolařík, Libor Kyněra, Hynek Opluštil,
Kamil Obořil, Bronislav Janota, Josef Halčišák, Jiří Kadlec. Předseda Ladislav Lašák,
místopředseda Pavel Mikel, jednatel Josef Jakeš.
V této fotbalové sezóně máme přihlášeno celkem 6 mužstev. Žákovská kategorie mladší,
starší přípravka, mladší, starší žáci a za mužskou kategorii muži A a muži B. Přihlásili jsme
také mužstvo dorostu a po několika mistrovských utkáních jsme byli nuceni, z důvodu
absolutního nezájmu hráčů, mužstvo ze soutěže odhlásit.
Po bezmála 10 letech jsme obnovili dlouholetou tradici turnaje ulic pod známým názvem
ULIČKY. Již tradiční obsazení: ŠOHAJI, GRANDI, KOZLÍCI, UVS. Akce se velice
vydařila jak po stránce fotbalové, tak i po stránce zábavy. Už se těšíme na další ročník, na
který Vás tímto srdečně zveme!
Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat obci Březí a sponzorům za podporu naší
organizace. Dále pak velké DÍKY patří našemu dvanáctému hráči a tím jste VY věrní
fanoušci. Vždyť my přece hrajeme pro Vás!
Pavel Mikel - místopředseda TJ Sokol Březí
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3D výmalba v učebně AJ
O víkendu 8. a 9. prosince 2012 se uskutečnila proměna učebny anglického jazyka na 1.
stupni ZŠ. Cílem této přeměny bylo zpříjemnění výukových prostor. Autorem díla je Antonín
Ševčík
z Dolních
Dunajovic,
kterému
touto cestou velmi
děkujeme.
Oceňujeme
přístup
pana Ševčíka za to, že
byl tak ochotný udělat
malbu jen za cenu
použitých barev, na
které přispěli všichni
ti, kteří se zúčastnili
halloweenské
akce
v září. Vyučující i žáci
přijali tuto proměnu
s velkým nadšením!
Bc. Zuzana Filipová
(vyučující AJ)

Březácký zpravodaj 1/2013

Strana - 18

Divadelní představení
V pondělí 21. ledna 2013 jeli žáci 5. – 9. třídy na divadelní představení Jak je důležité míti
Filipa od Oscara Wilda. Představení proběhlo v Mahenově divadle v Brně pod dozorem
nejednoho z učitelů.
Děj nás zavede do Anglie – Jack se vypraví do Londýna, aby požádal o ruku Gvendolínu,
která jeho nabídku s radostí přijme, ale problém představuje její matka, která Jacka podrobí
předsvatebnímu pohovoru. Dalším zádrhelem je to, že se Jack vydává za Filipa, tak si říká ve
městě, a je tak sám sobě neexistujícím mladším bratrem. Na venkově je ale ctihodným
strýčkem Jackem, jelikož chce být v očích své schovanky Cecílie spořádaný občan. Jeho
tajemství odhalí přítel Algernon. I ten má tajemství – vymyslel si chronicky nemocného
přítele Bunburyho.
Druhá část je ještě vtipnější než ta první, objevují se nové postavy. Příběh se zamotá, když se
Algernon vydává jako Filip na venkov, aby poznal Cecílii. Do té se zamiluje, přijíždí ovšem
také Gvendolína a Jack. Zamotaný příběh nakonec šťastně skončí, oba páry se zasnoubí. Na
konci celého příběhu jsme jako diváci dozvěděli, že Jack byl vlastně jako dítě pokřtěn
jménem Filip.
Představení bylo moc hezké, vtipné a propojené i s dnešními problémy. Vyskytlo se více než
dost příležitostí k zasmání. Moc děkujeme paní učitelce Kláře Goišové, že nám umožnila
skvělý kulturní zážitek. Těšíme se na další akci!
Isabela Janotová (žákyně 8. třídy)

Zápis dětí do 1. třídy - 7. února 2013
Dnešní uspěchaná doba přináší změny,
překvapení a nečekané situace na
každém kroku. Přesto však některé
chvíle v životě zůstávají jako zaběhané
rituály zachovávány po mnoho
generací. Zápis do první třídy patří k
takovým chvílím, které zůstávají
napevno zapsány v rodinných denících
či fotoalbech. Děvčata napekla sladké
moučníky pro budoucí prvňáčky.
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Děti, které letos přicházely se svými rodiči k zápisu na naši školu, byly přivítány
pohádkovými postavičkami (žáky páté třídy) a učitelkami prvního stupně, které celou akci
připravily. Zatímco rodiče vyplňovali nezbytné formuláře a dokumenty, budoucí prvňáčci si
zatím mohli malovat nebo navštívit učebnu s interaktivní tabulí.
Ve třídě pak děti předvedly paní učitelce, jestli znají některá písmenka, čísla, rozeznávaly
barvy a geometrické tvary. A když pak budoucí školáci přidali k dobru nějakou básničku,
mohla je paní učitelka patřičně odměnit drobnými dárky, které připravili žáci naší školy. Po
splnění všech úkolů se všichni posilnili sladkostí od dětí z kroužku vaření.
K zápisu do první třídy se dostavilo 37 dětí. S většinou z nich se rádi setkáme v září v první
třídě pod vedením paní učitelky Evy Vážné.
Mgr. Romana Kotoučková

Lyžařský výcvik (18. – 23. 2. 2013)
V pondělí 18. února 2013 jela naše škola na lyžařský výcvik do Starého Města pod
Sněžníkem. Vyjížděli jsme vlakem z Březí kolem osmé hodiny ranní. Přestupovali jsme
v Břeclavi, Olomouci a Hanušovicích. Na místo jsme dojeli v půl jedné odpoledne. Po
vystoupení z vlaku jsme šli na chatu, která byla vzdálena asi půl kilometru. Ubytovali jsme se
ve svých pokojích a potom se šli podívat do města, kde jsme měli dvouhodinový rozchod.
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Druhý den už na nás čekal svah ve Ski areálu Kunčice. Sjezdovky byly 4,5 km dlouhé, byla
zde nově postavena čtyřsedačková lanovka. Po návratu na chatu jsme měli denní rozkaz, poté
šli někteří hrát stolní tenis. Večerku jsme mívali v deset hodin.
Ostatní dny probíhaly podobně. Přes den jsme lyžovali, večer hráli společenské hry, jako
třeba pantomimu nebo seznamku z Partičky.

Poslední den lyžování mohli ti nejlepší lyžovat sami. Ten den jsme si museli zabalit věci, aby
poslední den proběhl bez zbytečného shonu.
Den odjezdu jsme uklidili chatu, poskládali
lyže a zavazadla na určené místo. Poté jsme se vydali na nádraží, kde jsme smutně čekali na
zpáteční vlak, který nás měl odvézt domů. Opět jsme přestupovali v Hanušovicích, Olomouci
a Břeclavi, v Březí nás nadšeně vítali rodiče.
Na horách se nám velmi líbilo, i když počasí pro nás nebylo vždy zcela vyhovující, po tři
dny nám sněžilo, hůře se lyžovalo, ale stejně to byl bezvadný pobyt na horách. Budeme rádi
vzpomínat, vždyť to byl náš poslední lyžařský výcvik se ZŠ Březí, s panem učitelem
Větrovským a Římanem, kterým tímto děkujeme za pohodový týden na horách!
Michal Musil, Martin Siegl, David Figel (žáci 9. třídy)
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Z nejbližších školních akcí:
vystoupení s exotickými zvířaty - Ikaros – 21. března 2013
školní kolo recitační soutěže – 27. března 2013
oblastní kolo recitační soutěže – 4. dubna 2013
představení v divadle Polárka v Brně – 10. května 2013 (1. stupeň)
představení Divadélka pro děti z Hradce Králové – 28. května 2013 (1. a 2. stupeň)

Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
v měsíci lednu:
Emilie Klvačová, Růžena Košková, Anežka Komárková,
Marie Iderná, Božena Ochranová, Josef Osička, Věra Sedlatá
v měsíci únoru:

Jaroslava Dlabková, Vladimír Jurák, František Polach,
Ludmila Bartošová, Marie Kratochvílová, Marie Veverková,
Anna Nálezná, Pavel Huspenina, Františka Kňourková,
Marta Pregetová, Vladislav Bíza, Jiří Pliska

v měsíci březnu budou slavit významné narozenin:
Anna Křižáková, Marie Lindnerová, Jaroslav Janás, Josefa Medalová,
Marie Plisková, Miluše Polachová, Marie Kolaříková, Jan Pavlinec
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
SPOZ a zastupitelé obce
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Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
jen před nedávnem jsme oslavili ukončení roku 2012. Přesto, že je březen, máme
možnost v našem obecním Zpravodaji pro Vás ten loňský, fotbalový rok trochu připomenout
a také zhodnotit. V roce 2012 jsme mimo soutěže dorostenecké kategorie, kde bohužel máme
nedostatek hráčů, ve všech ostatních věkových kategoriích postavili mužstva do okresní
soutěže. Pro ty, kteří to neví, jenom ozřejmím, že se jedná o mladší a starší přípravku, což
jsou děti do 10 let ve dvou kategoriích i mužstvech. Dále nám okresní přebor hrají mladší žáci
do 12, kteří ještě hrají jenom na půlce hřiště a starší žáci. Ti jako jediní už hrají zápasy na
celém hřišti a na velké branky. V přípravce je pro děti nejdůležitější hrát zápasy bez ohledu na
soupeře a výsledek. Proto v této kategorii se ani nevedou a neuveřejňují tabulky soutěže. Aby
děti i přes prohry fotbal stále bavil. Tabulky se vedou až od kategorie mladších a starších
žáků. V mladších žácích je naše mužstvo v okresním přeboru po podzimu na 8 místě, starší
žáci jsou na 5. místě.
Chtěl bych tady zmínit, že o tyto naše čtyři mužstva se starají pouze dva dobrovolníci:
pan Josef Jakeš a Libor Kolařík. Bohužel, na tento počet hráčů, které v mládeži máme, jsou
dva trenéři málo. Proto i touto formou apeluji na bývalé hráče, trenéry, ale hlavně rodiče dětí,
aby nám pomohli jak s tréninky, tak i při utkáních.
V mužských kategoriích si vedeme střídavě. A muži jsou po podzimní části na 9
místě, naše B mužstvo je ve skupině B, IV. třídy, na pěkném druhém místě.
V roce 2012 jsme po dlouhé době obnovili fotbalový turnaj Uličky. Touto akcí jsme
chtěli navázat na tradici, která nejenom nám fotbalistům chyběla, ale i vám všem. Zpříjemnila
letní čas prázdnin, kde jste opět mohli vidět, kolik dobrých ale i zarputilých fotbalistů v naší
obci máme. A také se společně trochu pobavit.
V měsíci prosinci proběhla Výroční členská schůze naší TJ. Letos byla volební a byl
zvolen nový výbor v tomto složení: Lašák Ladislav, Jakeš Josef, Kolařík Libor, Mikel Pavel,
Bedřich Aleš, Opluštil Hynek, Halčišák Josef, Mgr.Obořil Kamil, Janota Bronislav, Kyněra
Libor, Kadlec Jiří. Nově zvolený výbor zvolil předsedou pana Lašáka Ladislava,
místopředsedou pana Mikla Pavla a jednatelem Jakeše Josefa.
Závěrem, bych Vám všem chtěl popřát v novém roce 2013 hodně zdraví a spokojenosti v
rodině a naší TJ hodně sportovních úspěchů a mnoho věrných fandů.
Ing.Bohdan Subota
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Plán kulturních, sportovních a společenských akcí v naší
obci v roce 2013
16. března
23. března
13. – 14. dubna
30. dubna
12. května
1. června
15. června
22. – 23. června
5. července
13. července
27. července
24. srpna
12. října
19. října
26. října
9. listopadu
16. listopadu
1. prosince
7. prosince
23. prosince

Košt vína - spolek vinařů – sál OÚ
Retro výstava – SPOZ – sál OÚ
Festival vína – otevřené sklepy - vinaři
Rej čarodějnic - škola, SDH, TJ, - na hřišti
Den matek – SPOZ – sál OÚ
MDD – škola – hřiště
Stavění hodové máje – před Obecní hospodou
Jánské hody a Den otevřených sklepů – chasa a vinaři
Fotbalový turnaj uliček – TJ sokol – hřiště
Setkání pěveckých sborů – hřiště
Červencová noc – TJ – hřiště
Pohádkový les – chasa – hřiště
Diskotéka – SDH – sál OÚ
Setkání seniorů – SPOZ – sál OÚ
Drakiáda – SDH
Ochutnávka mladého vína – vinaři – sál OÚ
Babské hody – chasa a mladé ženy – sál OÚ
Vánoční jarmark a Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka – SPOZ – sál OÚ
Ttradiční koledování - u vánočního stromu
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AXA patří mezi celosvětové lídry a působí ve více než 60 zemí světa.
AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký standard služeb.
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností.
• Životní pojištění
• Pojištění vozidel
• Úrazové pojištění
• Pojištění bydlení
• Penzijní spoření
• Spořicí účet AXA bank
• Stavební spoření
• Hypotéky
• Cestovní pojištění
• Investice
• AXA karta
• Podílové fondy
Víte, že AXA pojistí Vaši domácnost již od 500,-kč/rok, včetně odpovědnosti členů domácnosti a
rozsáhlých asistenčních služeb ZDARMA?
Neváhejte a kontaktujte finančního a pojišťovacího poradce:
Ing. Hana Pavlatová
Finanční a pojišťovací poradce
Regionální ředitelství Brno
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AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01
E-mail: hana.pavlatova@axacz.cz
Mobil: +420 728 860 612
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Sbor pro občanské záležitosti a Obecní úřad Březí
Vás srdečně zve na:

výstavu ve stylu RETRO
která se uskuteční v sobotu 23.Března 2013
v sále OÚ Březí
od 10,oo – 18,oo hodin
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