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Pohled na Březí zvenku…
Budu psát trošku oslavně,
my lidé jsme od přirozenosti škarohlídi. Když budete mít na podlaze 100 dlaždiček a
jedna jediná bude rozbitá - co vás napadne? Čeho si všimnete? Někteří dokonce řeknou, že ta
celá podlaha je rozbitá. Ponechávám tedy stranou všechny nedostatky a dávám průchod všem
těm krásným důvodům, proč jsem právě tady, v Březí, a ne někde jinde.
Malebný kraj pod Pálavou přitahuje jako magnet. V první řadě výletníky, tak zvané
vinné turisty, cyklisty a milovníky přírody. Láká ale i lidi z jiných krajů, aby se tu usadili.
Slunečná obloha, svahy porostlé vínem, přátelští lidé a nejčastější věta: "Tož sosede, pojďte na
pohárek". Lidé i krajina tu dýchají pohostinností, přívětivostí. Když jedu od Brna, přejedu
křižovatku na Znojmo a najednou to na mě dýchne, pohoda a klid. Krajina mě přijímá a já cítím
uvolnění, stres opadá a ve mě se rozhostí bezbřehý pokoj, workoholismus je tatam a život začíná
být krásný.
Kraj dech beroucí toskánské malebné krajiny, pozoruhodné panonské květeny, velkých
vodních ptáků, dokonce tu hnízdí i jejich král, orel mořský, ještěrky jsou zbarvené do blankytné
modři, brouci roháči nemají konkurenci. Země zaslíbená pro pěstování ovoce, zeleniny - pole
slunečnic a dýní. Mnoho z mých známých se přiznalo, že u nás na zahradě si poprvé v životě
utrhli broskev, meruňku. Hodinu a čtvrt z Vysočiny a zcela jiný svět.
Když jsem kdysi poprvé jela na kole přes Březí, odbočila jsem z cyklostezky a od
nádraží jela hlavní širokou ulicí. Kaštanová alej, rozkvetlé předzahrádky a pak břízy. Březí,
tuhle ves si musím zapamatovat, problesklo mi hlavou, tady by se hezky bydlelo... A za pár let se
to stalo: bydlíme v Březí, v létě více, v zimě méně, srdcem stále.
Na Vánoce to budou už tři roky, krásné tři roky. Seznámili jsme se se spoustou lidí a
zjistili, že nejen my jsme měli ten nápad se do tohoto kraje přemístit. Není pravda, že lidé mají
kořeny, nejsme stromy a přesouváme se poměrně snadno. Abychom si na něco zvykli, stačí nám
tři týdny… a na dobré věci se zvyká snadno.
Minulý rok byl, pravda, ve znamení rozkopaných silnic a místo zpívajících ptáků mě
budily bagry. Nicméně mě neopanoval ten městský stres z hluku, naopak, měla jsem dojem, že se
buduje i moje kanalizace a že tento škaredý zásah je nutný. Úplně stejný pocit, jako když si
opravuji svůj dům, teď se opravuje moje vesnice a dělá se moje kanalizace. V měřítku menší
obce je ztotožnění poměrně snadné. Šrámy se pomalu zacelují, asfalt prý potrvá dva, tři roky,
než se natolik usadí, že se bude moci zbrousit a udělat hladký povrch - už aby to bylo.
Fenoménem Jižní Moravy jsou předzahrádky. Člověk, který tu žije, si často ani tu
ojedinělou nádheru neuvědomuje. Velmi mě letos baví pozorovat, jak si lidé rychle dělají
kanalizační přípojky a opravují svoje předzahrádky. Většinou jsou hezčí než předtím a svými
nápady a vzhledem napoví i něco o lidech, kteří v domech bydlí. Vždycky mě napadne slavný
první novoroční projev Václava Havla: Naše země nevzkvétá… a pak si doplním při pohledu na
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ty rozkvetlé předzahrádky: Morava vzkvétá, skrz lidi, kteří tu jsou, skrz jejich pracovitost, lásku
k místu kde žijí…
Pečuji o svoji předzahrádku, zasadila jsem levandule, růže, a když kvetou, vidím, jak se
na ně kolemjdoucí zálibně dívají se stejným zaujetím, jako já chodím kolem jiných
předzahrádek. Na podzim se mají sázet stromy. Strom roste dlouho, a jejich stín i krásu ocení
zpravidla až další generace. Nový začátek a zároveň odkaz. Za třicet, za padesát let v jejich
stínu budou tančit mladí lidé ve stejných krojích a zpívat stejné písničky jako dnes. Někdy se
chodím projít kolem vinic a obdivuji tu spoustu práce a pečlivost, s jakou jsou obdělány. Nelze
odbýt to, co nám patří a co máme rádi. Krajina a práce formuje lidské duše. Široký rozhled,
trpělivost, odkaz na Boží Milost v podobě přízně počasí, pracovitost, předvídavost a nádherná
schopnost užívat plodů své práce.
Chodím si někdy zaběhat na hřiště. Nová budova a dokonalý trávník. Nejsem milovník
tohoto sportu, ale hřiště je krásné a všechna čest těm, kdo o něj pečují.
Jsem ráda, že starosta je vinař, jsme totiž ve vinařské vesnici. Věřím, že jak pečoval o
své vinice a svůj dům, bude pečovat i o obec, aby byla funkční, krásná a příjemným domovem
pro další pokolení. Jedna perlička: letos při oslavě 20. výročí naší svatby jsme v Brně v
restauraci Národního divadla požádali číšníka, ať nám doporučí dobré víno. Donesl nám víno
Kern z Březí.
Pozůstatky anonymní zodpovědnosti komunismu se pomalu odstraňují a mizí. 40 let jsou
dvě generace, i obnova bude na dvě generace. I za tak krátkou dobu vidím všechny ty změny,
škola má novou fasádu, posádkový dům se proměňuje v byty, každý rok je nějaká nová změna
na koupališti, obecní úřad se opravil, knihovna, fara, jsem vděčná za každou tu proměnu. O
třídění odpadů v Březí mluvil můj manžel tak zaujatě s paní z jihlavského magistrátu, že se
vydala celou věc prozkoumat na místo a napsala článek, uvádějící Březí jako vzorovou obec v
třídění odpadu.
Obec žije a žije naplno. Žije svými spolky, aktivitami, hody, turistikou, prací. Žije svými
rodinami a sousedskými vztahy. Žije vínem a sluncem. Všude jsou občas rozepře a všechny
rozepře jsou z odstupu času malicherné. Nicméně: když potkám někoho třeba v Mikulově a
dohodneme se, že jsme z Březí - každý vysloví jméno obce s patřičnou hrdostí - a já se stejnou
hrdostí přitakávám.
Petra Čejka
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Zhodnocení volebního období 2010-2014
Blíží se komunální volby do zastupitelstva obce Březí a tak si zrekapitulujeme to, co obec
vybudovala během uplynulého čtyřletého období
2010
-

2011
-

-

-

-

-

2012
-

Předání funkce starosty - odstupující vedení obce předalo nestandardně. Předchozí
starosta nepředal ani funkci ani žádné dokumenty, tedy nové vedení v čele s Petrem
Kernem začalo s „čistým“ stolem.
Probíhala výstavba vodovodu na budoucím sídlišti U Rybníka. Jako technický dozor
investora uveden pan Pavlík, bez autorizace, vážné chyby v projektové dokumentaci.
Dotace 2 750 000 Kč, celkově 3 040 000 Kč, rozdíl bohužel platila obec - chyba
projektové dokumentace.
Dětské hřiště - dotace 390 000 Kč, nestandardní realizace, vybudováno nevhodným
způsobem z nevhodných materiálů předchozím vedením radnice. Muselo se téměř vše
odstranit a vybudovat znovu. Celkem stála rekonstrukce dětského hřiště 440 000 Kč.
Automobil CAS Tatra Terrno 1 pro naše hasiče - cena 5 592 000 Kč, dotace
2 000 000 Kč.
Základní škola - zateplení, cena z výběrového řízení 5 877 695 Kč, vinou nedokonalé
projektové dokumentace obec doplácí 1 022 314 Kč bez nároků na dotaci na tuto
částku (80%).
Oplocení školního dvora.
Za vydatné pomoci STKO Mikulov se rozbíhá třídění odpadů, jsme jedna z prvních
obcí na Mikulovsku. Cena poklesla z částky 680 Kč na občana v r. 2010 na
současných 320 Kč, a v tom je pravidelný odběr nadměrného odpadu každých 14 dnů,
a také likvidace mnoha černých skládek v obci.
Konkurz na ředitele ZŠ. Sloučení ZŠ a MŠ znamenalo celkové snížení nákladů.
Ukončila se činnost spol. s r.o. Pratelsbrunn v obecním hostinci. Obec vložila 190 000
Kč, jednatelem byl pan Pavlík a obec z této činnosti neměla žádný prospěch, jen
doplňkové výdaje.
Pořizuje se nový Územní plán obce.
Koupaliště – nově vybudovány vodovodní přípojka, chodníky a potrubí od filtrace.
Rekonstrukce toalet v obecním sále 350 000 Kč
Rekonstrukce fary - fasáda, střecha, dveře a okna, odvodnění objektu. Cena 998 000
Kč, z toho dotace 584 000 Kč.
Oprava kabin na TJ Sokol - celkem 350 000 Kč, z toho dotace 242 000 Kč.
Celková oprava budovy obecního úřadu - vnitřní rekonstrukce i venkovní fasáda,
celková 4 000 000 Kč, dotace 1 350 000 Kč.
Rekonstrukce PS útvaru na byty - první etapa, dotace 10 000 000 Kč, celková cena
14 100 000 Kč
Lokalita RD Rybník celková cena 16 000 000 Kč, celé z rozpočtu obce.
Na žádost obce firma Povodí Moravy vyčistila potok Mikulovka, snížení rizika
vytopení sklepů v rodinných domech.
Pozemkový úřad zainvestoval vybudování záchytných kanálů nad vesnicí.
Na podzim zahájeny stavební práce na ČOV.
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Rekonstrukce toalet na koupališti za 400 000 Kč
V roce 2011 a2012 se konečně zkolaudovaly mnohé již existující budovy (tzv. černé
stavby) obecního úřadu a převedla se na LV obce velká část pozemků veřejného
prostranství.
Položení nového vodovodního řadu na ulici Pohraniční a Mládežnická.
Pořízení kompostérů - 1 337 604 Kč celkem, z toho dotace 1 204 000 Kč. Občané je
obdrželi zdarma do pronájmu.
Rekonstrukce školní kuchyně 800 000 Kč z rozpočtu obce.
Výstavba ČOV a kanalizace během celého roku.
Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ, cena 750 000 Kč, dotace 200 000 Kč
Oprava bazénu č.2 na koupališti, nová dlažba u brouzdaliště včetně napojení na
filtraci a nová přípojka NN. Cena 450 000 Kč
ČOV – celková cena 105 000 000 Kč, spoluúčast obce je 28 000 000 Kč.
Nová silnice na ulici U Hřiště 480 000 Kč - z rozpočtu obce
Nová silnice a chodníky na ulici Mládežnická 4 000 000 Kč - z rozpočtu obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Účast jednotlivých členů na zasedání v současném funkčním období
Jen za několik dnů se konají nové komunální volby do zastupitelstva obce, a proto bude pro
občany jistě zajímavé, jak aktivní byli svou účastí na zasedáních zastupitelstva jejich volení
zástupci.
Člen zastupitelstva

2010 2011

2012

2013

2014

celkem

1

Kern Petr

1

12

8

7

5

33

2

Dalajka Milan, Ing.

1

11

8

6

5

31

3

Kadrnka Josef

1

10

8

7

5

31

4

Lašák Ladislav

1

10

7

6

5

29

5

Vážný Radek

1

9

4

1

3

6

Láska František

1

12

5

7

Pavlík Jozef

0

4

8

Kuba Bohumil

9

Dačo Marián

1

6

10 Šebesta Zdeněk

18
18

6

1

3

14

1

7

5

13

(z 20 zasedání)
(z 13 zasedání)

3

0

3

13

1

6

3

10

(z 13 zasedání)

10

(z 20 zasedání)

11 Štěpánová Hana, Ing.

1

7

2

Počet zasedání

1

12

8
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Stoprocentní účast na zasedáních měli starosta obce Petr Kern a Bohumil Kuba (ten se stal
členem zastupitelstva po odstoupivším Františku Láskovi). Dvakrát absentovali Milan Dalajka a
Josef Kadrnka, dvakrát se nezúčastnil zastupitelstva František Láska, třikrát nebyl na jednání
zastupitelstva Zdeněk Šebesta (ten se stal členem zastupitelstva po odstoupivší Haně
Štěpánové), čtyřikrát chyběl Ladislav Lašák. Poloviční účast na zasedáních zastupitelstva měla
Hana Štěpánová.
Ostatní členové zastupitelstva měli účast nižší. Pouze třináctkrát se zůčastnil Marián Dačo, o
jednu účast více měl Jozef Pavlík a osmnáctkrát se jednání zastupitelstva zúčastnil Radek
Vážný (všichni z 33 zasedání).
Obecní úřad

Milí třídící občané,
do vaší obce byly nově umístěny kontejnery na textil, a to ke stanovišti naproti Arniky a na
ulici Polní.
Co do těchto kontejnerů patří?
Veškerý čistý suchý textil (záclony, ložní prádlo, bytový textil…), oblečení, párovou obuv,
módní doplňky nebo hračky. Tedy vše, co je ještě možné nosit nebo použít.
Co do těchto kontejnerů NEPATŘÍ?
Koberce, matrace, molitan, znečištěné textilie, to vše můžete ZDARMA odevzdat na našich
sběrných střediscích odpadů Mikulov, Drnholec, Perná, Pasohlávky, Ivaň.
Otevírací dobu jednotlivých středisek najdete na www.stko.cz
Co se s obsahem kontejneru stane?
Převážně se bude oblečení dále nosit. To znamená, že bude předáno dalším organizacím,
popřípadě dál prodáno second handům. Nepoužitelné kusy oblečení a dalších doplňků budou
předány k dalšímu zpracování, likvidaci nebo recyklaci.
POZOR! Tyto kontejnery neplní stejný účel jako na sklo či plast. Jsou určeny k vytřídění ještě
použitelných textilií a obsah kontejnerů je po naplnění ručně tříděn.

PROSÍME textil vhazujte v igelitových taškách, popřípadě jiných obalech.
Veškerý komunální odpad může obsahovat až 7% textilu. To je asi něco kolem 200 000 tun
každý rok! Proto se určitě vyplatí třídit i tuto komoditu. DĚKUJEME!!!
Váš tým popelářů
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Dějiny obce a radnice
Rok 1982 – ve 427 domech žije 1324 občanů. Narodilo se 25 dětí - 11 děvčat a 14 chlapců.
Když provedeme jednoduché počty, že se 25 dětí narodilo a 24 osob se přistěhovalo – máme 49
osob. Odhlášeno bylo 30 občanů a 16 zemřelo, tj. 46 osob, tak počet obyvatel v tomto roce
vzrostl celkem o 3 osoby. Uskutečnilo se 13 svateb a 2 rozvody.
Dnes se podíváme, co se v tomto roce dělo ve vinicích a sadech a také jak to bylo se
zeleninou, konkrétně okurkami. Na počasí doplatily vinice, hlavně ty, které byly vysázeny
v lehčích půdách a v dolinách v důsledku mrazů, které v lednu dosahovaly až -20°C. poškození
vinic se pohybovalo od 50% až do 100%. Mráz poškodil také meruňky, broskvoně a ořešáky a
to rovněž vysázených v dolinách. Rok byl krutý na vinice a sady, ale velmi úrodný na zeleninu,
hlavně okurky. Výkupna zeleniny u paní Marie Bedřichové byla okurkami doslova zavalena.
Ceny okurek byly přijatelné. Za I. tř. 9,- Kč, za II. tř. 7,-Kč, za III. tř. 3,40 Kč a za IV. tř. 1,40
Kč za kg. Protože se peníze za výkup proplácely ihned a tato tržba nebyla zdanitelná, občané
vozili jakékoliv množství. Konzervárny nestačily tak velké množství úrody zpracovávat a tak
došlo i ke snížení výkupní ceny. Vykupovalo se také ovoce, např. jablka i padaná, švestky nebo
šípky. Vzpomínám si, jak jsme s dětmi chodili sbírat šneky.
Ke dni 31. 12. 1982 byl zrušen v obci závod Stavební strojírenství Břeclav a tak se
stalo, že 32 zaměstnanců, převážně žen, si muselo hledat nové zaměstnání. Někteří z nich přešli
do závodu Praga Novosedly, Masného průmyslu Mikulov, 1. Brněnské strojírny Mikulov, OPP
Mikulov a JZD.
V tomto roce byly zvýšeny maloobchodní ceny potravinářských a tabákových výrobků.
Ceny zvěřiny a ryb o 247%, výsekového masa o 41%, uzenin o 17%, drůbeže o 15%. Cigarety
v průměru o 30%. Cena rumu 84,-- na 100,--Kč, vodka 88,-- na 110,-- Kč za litr. Přesto občané
nakupovali pořád stejně, o čemž svědčí tržby v obchodě a pohostinství.
Na oslavách Mezinárodního družstevního dne byla jako nejlepší pracovnice Jednoty na
úseku služeb vyhodnocena vedoucí prodejny průmyslového zboží paní Antonie Dobiášová.
V obci se dál rozrůstala telefonní síť, už 41 domácnosti vlastnilo telefon a o dalších 10
přípojek bylo zažádáno. Po dvě volební období obec nedostala žádné finanční prostředky na
stavby, které byly požadovány. Měla to být např. čistička odpadních vod, smuteční obřadní síň,
tělocvična při škole, veřejné komunikace, oprava sálu, kina a jiné. Z vlastních finančních
prostředků obce se prováděla údržba a oprava fasády obecního úřadu, sálu, nátěr oken a okapů,
oprava střechy přístavby sálu, byly budovány chodníky u dostavěných rodinných domků,
výstavba chodníků u Malůšového, v uličce u Jakešového a Hýblového, fasáda na budově jeslí,
kde byla vyměněna okna, výkop a betonování základů na oplocení školy.
Za posledních 10 let bylo kolaudováno a předáno do užívání 90 domků a 73 domků
bylo rozestavěno. Co obec nejvíce zatěžovalo, to byl odvoz odpadů. V obci byly jen dvě
skládky a v okolí obce tzv. divoké skládky. Životní prostředí zatěžovala také traktorová stanice,
umístěna uprostřed obce. V obci jsou budovy zahrnuty do památkové péče. Jsou to fara, která
byla plánována zbourat, protože stojí uprostřed obce, kostel, kaplička u silnice na Mikulov a
socha s. Floriána u hasičky a sv. Jana Nepomuka pod farou.
Školu navštěvovalo 249 žáků, rozdělených do 10 tříd. Čtrnáct žáků 9. třídy dojíždělo do
Mikulova. V květnu zahájila provoz školní jídelna. Vedoucí jídelny byla paní Vlasta
Mlejnková, kuchařka paní Marie Židelová, pomocná kuchařka paní Anežka Demková a Karla
Buchtová. Vařilo se 180 obědů. Dnes jsou ve školní jídelně 3 pracovnice a vaří 260 obědů.
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Byla provedena adaptace staré budovy školy. V přízemí byly obě budovy propojeny. Na
konci školní roku bylo slavnostní rozloučení s ředitelkou Libuší Pojmonovou, která na škole
pracovala 27 roků. Novým ředitelem školy se stal pan Miroslav Pokorný.
Informace z obecní kroniky vybrala Ludmila Řežábková

Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané.
V měsící červenci:
Koňaříková Anna, Kyněra Jarolím, Pokorný Miroslav, Rosický Zdeněk,
Tomečková Božena, Démková Helena, Štěpánová Marie, Smetanová Marie,
Juráková Anna, Kalousová Anna
V měsíci srpnu:
Hájková Anežka, Zoubková Zdenka, Komosná Marie, Trněná Marie,
Čeperová Marie, Kocourek František, Rosická Eva, Bedřichová Ludmila,
Klůsová Josefa
V měsíci září:
Grulichová Alena, Čepera Bohumír, Kratochvíl Miroslav, Dobiáš Petr,
Pokorná Alena, Marčíková Marie, Marada Vojtěch, Zámečníková Františka,
Holešínská Růžena, Červená Jarmila
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, ať se ještě dlouho těší v kruhu svých blízkých dobrému
zdraví a celkové spokojenosti ze života.
SPOZ

Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku
V návaznosti na rozvoj mobilních komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti.
Jednou z nich jsou i služby turistům i obyvatelům jednotlivých regionů. Jednu takovou novou
službu bych vám ráda představila.
V uplynulých dnech se v obcích a chráněných územích mikulovského mikroregionu
objevili malé zelené informační tabulky (30x10 cm) – tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto
službou se můžete setkat i s výrazy jako bee tagg, QR kód, virtuální naučná stezka, stezka pro
mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu věc. Představte si, že jste turista a chcete se na výlet
připravit. Víte, že v oblasti, do které směřujete, jsou instalované tagglisty. Máte telefon
s fotoaparátem a přístupem na internet. Chcete se o oblasti rychle a krátce něco dovědět. Máte
všechny předpoklady využít přednosti naučné stezky v telefonu.
V klidu domova si přes www.taggmanager.cz nahrajete jednoduchou aplikaci (některé
telefony ji již v sobě obsahují). V terénu pak najdete tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte kód.
Ten vás přesměruje na webovou stránku s informacemi o obci, chráněném území, jeho
zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn fotografiemi či obrázky. Informaci si můžete po
přečtení v mobilu ponechat, nebo vymazat. Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do
terénu vyrazit vybaven veškerými informacemi.
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Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8
stezkách – sídla mikroregionu (2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR Tabulová hora,
Růžový vrch a Kočičí kámen, Chráněná území, Natura 2000 a Památné stromy.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě Vzdělávacího a informačního
střediska Bílé Karpaty, které získalo finanční prostředky pro projekt Naplňování Karpatské
úmluvy na Ostrožsku - Horňácku a Mikulovsku z Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí.
Eva Řezáčová, CEV Pálava
www.cev.palava.cz

Svaz invalidů
Celý rok jsme se těšili na den, kdy vyrazíme za hranice všedních dnů. Ten den nastal 28. června
t.r. V určenou dobu (někteří nedočkaví o hodinu dříve) jsme se shromáždili na „značkách“ a šup
do autobusu - zaplnili jsme ho. Počasí nám přálo, nálada dobrá, zásoby (nezbytné pro takový
výlet) dostatečné a cesta pěkně ubíhala. První zastávka byla v Moravských Budějovicích, kde
jsme si prohlédli muzeum řemesel a zámeckou expozici. Slečna průvodkyně byla příjemná a
trpělivá – bylo nás na tak malé pokoje hodně a prohlídka expozic se tím prodlužovala, přesto
jsme to zvládli bez újmy.
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Dalším zajímavým místem, které jsme navštívili, byl zámek v Dačicích, který znovu otevřeli po
rekonstrukci před dvěma lety. I když nás rozdělili na dvě skupiny, vůbec to nevadilo, prohlídku
jsme si náramně užili – paráda. No, a protože poledne už bylo za námi, v bříškách kručelo, byl
čas na nějaký oběd. Tentokrát nebyl problém kam, v blízkosti zámku jsme si mohli vybrat
z několika restauračních zařízení, kde si každý mohl vybrat dle své chuti. A víte, které menu
bylo téměř na každém talíři? No přece smažený sýr! Samozřejmě, že mnozí si dopřáli i jiný
gurmánský zážitek, ale hlavní bylo, že si všichni pochutnali.
Třetí zajímavé místo, které jsme navštívili, bylo muzeum betlémů v Třešti. Úžasné,
kulili jsme oči! Tady zase platilo – zlaté české ručičky. Paní průvodkyně nás nechala se kochat,
jak bylo libo. Po tomto zážitku se hlásily různé naše potřeby a tak hurá za nimi. Někdo na
zmrzlinu, jiní na WC, další na kafíčko a ostatní na pivečko. Uposlechli jsme výroku „v
nejškaredší hospodě je nejlepší pivo“ a byla to pravda – nemělo chybu. Čas běžel a my jsme se
vraceli domů. Abychom dodrželi tradici, zastavili jsme se v jednom motorestu na trase Želetava
- Znojmo. Zvenčí – super, ale k našemu zklamání byl samoobslužný (to by tak nevadilo), ale
než paní našla na počítači příslušný kód, to trvalo! Dobrá zkušenost, alespoň víme, kam
podruhé nepůjdeme.
Domů jsme se vrátili v pořádku, všichni účastníci byli spokojeni, výlet se jim líbil,
alespoň to tvrdili a těší se na další (bude-li na něj). Za hojnou účast děkuji všem, kteří
absolvovali tento výlet a také OÚ Březí za poskytnutí finančního příspěvku, bez kterého
bychom si výlet nemohli dovolit.
Helena Binderová, předsedkyně STP

Setkání pěveckých sborů
Letos již po osmé se v Březí konalo setkání pěveckých sborů. Oproti předcházejícím ročníkům
bylo ve slavnostní atmosféře v duchu oslav 10. výročí založení březáckého ženského pěveckého
souboru Studánka. Účastnilo se celkem deset souborů ať už ženských nebo mužských. Setkání
zahájili společně domácí soubory. Pak popřál několika slovy pěkný poslech starosta obce pan
Petr Kern a taky senátor pan Jan Hajda. Samozřejmě nezapomněli gratulovat našim
jubilantkám. V souvislosti s gratulacemi padla slova, jak se těšíme, až budou za dalších deset let
naše holky dospělé.
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Celým pořadem nás s naprostou profesionalitou provedla paní Věra Subotová. Myslím, že si
zaslouží poděkování. O každém souboru nás vždy informovala v krátkosti alespoň základními
informacemi, a pokud se jí podařilo během pořadu zjistit něco v zákulisí, prozradila
posluchačům na zpěváky nějaké perličky.

Stalo se dobrou tradicí, že poslední píseň zpívají všechny soubory dohromady. Viděl jsem
v minulosti vystoupení světově proslulého souboru Alexandrovci při kterém mě běhal mráz po
zádech. Musím se přiznat, že jsem měl podobné pocity i při společném závěrečném vystoupení
všech souborů. Je pravda, hlas nebyl tak mohutný, ale bylo cítit obrovské nadšení a radost. Je to
důkaz, že podlužácké písničky mají k srdci pořád velmi blízko.
Velký podíl na úspěšném odpoledni mají naši sponzoři: OÚ Březí, OÚ Dobré Pole, Zahrádkáři
Březí, Stolařství Kuba, Autodoprava Zemánek, Jan Bartoň, Lašák Ladislav, Pemag – Polachovi,
Vlasinský – Ostrava, Autoopravna Březí, Autoservis – Petrák, Bolfík Zdeněk, Štěpán Milan,
Umělecké zámečnictví, Skrášek Perná, Meziúdolími – Nangerval, Štefan Horňák, Kotouček
Ivan, Pavlík Jozef, Drogerie Kňourek, Netserv Kovacs, Hudec Martin, Šebesta Zdeněk,
Hlaváčková Veronika.
Akci podpořili také vinaři: Hajda Jan, Langer, Bartoň, Michlovský, Darda Arnošt, Ing. Ant.
Kňourek, Jar. Zajíc, Vinařství Popela, Jar. Straka, Frant. Mančík, Vinařství Volařík, Gastvin,
Vinařství Bavory, Ant. Rus, Jindřich Kadrnka, Zdeněk Cvrček, Josef Rišica, Lubomír Skrášek,
Karel Koudela.
Vám všem děkujeme za sponzorské dary, přejeme hodně úspěchů v podnikání. Těšíme se, že
zachováte svou přízeň a štědrost pěveckým souborům i v budoucnu.
Co říct nakonec, snad abychom se sešli za rok na stejném místě, tentokrát při devátém setkání
pěveckých sborů.
Ing. Petr Sýkora
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Hodové veselí
Než jsme se nadáli, rok uběhl jak voda, a opět jsme prožívali přípravy na hody. Letos je
zajišťovala chasa: Kamila Kotoučková – Petr Dufka, Michaela Bedřichová – Josef Moravčík,
Denisa Kolaříková – Lukáš Kotouček, Veronika Cigánková – Radek Křižák, Jana Bravencová –
Stanislav Prčík, Kateřina Řešetková (Drnholec) – Michal Ledvina (Novosedly), Jana Křižáková
– Stanislav Linhart a sklepníci: Jaroslav Tesař a Tomáš Švrček (Podivín).
Velká mája se stavěla ve čtvrtek před hody v podvečer před Obecní hospodou, která byla mimo
provoz (mimo sociálního zařízení) a proto veškeré občerstvení bylo poskytováno stánkovým
prodejem.
Dobrou náladu vytvořila cimbálová muzika a místní pěvecké sbory. V sobotu ráno v 8
hod. se krojovaná chasa sešla v kostele na hodovém požehnáním, které jim udělil pan probošt
Pavel Pacner. Zde si dovolím malou poznámku: i když z mého pohledu je na každém z nás, co a
jak činí, ale babička jednoho stárka, (nebudu ji jmenovat) byla značně zklamaná, že na hodové
požehnání přišlo tak málo lidí. Ptala se, zda jsou všichni z chasy sirotci, že ani jeden z rodičů, či
příslušníků rodiny nepřišel. Nemohli (nechtěli) si udělat těch 30 minut čas a přijít se jen
podívat? Škoda!
Od kostela si chasa šla zažádat pana starostu Petra Kerna o hodové právo. Za doprovodu
dechové hudby obešli šohajci s pozváním na hody vesnici, a protože se současně konala akce
„Přehlídka otevřených sklepů“, pozvali na hody i návštěvníky sklepů. Hodová zábava se konala
jako každý rok na koupališti. Opět se oba hodové dny rozzářily pestrými barvami krojů,
písničkami a tanci. Krásné byly děti, kroje jim moc slušely a tanečky si opravdu užívaly.
Nedělní odpoledne zpestřil svým programem dětský folklorní kroužek „Jarabáček“ z Drnholce.
Za své vystoupení sklidil velký potlesk. Pak pokračovala hodová zábava, tančilo se, zpívalo,
verbovalo. Počasí přálo, všeho bylo do sytosti a navzdory některým „ubrblaným“ pesimistům se
hody vydařily. Díky chaso!
-hb-
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Pohádkový les
Letos jsme se s rodinkou opět vydali do pohádkového lesa. Přizvali jsme na tu slávu i babičku.
Oběd byl trochu dřív, aby se děti stihly vyspinkat, a před třetí už jsme se slavnostně vypravovali
z domu. Pršet konečně přestalo, tak jsme ani deštník nebrali. Obloha vypadala přívětivě a
předpověď nic nehlásila.
Poučeni z minulých let jsme dorazili až po třetí hodině.
U Macha a Šebestové jsme dostali kartičky na krk
s pořadovým číslem 200 a pirát nás po chvilce pustil do
lesa. Zvláštní, jak ty děti vycítí, že se děje něco
zvláštního, syn se ode mě nehnul na krok. Však
pohádkové postavy nepotkává běžně na ulici,že?
První pohádka byla Červená karkulka (a že to Karkulce
teda slušelo) ☺ Hejkal nám luxusně zahejkal, že jsme to
málem strachy otočili nazpátek. V Perníkové chaloupce
jsme zdobili perníky. Ježibaba má v pečení asi letitou
praxi, byly totiž výborné!
U Krkonošské pohádky jsme se nasmáli. Milostpán
Trautenberg s Krakonošem byli jako vyskočení
z televizní obrazovky a měli sebou dokonce mluvící
sojku! Super!
Asi nejhorší zastávkou bylo peklo. Nejhorší myslím ve
smyslu pro děti. Už jenom vlézt do pekelného ohraničení
a pak si vystát frontu k zvážení na váze hříchu…
No perfektní, náš malý poslouchal ještě týden potom.
Stačilo jen říct: „Půjdeme do lesa?“ A pokojíček byl
uklizený ☺
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No prostě celý pohádkový les byl ještě lepší než loni! Hrozně mě pobavili popeláři a pro děti
učení třídění odpadu. Ruku na srdce, spousta dospělých se má ještě taky co učit.
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Husí kůže nám naskočila, když hasiči dostali hlášení a do minuty byli sbalení, jen se za nimi
zaprášilo.
Děkujeme za krásné odpoledne, a i když jsme teda nakonec promokli až na kůži, domů se nám
moc nechtělo. Díky pohádkovým postavám, které zatančili na závěr jako praví profíci a déšť
jim vůbec nevadil ☺
Příští rok se budeme zase těšit a pro jistotu i s deštníkem!
Marcela Šebestová

Pozvánka:
V sobotu 25. 10. 2014 v 15.00
hodin se tradičně koná již 4.

setkání seniorů.
Program i občerstvení je zajištěno.
Všechny Vás zve SPOZ
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Nový školní rok 2014/2015
Dětem skončily letní prázdniny a 1. 9. se jim opět otevřely dveře školy, do které zavítalo
v letošním roce 151 žáků, pro něž je připraveno mnoho zajímavého, poučného i zábavného.
V 1. třídě usedlo do lavic 17 nedočkavých a možná malinko ustrašených prvňáčků, jejichž
obavy se však velmi rychle rozplynuly po milém přivítání paní učitelkou S. Dubinovou, která je
bude učit všemu novému. Při prohlídce školy a všech tříd poznali starší žáky a jejich vyučující
(na fotografii na návštěvě v 7. třídě).
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Plavecký výcvik
V úterý 9. září začali žáci 2. a 3. ročníku
naší školy jezdit na plavecký výcvik do
krytého bazénu v Hustopečích. Na první
lekci předvedli své plavecké schopnosti a
poté byli rozděleni do tří družstev. Pan
ředitel i paní učitelky jsou velmi trpělivé a
laskavé. Při výuce střídají mnoho
zajímavých činností, které žáky velmi baví
a na každou novou lekci se s radostí těší.
Plavecký výcvik bude trvat až do 18.
listopadu, kdy bude žákům předáno
"Mokré vysvědčení".
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Burza dětského oblečení
Předposlední víkend v září (19. 9. a 20. 9. 2014) se v sále obecního úřadu konala podzimní
burza. Již několik let se mohou maminky dvakrát ročně tzv. zbavit nepoužívaných oděvů a
naopak zakoupit pár potřebných, zachovalých a poměrně levných kousků oblečení pro své
ratolesti. Velice nás těší zájem maminek, jejichž účast byla tentokrát opravdu vysoká. Deset
procent z tržby se stejně jako v předchozích letech použije na zakoupení netradičních
didaktických a výukových pomůcek do 2. a 3. třídy - žákům paní učitelky Vážné a Kotoučkové,
které na burzách pravidelně vypomáhají.
Mgr. Romana Kotoučková a Mgr. Eva Vážná

Mezi další zářijové akce patřila návštěva Národního zemědělského muzea ve Valticích,
přespolní běh a Etické dílny, v říjnu poté následuje návštěva Úřadu práce v Břeclavi,
Technického muzea v Brně i účast našich žáků v soutěži Bludiště, kterou natáčí Česká televize
Ostrava, v dalších měsících preventivní koncerty a mnohé kulturní akce či březnová návštěva
školy v Ottenthalu. O všech zajímavostech budeme rodiče informovat prostřednictvím našich
webových stránek www.zsbrezi.cz.
Webové stránky naší školy hrají nyní také velmi důležitou roli také při kontrole žáků ze
strany rodičů. Více slovy ředitele školy:
Vážení rodiče, v těchto dnech spouštíme elektronickou žákovskou knížku, kde budete mít
aktuální přehled o výsledcích vašeho dítěte ve škole. Současně je umožněna oboustranná
komunikace učitele s rodiči. Další funkce (např. změna hesla atd.) budou spouštěny postupně.
Dají se předpokládat určité počáteční problémy, za které se omlouváme. V případě nejasností
nás neváhejte kontaktovat.
Další novinkou je zapojení školy do projektu INTERES (Informační technologie
realizované spoluprací) jako partnerství s Masarykovou univerzitou. Projekt je zaměřený na
využívání tabletů a dalších ICT ve výuce a související vzdělávání učitelů. Současně škola získá
tablety do výuky.
Partnerství v projektu s Gymnáziem Mikulov pokračuje i tento rok. Pro žáky jsou
připraveny hodiny fyziky, chemie a pracovních činností.
Do plánu práce školy byl nově zařazen „Sportovec roku“ a na konci školního roku bude
z devátého ročníku vyhlášen „Nejlepší žák roku“.
Mgr. J. Staša

Od 1. října budou na naší škole zahájeny kroužky, do nichž se děti během září
přihlásily. Otevřeny budou následující kroužky: POHYBOVÉ HRY (pod vedením S.
Dubinové), NĚMECKÝ JAZYK (K. Goišová), VAŘENÍ (V. Latýnová), FLÉTNA (R.
Kotoučková), BADMINTON (D. Mucalová), ŠKOLNÍ ČASOPIS (V. Latýnová) a
DYSLEKTICKÝ KROUŽEK (E. Vážná).
Němčina pro děti z mateřské školy a prvňáčky v rámci projektu IB-KSP
(Interekulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen), který je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj a uskutečňován pomocí Střediska služeb školám
Brno, je v letošním roce prozatím pozastavena, projekt byl v srpnu ukončen, nyní se připravuje
nový, při němž se s účastí naší školy opět počítá, velmi se na další spolupráci těšíme.
Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok 2014/2015, rodičům mnoho trpělivosti a sil při
výchově svých ratolestí a dobrou vzájemnou spolupráci.
Za kolektiv ZŠ Březí K. Goišová
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