Aktuality

Co děláme na radnici?
Informace z Rady obce
Listopad 2017
Rada obce Březí schvaluje uzavření smlouvy s firmou PKelektro na
projektovou dokumentaci veřejného osvětlení obce. (na výběr byly 3
nabídky Cremon 275 0200 Kč, firma Vítězslav Fiala 220 000 Kč, firma
PKelektro 120 000 Kč.)
Rada obce Březí byla seznámena se stavem stromů v rámci programu
revitalizace zeleně v obci a souhlasí s jejím dosazením firmou
Zahradnictví Mikulov, dle jejich cenové nabídky. Vyjma cesty u
rybníka.
Rada obce Březí souhlasí s opravou silnic Pohraniční a U školky dle
cenové nabídky firmy Ozdravovna silnic v celkové hodnotě 245 000
Kč bez DPH.
Rada obce Březí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
místím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a souhlasí s
jejím zveřejněním. Vyhláška nabyla účinnosti 01. 01. 2018
Rada obce Březí schvaluje Základní škole v Březí nákup pro
universální robot ALBA RE-22 včetně sady 60 l kotlík (po celkové
repasi) za nabídkovou cenu 39 000 Kč bez DPH a přípojný strojek na
mletí masa za nabídkovou cenu 9 900 Kč bez DPH.
Rada obce Březí souhlasí s nákupem zametače sněhu Nilfisk 2150 pro
zimní údržbu chodníků v ceně 120 326 Kč včetně DPH.
Rada obce Březí souhlasí s rekonstrukcí osvětlení sportovní haly dle
nabídky firmy Datmolux, 12ks - Svítidlo ZCLED2GSPORT282L840/12REFZK-OPAL+DimDALI, včetně montáže a uvedení do
provozu. Cena do 250 000 Kč bez DPH dle cenové nabídky
korespondující s hygienickými parametry osvětlení v hale.

Cena bude následně rozpočtena na počet připojených parcel a přičtena
k výsledné ceně jednotlivých parcel.
Rada obce Březí schvaluje žádost Svazu důchodců o poskytnutí
podpory z rozpočtu obce na pravidelnou činnost pro rok 2018 ve výši
20 000 Kč a pověřuje starostu obce s provedením potřebných úkonů.
Rada obce Březí schvaluje budování ulice RD Rybník.
Rada obce Březí schvaluje budování dětského hřiště v lokalitě U
Rybníka. Byla podaná žádost o dotaci.
Rada obce Březí schvaluje demolici budovy tzv. šroťáku“. Část bude
zbouraná svépomocí. Na zbývající části demolice bude vybrána firma.
Rada obce Březí schvaluje pokračování oprav silnic v obci, které byly
ukončeny v r. 2017 z důvodů nepříznivého počasí. Plán silnic je v
kompetenci pana starosty.
Rada obce Březí schvaluje opravit chodník u základní školy v termínu
velkých prázdnin.
Rada obce Březí schvaluje opravu bazénu na koupališti. Jedná se o
opravy prasklin a opravy potrubí odvádějící vodu z bazénu.
Rada obce Březí schvaluje nákup mobiliáře do obce. Jedná se o
odpadkové koše a lavičky.
Únor 2018
Rada obce Březí schvaluje nákup dvou kontejnerů pro vybavení
sběrného místa dle cenové nabídky firmy KOVOK kontejnery za cenu
49 900 Kč +DPH, doprava 5 900 Kč +DPH.
Rada obce Březí schvaluje žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou
akci „Dětský letní tábor“ Římskokatolické farnosti Březí u Mikulova
ve výši 60 000Kč a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.

Prosinec 2017

Rada obce Březí schvaluje žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou
činnost Základní organizaci Kerberos Březí ve Výši 50 000 Kč a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada obce Březí schvaluje zhotovení kontrolního vrtu firmou KB
Studny s.r.o., hloubka vrtu bude 30 – 35 m. Místo vrtání je u nádrže
(rybníku), kterou využívají místní rybáři.

Rada obce Březí schvaluje žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou
činnost RC sportu Březí ve výši 30 000Kč a pověřuje starostu obce k
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Leden 2018

Rada obce doporučuje realizaci Tůně na pozemku p.č. 6813. Investor
Verde Vida – Brno.
Rada obce Březí schvaluje opravit polní cestu u kapličky mezi
Mikulovem a Březí. Cena provedení bude do 100 000 Kč.
-rada oú-

Rada obce Březí souhlasí s doplněním přípojek sítě NN pro jednotlivé
parcely sídliště U Rybníku elektroměrným rozvaděčem dle cenové
nabídky firmy ZMES, spol. s r.o. v celkové ceně 252 732 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce vystavit objednávku.
www.breziumikulova.cz
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K u l t u r a

VÁNOČNÍ ORATORIUM
Velké poděkování obecnímu úřadu, panu starostovi Petru Sýkorovi a mikulovskému panu proboštovi Pavlu Pacnerovi, kteří se zasloužili o konání koncertu
vážné hudby v místním kostele. Podobná akce se v naší obci konala poprvé, a tak to byla trochu sázka do loterie. Někteří pesimisté prorokovali návštěvnost v počtu 25 osob.
Skutečnost však předčila veškeré očekávání. Bylo to až neuvěřitelné, posluchačů přišlo asi 300 a kostel, obrazně řečeno, praskal ve švech.
A jaký byl koncert? Vynikající! Nádherný zážitek,

krásné zakončení vánočního času. Za své vystoupení
byli účinkující odměněni potleskem ve stoje a
posluchačům se dostalo hudebního přídavku.
Dovolím si říct, že všichni se rozcházeli spokojeni, v
dobré náladě a s přáním, aby se taková akce konala každý rok, i častěji. Ještě jednou velký dík pořadatelům, účinkujícím a hlavně vám všem, kteří jste na koncert přišli.
Ti, kteří nepřišli, mohou jen litovat.

H. Binderová

Fašankové párty
Stalo se již tradicí, že poslední neděli před postní dobou se koná v kostelní zahradě
"fašankové párty". Tato párty není jen pro úzký okruh lidí, jsou na ni zváni všichni,
kteří mají chuť se pobavit a strávit tak pěkné odpoledne trochu
jinak.
Nejdříve spálíme vánoční stromky, které zdobily prostory
kostela o vánočních svátcích a pak si opékáme buřty,
ochutnáme fašankové pochoutky. Dobrý svařáček nikdy
nechybí. Kdo má chuť, obdrží čaj nebo něco ostřejšího. Nám,
kteří jsme se tohoto setkání zúčastnili, se to líbilo a hlavně nám
počasí přálo – svítilo sluníčko! Bylo to opravdu krásné nedělní
odpoledne – bezvadné.
www.breziumikulova.cz

H.Binderová
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Z naší školy
Poznáváme svět

Sportovní talent

Čtvrtek 22. 2. 2018 se na naší škole nesl ve znamení Afriky, tance a
hudby. Za vše byla zodpovědná dvoučlenná skupina Emongo, která si
pro nás připravila zhruba hodinový program o africké kultuře. Členové
pochází z Demokratické republiky Kongo, ale v ČR žijí již delší dobu,
během které s tímto programem objeli již mnoho škol, školek a
různých dětských akcí. Nejdříve představili svoji zemi a popsali
rozdíly života na vesnici a ve městě, za aktivní spolupráce žáků pak
představili typické živočichy
tamních pralesů a savan.
Diskuze byla prokládaná
rytmickou hudbou a tancem.
V tanci se pořádaly i soutěže,
za dívky vyhrála T. Cvrčková
z 2. třídy a za chlapce třeťák

D. Rašovský. Mimo soutěž se do této
aktivity nakonec museli zapojit
opravdu všichni, včetně učitelského
sboru! Nádech tropické Afriky v letos
extrémně chladném únoru byl
příjemným zpestřením vyučování.

Jsme hrdí na to, že naši školu v Březí navštěvuje žákyně Marta
Kurachová z 9. třídy, která je členkou reprezentace Jihomoravského
kraje v atletice a reprezentovala nás na mezikrajovém utkání v Praze,
kde se umístila na krásném 7. místě. Dále obsadila 9. místo na MČR,
3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska a dále se umístila na 7.
místě v žebříčku České republiky ve vrhu koulí starších žákyň.
Do dalšího období jí přejeme hodně sportovních úspěchů.
Mgr.Zuzana Podsedníková

Recitační soutěž
Pravidelnou březnovou akcí je na naší škole recitační soutěž, která má
třídní a následně školní kolo. Soutěžíme v pěti kategoriích, jejichž
vítězové postupují do oblastního kola, které proběhne na začátku
dubna v Mikulově.
Letos se nově naši žáci zapojili do zvláštní kategorie „Vlastní tvorba“.
I.
II.
III.
IV.
V.

kategorie – Tereza Cvrčková
kategorie – Štěpánka Nedvědová
kategorie – Rebeca Podsedníková
kategorie – Daniela Dvořáková
kategorie – Sára Machálková
Vlastní tvorba – Klára Škarvadová
Výhercům gratulujeme a držíme palce do oblastního kola.

Hudbou proti drogám
Ve čtvrtek 1. 3. 2018se u nás po třech letech opět uskutečnil výchovný
koncert S hudbou proti drogám. Pan Jiří Klemsa společně s kolegyní
Markétou Doležalovou přijeli z Prostějova a během dvou hodinových
vystoupení představili a zahráli žákům z prvního a pak i z druhého
stupně písničky z pohádek i z alb různých skupin a zpěváků/zpěvaček.
Všechny písničky měly jedno společné, ukazovaly na nebezpečí, které
mohou drogy, cigarety, alkohol, ale také AIDS představovat. Žáci měli
nejen příjemný prožitek z hudby, ale dozvěděli se i zajímavé a poučné
informace.

Preventivní program Podané ruce
V polovině měsíce dubna k nám dorazí lektoři s preventivními
programy. Každý třídní učitel si pro svoji třídu vybral podle něj
nejvhodnější program z nabídky zaměřené na vztahy mezi žáky,
šikanu, netolismus (chorobná závislost na tak zvaných virtuálních
drogách, kam lze zařadit např. počítačové hry, mobilní telefon, televizi
nebo internet) nebo drogovou prevenci.
Bc. Dominika Kopřivová, Školní metodička prevence

www.breziumikulova.cz

Jaro
Sníh a mráz jsou už pryč,
jaro bere správný klíč.
Klíč od vzduchu teplého,
otevře nám bránu do nového.

Budeme chodit všichni ven,
nestojíme za oknem.
Hrajeme si na hřišti,
děti radostí jen piští.

Tam spatříme jarní krásu,
dovede nás ke slunečnímu jasu.
Nasadíme trika, kšiltovky,
odhodíme webovky.

A já s touhle básní končím,
raději ven rychle frčím.
Miroslava Marková

8. třída
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Z naší školy
Zimní období přivítaly děti z mateřské školy pohádkovou
stezkou s lampionovým průvodem, kdy jsme společně s rodiči zamkli
les. V předvánočním čase jsme za spolupráce sponzorů a rodičů,
kterým tímto moc děkujeme, uspořádali mikulášskou diskotéku plnou
her, tance a vystoupení. Děti netrpělivě čekaly na příchod mikulášské
družiny, která všechny obdarovala sladkým balíčkem. Poslední
adventní týden si děti připravily vystoupení pro rodiče, předali jsme si
dárečky a prožili pohodovou vánoční atmosféru. Půlrok nám utekl jako
voda a my už se společně těšíme na velikonoční dílničky, vystoupení
ke Dni matek a závěr roku ukončíme zahradní slavností s pasováním
školáků.
Kolektiv MŠ

Škola informuje

www.breziumikulova.cz
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Na kus řeči se starostou
Rozhovor se starostou Březí ing. Petrem Sýkorou
Plány na zvelebení obce
Skončila zima, jaro odkryje po zimě obvykle to, co skrýval sníh, objeví se řada nedostatků, které vyžadují opravu či
rekonstrukci, a tedy s sebou nese většinou i čilý stavební ruch. Starosta ing. Petr Sýkora má hlavu plnou plánů na další
zvelebení obce a pro Zpravodaj nám je ochotně představil.
Pane starosto, snad každý si všiml, že na Mikulovské ulici, za obecním úřadem, se něco děje, chodník pro pěší je uzavřen a
vládne tam čilý ruch…
Ano, rozhodli jsme se pro demolice budov, tedy bývalého „šroťáku“, za obecním úřadem. Zázemí údržby obecního úřadu se přesune
do prostor bývalé roty. Prostor byl již nebezpečný, jak pro chodce, tak i jedoucí auta, kdy budovy hrozily zhroucením. Demoliční
povolení již máme, v únoru jsme již začali konat. Staré zchátralé stavby se zbourají, volné místo, které po nich bude, se dá v druhé
polovině roku dočasně k dispozici Jednotě, která zde prozatímně umístí mobilní prodejnu, aby občané měli možnost nákupu po
dobu, kdy bude probíhat výstavba nového objektu prodejny Jednota.
Tedy se konečně začne s novou Jednotou. Kdy by měla být její stavba hotova?
V současné době dokončuje Jednota zpracování dokumentace a vyřizuje potřebné formality stavebního povolení. Pracovat začnou
v druhé polovině roku nejdříve demolicí staré budovy a následně zahájí stavbu nové moderní prodejny. Stavba je řešena tak, aby se
odlehčilo problémové křižovatce, vznikne více místa na chodníku i v prostoru před prodejnou.
Do prostor bývalé roty chcete umístit údržbu obce, co nového s odpadovým hospodářstvím a jak to vypadá s další etapou
bytů v tomto místě?
Pracovníci údržby obecního úřadu zde najdou nové zázemí, které bude rozhodně vhodnější, než bylo stávající v garáži budovy
„šroťáku“. Ještě to bude potřebovat dost práce, nic není zadarmo. Chystáme i zlepšení služeb občanům ohledně odpadového dvora.
Jsou objednány dva velkoobjemové kontejnery pro sběr papíru a plastu. Tyto suroviny se povalovaly ve velkých hromadách na
dvoře. Dalo nám hodně práce hromady zlikvidovat. Nyní je budeme odvážet průběžně. Na dalším zvelebování a zlepšení organizace
budeme v tomto roce dále pracovat.
Pokud jde o další etapu bytů v traktu objektu u silnice, hledáme možnosti financování stavby. Chtěli bychom také celý dům zateplit
a dokončit fasádu, aby nám budova nedělala před turisty ostudu.
Pane starosto, během mrazů v únoru došlo na mnoha místech v obci (zejména na Hlavní ulici) k popraskání vodovodní sítě,
voda tekla na povrchu a měnila silnici v kluziště. Budete s tím něco dělat, nebude třeba starý vodovodní řad vyměnit?
Určitě ano. Starý litinový vodovodní řad už má svoje odsloužené, poruchy jsou stále častější, proto jsem jednal s investičním
oddělením VaK Břeclav, která tento problém musí řešit nejen v naší obci. Původně jsme měli v úmyslu časově sladit výkopové
práce na vodovodu s pokládkou vedení NN. Jak se ukázalo (dle nejnovějších informací z E.on), bude pokládka kabelů realizována
až v roce 2019. Po zkušenostech z mrazivých únorových dní, kdy jsem zaznamenal 6 havárií vodovodu během necelých 14 dnů,
jsem se rozhodl, že budu s firmou VaK dále jednat, jestli by nebylo možné provést v naší obci rozsáhlejší výměnu vodovodního
potrubí. Domluvili jsme se na jedné straně ulice Hlavní od OÚ až k nádraží a jedné straně ulice Pohraniční. Možná se mi podaří
dojednat ještě další úseky. Tato akce je sice spojena s nepopulárním kopáním, na druhou stranu se však podstatně zvýší spolehlivost
vodovodu, a hlavně nebude ohrožena dodávka pitné vody.
www.breziumikulova.cz
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Na kus řeči se starostou
Takže obec bude v určitých ulicích rozkopána, ale nic jiného se nedá dělat, čekat asi není na co…
Jsem si samozřejmě vědom, že tyto činnosti nejsou moc populární. Snad nám může být útěchou, že to nebude pro obec finanční
zátěž, poněvadž oprava vodovodu i pokládka kabelů NN je financována z pokladny investorů, tedy VaK a E.on. Ale má to jeden
háček. Po uložení elektrického vedení do země budou odstraněny sloupy, na kterých jsou umístěny tělesa veřejného osvětlení. Bylo
nutné připravit stavební dokumentaci pro nové, a to má jednu pozitivní, a také negativní stránku. Nejdříve tu negativní, je to velká
investice v hodnotě několika miliónů korun. Pozitivní je, že osvětlení bude nové, moderní, a doufám, že také uspoříme nějakou
energii.
Jak pokračují práce pro výstavbu dalších rodinných domů v lokalitě U Rybníka?
Jsou dokončeny veškeré NN sítě, rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu, rozvaděče pro domovní přípojky a během krátké doby
zahájí práce na kanalizaci, plynu a vozovce na jedné ulici. Další dvě ulice se budou stavět později.
Co nového je ohledně ČOV a připojení jednotlivých občanů?
Provoz ČOV je v režii obce a všichni občané již měli být dávno připojeni. Bohužel tomu tak není, řada domů nemá dokončeny
přípojky, a tedy už jim hrozí sankce ze strany Stavebního úřadu. Ti, co nestihli přípojku dokončit, musejí být připraveni zdůvodnit,
jakým způsobem likvidují svoje tekuté odpady.
Akce, plánované k dalšímu rozvoji obce a opravám, si vyžadují peníze, které ne vždy obec má. Jak jsme na tom s možností
získat dotace?
Proběhla již celá řada jednání ohledně získání možných dotací. K těmto plánovaným akcím je nutné nejdříve pořídit projektovou
dokumentaci. Tedy konkrétněji. Plánujeme opravy poškozených polních cest, kdy v současnosti vytypováváme vhodné lokality.
Spoluúčast 30% z obce, maximální částka dotace 6 mil. Kč. Bude vypsána pravděpodobně ještě na podzim 2018. Pak je tu titul
EFEKT – dotace na výměnu těles veřejného osvětlení. Podmínkou dotace je pasport veřejného osvětlení, energetický audit,
spoluúčast činí 50%, maximální částka dotace je 1 mil. Kč. Místní komunikace – vypisuje MMR tradičně na podzim roku,
maximální výše projektu 2 mil. Kč, spoluúčast obce 50%. Odbahnění rybníku – nutno konzultovat s AOPK, potom rozpočet, projekt
a stavební povolení. Dotace bude vypsána asi koncem léta z OPŽP (výše dotace bývá cca do 60%).
Problémy začíná mít obec s domem v ulici U koupaliště, z kterého se stala ubytovna zahraničních pracovníků. Co s tím
hodláte dělat?
V tomto případě je obec poměrně bezbranná. Bývalý majitel prodal dům firmě, která z něj udělala ubytovnu. Pokoušel jsem se tuto
firmu kontaktovat, nereaguje. Hledám cestu, co se ve spolupráci s právníky, finančním a stavebním úřadem dá s tímto problémem
dělat…
A co chystáte ohledně koupaliště?
Koupaliště je pro mě takovou noční můrou. Bylo vybudováno začátkem sedmdesátých let minulého století, už má něco za sebou,
není to prostě žádný mladík. Dělal jsem průzkum, co se dá dělat, jednal jsem s několika odborníky na stavbu a rekonstrukce
koupaliště. Dostal jsem řadu nabídek na rekonstrukci, je to však obrovská finanční zátěž v rozmezí 18 až 25 milionů korun.
Provedeme letos nejnutnější opravy, je to takové udržování v agónii, ale víc se dělat nedá. Pro letošní letní sezónu hledáme
provozovatele koupaliště. Chceme dát do pronájmu také bufet.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.

www.breziumikulova.cz

Připravil Mgr. Miroslav Kupilík
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Zpravodajství
Prezidentem zvolen opět Miloš Zeman – a jak se volilo v Březí?
Českým prezidentem po druhé přímé volbě zůstává Miloš Zeman. Od voličů dostal více hlasů než před pěti lety, ale vyhrál
s výrazně menším rozdílem. K volbám také přišlo více voličů.
Pojďme se podívat na podrobnější čísla. Zemanovi se dařilo především v menších okrscích a městech obecně. Jak to bylo v rámci
celé republiky je dostatečně známé, my vám přinášíme údaje, jak dopadly volby u nás v obci. V Březí měl nejvíce voličů stávající
prezident Miloš Zeman, který dostal 60,46% (549 voličů), Jiří Drahoš pak 39,53% (359 voličů), volební účast dosáhla v druhém
kole 68,29%. Detailní údaje v tabulce níže:

Březí
Okrsky

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky

1. kolo

1

1

100,00

1 329

817

61,47

817

814

99,63

2. kolo

1

1

100,00

1 331

909

68,29

909

908

99,89

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Topolánek Mirek Ing.

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

3
4

1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %

2. kolo
hlasy

%

Senátoři

BEZPP

30

3,68

X

X

Občan

BEZPP

81

9,95

X

X

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

66

8,10

X

X

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

11

1,35

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

8

0,98

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

0

0,00

X

X

*7 Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

8

Senátoři

BEZPP

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

383 47,05 549 60,46
64

7,86

X

X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan
BEZPP 171 21,00 359 39,53
+) postupující kandidát *) zvolený kandidát
Nejbližší okolí Březí volilo za prezidenta rovněž Zemana, který zvítězil i v Mikulově, D. Dunajovicích, D. Poli, Novosedlech, Perné,
N. Přerově i Drnholci. V okrese Břeclav je 63 obcí, z nich 52 volilo Zemana a 11 Drahoše, Nejvíce „prozemanovská“ byla obec
Bulhary, kde prezident získal 82,03%. Naopak nejvíce přívrženců měl Jiří Drahoš v obci Velké Bílovice, kde obdržel 61,71%.
Pokud jde o naše nejbližší okolí, nejvíce mají Zemana v oblibě v Dobrém Poli, kde získal 74,33%.
V celém okrese Břeclav vyhrál Miloš Zeman s 55,56%, Jiří Drahoš obdržel 44,43%. V Jihomoravském kraji pak zvítězil Miloš
Zeman s 51,95%, Jiří Drahoš získal 48,04%.
V okrese Brno-venkov v obci Pasohlávky zvítězil Miloš Zeman s 64,67%, Jiří Drahoš obdržel 35,32%. V Pohořelicích tomu bylo
obdobně, Zeman 63,50%, Drahoš 36,49%.
-mkwww.breziumikulova.cz
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Různé
Obecní úřad Březí připomíná občanům:
Místní poplatky:
poplatek ze psa je splatný nejpozději k 30.6. 2018 (výše
poplatku je 100,- Kč za prvního psa a za druhého je 50,- Kč)
poplatek za odpady je splatný nejpozději k 31.12.2018 (výši
poplatku zjistíte přímo v kanceláři obecního úřadu, popř. také telefonicky
– 539 029 372, 539 029 373, 539 029 374.
platba za stočné domácností a dalších nemovitostí, které jsou
napojeny na čistírnu odpadních vod, je možno uhradit na účet obecního
úřadu, popřípadě v hotovosti a to přímo do pokladny obecního úřadu.

Účet obecního úřadu: 1381902319/0800
Variabilní symbol pro poplatek ze psa je : 1341+číslo popisné
pro odpady: 1340+číslo popisné
pro stočné : 2321+číslo popisné
Pokud jde o placení stočného, většina lidí již první platby za stočné
zaplatila i přesto, že v některých případech to byly částky vyšší (ve
splátkách).

Je ale stále dost těch, co stočné ještě nezaplatili!!!
Ti občané, kteří poplatky za stočné ještě nezaplatili, by tak
měli učinit co nejdříve, aby předešli zasíláni upomínek.
Upřednostňujeme úhradu těchto poplatků na účet obecního
úřadu.

Obecní úřad Březí
Provozní doba kanceláře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 17.00
7.00 – 15.30
7.00 – 17.00
zavřeno
7.00 – 12.00

Polední přestávka: 12.00 – 13.00

Obecní knihovna Březí
Středa 08.00 -12.00 a 15.00 – 18.00
Pátek 08.00 –12.00 a 15.00 – 18.00
-oú-

Žádáme občany, aby si pečlivě zkontrolovali nádoby na odpad (všechny popelnice, do kterých ukládají odpad
z domácností), zda jsou všechny označeny kódy následovně:
Nádoby na tříděný odpad (papír, plast, BIO) jsou opatřeny čipovými kódy na její zadní straně ve spodní části mezi kolečky.
U papíru a plastu je čipový kód ve formátu: STKO00011111.
U BIO je čipový kód ve formátu: STKO00002222.
Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem a to z boku nádoby.
V případě, že na popelnicích uvedené označení chybí nebo jsou nějak poškozené, nahlaste tuto informaci na firmu
STKO, spol. s r.o. tel. 519 511 456, mail: isno@stko.cz případně na vašem obecním úřadě do 4. 4. 2018.
Upozorňujeme, že svozová společnost nebude vysypávat neoznačené nádoby.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
STKO, spol. s r.o. – Vaše svozová společnost

www.breziumikulova.cz
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Kulturní a společenské okénko
Mužský pěvecký sbor "MUŽÁCI"
Za uplynulý rok 2017 jsme absolvovali 33 vystoupení a to nejen v
naší obci, ale i v jiných regionech. Také jsme zavítali do Jižních Čech
do Kovářova (společně s ženským sborem "STUDÁNKA") a na
Slovensko do Hornej Súče a Jablonice.
Zpívali jsme na různých akcích - košty vín, hody, sečení trávy,
vinobraní, otevřené sklepy, setkání seniorů a koledování u vánočního
stromu.
Rok nám nezačal nijak vesele. 6.1 jsme vyprovodili na poslední cestě
našeho člena sboru pana B. Střelce a 2.3 opět člena našeho sboru, pana
A. Machálka.
Po zbytek roku se nám však již dařilo. Na všech akcích bylo veselo a
nás těšilo, že jsme k dobré náladě přispěli svými písničkami. Zpívání
jsme proložili i vtipným slovem, což se divákům líbilo.
A tady je jeden vtip na ukázku:

"Potkali se dva kamarádi. První se ptá - kam jdeš? Druhý říká
- do nemocnice. A co ti je? Mě není nic, já tam dělám."
Jan Stiburek vedoucí pěveckého sboru MUŽÁCI

Z činnosti pěveckého souboru "STUDÁNKA"
Náš soubor existuje 14 let a za toto období jsme absolvovaly
nespočetné množství vystoupení.
Každoročně vystupujeme na setkání pěveckých sborů jak u nás v naší
obci, tak i v jiných regionech. Se svými písničkami jezdíme do Jižních
Čech, na Valašsko a do dvou míst na Slovensku. Vážíme si toho, že nás
pozvali na folklorní slavnosti do Tvrdonic, kde jsme vystupovaly před
několika stovkami posluchačů, což není žádná legrace. Tam jsme měly
trochu trému. Ale dopadlo to dobře, zvládly jsme všechno na
výbornou.
Společně s Mužáky jsme se v loňském roce zúčastnili dvoudenních
folklorních slavností v Kovářově (Jižní Čechy). První den byl
slavnostní průvod a vystoupení, druhý den jsme zpívali v tamním
kostele a měli jsme velký úspěch.
U nás doma zpíváme při setkání seniorů, u příležitosti zlaté svatby,
při vítání občánků a zpíváním vyprovázíme spoluobčany na jejich
poslední cestě.Ve vánočním čase zpíváme koledy u vánočního stromu
nejen u nás doma, ale jezdíme ještě na dalších pět míst v regionu.
Členky našeho souboru také chodí gratulovat jubilantům starších 65ti
let. Nejraději děláme radost obyvatelům G-centra v Mikulově.
Důchodci zpívají s námi a přejí si, abychom jim zazpívaly "tu jejich"
oblíbenou písničku. Z radosti, někdy i smutku, jim vždy nějaká ta
slzička ukápne. Pro nás je to krásná odměna za naše zpívání.

Společenská kronika
Svá životní jubilea letos oslavili tito naši spoluobčané:
V měsíci lednu: Malůšová Marie, Košková Růžena, Skaláková
Anna. Dufková Jarmila, Komárková Anežka,
Iderná Marie, Osička Josef
V měsíci únoru: Filip Josef, Jurák Vladimír, Svoboda Petr,
Polach František, Bartošová Ludmila,
Kratochvílová Marie, Veverková Marie,
Šomanová Marie, Nálezná Anna, Huspenina
Pavel, Kňourková Františka, Pregetová Marta,
Pliska Jiří
V měsíci březnu: Kňourková Vlasta, Křižáková Anna,
Lindnerová Marie, Janás Jaroslav, Medalová
Josefa, Polachová Miluše, Kolaříková Marie,
Šoman Milan

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví a rodinnou
pohodu.
Kulturní komise OÚ

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna se vydalo 6 skupinek koledníků do ulic
a naši občané byli tentokrát velmi štědří, protože sbírka
vynesla pěknou sumu 42678,-- Kč.
Peníze byly odeslány na účet okresní charity.
Děkujeme všem koledníkům, kteří se této
akce zúčastnili a hlavně našim občanů, kteří
jim otevřeli dveře.
Děkují koledníci.

Marie Stiburková vedoucí souboru

www.breziumikulova.cz
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Osobnosti Březí, Aktuality
S jídlem roste chuť

Ohlédnutí za gulášem v Březí

To je název půvabné knížky – kuchařky od autorky Petry Kováczové.

Když jsem ji dostala poprvé
do rukou, tak mě upoutalo
její výtvarné zpracování.
Dělala ho sama Petra,
studuje na vysoké škole a
její záliba je grafický design.

Recepty
jídel
jsou
doplněny akty jejich
spolužaček, které sama
nafotila. Jak jinak, než
že jim odměnou bylo
jídlo, připravené Petrou.
Fotky jsou opravdu krásné a protože prvotně byla kuchařka určena
mužům, myslím si, že recepty, doplněny fotkami lahodily nejen
žaludku, ale i oku všech mužů.
Měla jsem to potěšení se s knihou seznámit prostřednictvím autorky
na klubovém večeru Klubu přátel dobrého jídla v restauraci U
Ciboušů. Petra je nejen hezká mladá dáma, ale i dobrá vypravěčka.
O své knize umí povídat poutavě a hlavně o jídlech, které jsme měli
možnost ochutnat. Byl to opravdu gurmánský zážitek.

Na start se letos připravilo 13 účastníků a přišlo 250 platících
návštěvníků ochutnat, jak se jim povedly. Kromě mysliveckých či
klasických gulášů, bylo zajímavé letos ochutnat třeba bažantí nebo
pštrosí, které si doma určitě neděláte. Odborná komise vyhodnotila
jako nejlepší -segedinský od Lojzíka Svízely. Veřejnost však hodnotila
všechny na vysoké úrovni a jejich kandidát na vítězství se lišil od každé
ochutnávající skupinky.
Za dvě hodiny byly guláše
spotřebovány a zbyla jen
možnost ochutnat dobrá
březácká vína od našich
vinařů. Akce se protáhla
až do pozdního večera.

K poslechu hrála opět výborně
Country kapela Popojedem a
s tanečkem přijeli i Přátelé country
z Velkých Pavlovic.
Chtěli bychom poděkovat Všem, kteří pro Vás guláše uvařili, ale i
Vám za účast.
Celá akce proběhla úspěšně a výtěžek z této akce bude předán pro
školu a školku – celkově 24 tisíc.
Krásné gesto udělala opět většina účastníků, že se vzdala
příspěvku na výrobu guláše v hodnotě 700 Kč ve prospěch dětí. Chtěli
bychom jim ještě jednou poděkovat.
A pro Ty, kteří na této akci chyběli, kdo vůbec guláše uvařil?
Členové mysliveckého spolku - Václav Bedřich, Trojek & Svadbíková,
Černý Víťa, Sokol - Lojza Svízela, Hasiči - Libor Zeman, dále za Obec
Březí Libor Rut, za Vinaře Kadrnka Víťa & Kern David, DDP,

V její knize najdete jídla, která jsou rychle připravena a navíc ze
surovin, které dostanete běžně v obchodech u nás koupit.
Když teď o Petře píši, mám radost z toho, že v naší vesnici bydlí
takoví úžasní mladí lidé jako Petra. Vám ostatním přeji do této
knihy alespoň nahlédnout.
Je mi ctí, že jsem dostala úkol seznámit čtenáře s úspěšnými lidmi
naší vesnice a těším se již na další významnou osobnost, kterou vám
představím v příštím čísle.
Věra Subotová
www.breziumikulova.cz

Chromíkovi, Polášek Dalibor,
Kňourek & Jarkovský, Jatka
Holešinský.
Za Myslivecký spolek Ruda Dobiáš
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Z historie obce
Historie a dějiny obce – 1985
V tomto roce se narodilo 23 dětí, z toho 8 dívek a 15 chlapců. Mezi děvčátky se objevilo jméno Darina.
Zemřelo 11 občanů – 5 mužů, nejmladším byl pan Čížek (56 let), pan Cetl, Fojtík (75 let), pan Demek (76 let)
a nejstarší pan Ruprecht ( 77 let). Mezi nejstarší zesnulé ženy patřila paní Židelová (89 let), paní Müllnerová
(88 let), dále zemřela v tom roce paní Kalousová, Trávníková, Grulichová a Preizlerová. Počet obyvatel: k 31.
12. 1985 bylo v obci 1454 občanů. Mezi nejstaršími byla paní Rathouská – 91 let, paní Kopecká a pan Lindner
– 88 let. Uzavřených sňatků v tomto roce bylo 18.
Nový rok byl zahájen bohatou sněhovou nadílkou a velmi nízkými teplotami. Nejnižší teplota bylo 7. 1. až
-27°C. Nejchladnější rána v červnu byla 10., 11. a 17. 6. – 10°C, nejvyšší teploty v červenci a srpnu 30°C až
34°C. Na konci roku sníh nenapadl a Vánoce byly bez sněhu.
Škola – v tomto školním roce navštěvovalo školu ve 12ti třídách 282 žáků. Pracovalo jedno oddělení školní
družiny – vedoucí J. Sauerová, ředitelem školy byl Mgr. Miroslav Pokorný, 16 pedagogických pracovníků, 4
provozní zaměstnanci – školník pan M. Kalous, uklízečky – A. Kalousová, M. Iderná a Dufková. Provoz školní
jídelny, kde se stravovalo 215 strávníků, zajišťovala paní M. Židelová, K. Buchtová a Vl. Kňourková. Školní
docházku ukončilo 35 žáků; 10 bylo přijato ke studiu na střední školy ukončené maturitou, 25 žáků přijato do
učebních oborů – zemědělství, stavebnictví, strojírenství, doprava, gumárenský průmysl, potravinářství,
služby, obchod.
Na škole pracovalo 8 zájmových kroužků: rozhlasový, fotografický, technický, zdravotnický, taneční,
rybářský, včelařský a jazykový.
V tomto roce byla výuka sportovních a pohybových her využita hlavně k nácviku spartakiády. Spartakiádě
je v obecní kronice věnován celý článek a bylo by škoda nezmínit se o tom, jak nácvik probíhal ve školce,
škole a v obci. K nejmladším cvičencům patřily děti z MŠ, které spolu s rodiči zvládly cvičení na jedničku.
Spolu s rodiči cvičilo 16 dětí pod vedením M. Jakešové.
K nejpočetnějším cvičencům v naší obci patřili žáci ZŠ. Nacvičovali je učitelé z místní školy a k nejlepším
cvičitelům patřila paní učitelka Věra Subotová, která secvičovala mladší žáky, cvičila se svojí malou dcerkou
za MŠ a ještě se ženami. Skupinu mladších žákyň secvičovaly učitelky J. Čermáková a L. Martinovičová.
Starší žáky M. Pokorný a starší žákyně S. Sedláková. Mezi další cvičence patřily naše ženy a musím
poznamenat, že velmi úspěšné. Protože patřily na okrese mezi nejlepší cvičenky, byly všechny vybrány na
celostátní cvičení na Strahově. A tady se musíme také pochlubit samy, poněvadž naši secvičnou na koupališti
v Březí přijela z Prahy zhlédnout autorka skladby žen - paní Eva Bémová.
Tuto návštěvu s pohoštěním jsme zakončily v tehdy známém družstevním „Libabaru“. A nakonec ještě
jména všech úspěšných cvičenek: cvičitelky – Ludmila Řežábková a Světlana Hrabánková, cvičenky – Jarmila
Pregetová, Blanka Mančíková, Věra Subotová, Leona Kořínková, Ludmila Pouzarová, Marie Řežábková,
Anna Halčišáková, Broňa Pregetová, Dana Kudelňáková, Staňa Koňaříková, Miluše Polachová, Olga
Jakešová, Romana Pouzarová.
www.breziumikulova.cz
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Z historie obce
Je smutné, že se do nácviku nezapojili naši muži – cituji z kroniky: svůj volný čas věnovala většina
vysedáváním v místním hostinci; to muži z Dobrého Pole byli aktivnější a sportovnější, ti se Spartakiády v Praze
zúčastnili.
Budování a zvelebování obce.
V tomto roce byly opět přiděleny finanční částky na neinvestiční akce. V sále MNV bylo provedeno
obložení stěn, stropů a sloupů dřevem, zřízení tolik potřebného ústředního topení, výměna svítidel, přebudování
sociálního zařízení včetně vybudování septiku. Byly vyměněny vchodové dveře a původní stará hospoda
přebudována na vkusně zařízený šenk. V sále byl zákaz kouření.
Před dokončením byly práce v jeslích a MŠ, kde byla provedena přístavba ložnice, výstavba komína a
instalace nového kotle k ústřednímu topení. Zednické práce provedli naši zedníci, zaměstnaní v JZD pod
vedením pana J. Stiburka.
Obchod.
Občané nadále nakupovali ve starém obchodě, který je opravdu pro naši obec velmi malý. V tomto roce
došlo k menším vnitřním úpravám v potravinách (vybourání zdi), malovalo se. Ale v příštím pětiletém plánu je
výstavba nové prodejny již naplánována. Jak je vidět, tak se ta pětiletka protáhla na dvacetiletku. Snad se letos
již dočkáme.
Pro zemědělce byl tento rok velmi nepříznivý. Vinice pomrzly, bylo nutné vypěstovat nové dřevo. Vlivem
velké vlhkosti, velkým výkyvům teplot, byla zničena zelenina a ostatní plodiny.
Kulturní akce v tomto roce byly zahájeny plesovou sezónou – ples pořádal Sokol, hasiči, SRPŠ, myslivci a
maškarní SSM. Zahrádkáři, jako každým rokem, pořádali v dubnu Košt vína, 1. června byla na koupališti
přehlídka Spartakiády, v srpnu oslava padesátiletých a šedesátiletých jubilantů.
Z obecní kroniky zpracovala Ludmila Řežábková

V minulém čísle se mi při přepisu a formátování příspěvku z historie, podařilo tehdejšího předsedu MNV p. Jindřicha
Kadrnku neúmyslně titulovat, jako předsedu ONV, čeho si jistě mnozí pamětníci všimli. Tímto se paní Ludmile Řežábkové
(autorce článku) a také těm, kterým jsem tímto „pohnul žlučí“, velice omlouvám. Budu se snažit, abych se takových překlepů v
budoucnu pokud možno vyvaroval.
Děkuji za pochopení..

www.breziumikulova.cz

-MC-

strana - 12

Stalo se nestalo
ANONYM
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané.
Do redakce se nám, ne běžnou cestou, dostal
anonym, na které redakce zpravidla vůbec
nereaguje! Leč, jak v dopise dotyčný píše, jde
o 65 letého důchodce, který aktivně sleduje
dění v naší obci, ale má strach se zveřejnit,
proto jsme tentokrát udělali výjimku a
požádali členy současného vedení obce,
které je v dopise kritizováno o vyjádření a
objasnění tohoto tématu.
(Omluvte prosím horší kvalitu kopie původního
anonymního dopisu).

Nejdříve krátce pár slov k situaci.
Obec Březí činnost SDH vždy
podporovala, podporovat bude a velmi si
váží usilovné a obětavé práce jejich členů.
Spolupráce s místními dobrovolnými hasiči
byla vždy a je i v současnosti na vynikající
úrovni (až na pár jedinců, kteří bojkotují
spolupráci s obcí). Jsme si vědomi jejich
obětavosti, nasazení a píle a nikdy bychom
nemohli vědomě mařit jejich snahu.
Od roku 2010 se obec podílela nemalou
finanční částkou na provoz místního sboru
hasičů. Pro představu nastíníme pár
investičních akci.
- Nákup CAS Tatra 5,5 mil
- Roční provozní náklady placené obci ca
300 tis
- Nákup doprovodného vozidla Iveco
1,2mil
- Nákup výzbroje a výstroje ca 150 tis ročně
- Údržba vozového parku ca 80 tis ročně
a jiné.

Vážená paní redaktorko, vážený pane redaktore!
Rád bych se s Vámi a Vašimi čtenáři touto cestou podělilo události z naší obce Březí u Mikulova,
především o tom, jak zastupitelstvo naší obce nakládá s dotacemi.
Jsem 651etý důchodce a mám už mnoho volného času, a proto také aktivně sleduji dění v naší
obci. Každé ráno chodívám do místního obchodu kolem obecní vývěsky, kde jsem se nedávno
dočetl, že obecní zastupitelstvo zamítlo dotaci pro místní hasiče. Nedalo mi to, a začal jsem
pátrat po dalších informacích. To, co jsem zjistil, mne velmi znepokojilo.
Jednalo se o dotaci na podporu a vybavení sborů dobrovolných hasičů v rámci příhraniční
spolupráce ve výši 26 516,- EUR, cca 660000,- Kč za spoluúčasti obce 13%. Nejedná se vskutku
o malou částku a každá podpora pro místní hasiče by se měla dle mého názoru plně využít.
Místní hasiče znám od malička ještě jako kluky. Dělají svůj koníček z lásky, dobrovolně,
zadarmo, ve dne i v noci, ochraňují náš majetek i životy. Jejich jednotka disponuje i přístrojem na
oživování a dokonce mají s tímto přístrojem i pár výjezdů úspěšných. Nedávno o nich dokonce
psali i v novinách, že úspěšně zachránili pána, který byl v naší obci na dovolené.
Mnoho místních spoluobčanů jejich práci nevidí. Oni zatím ve svém volnu čistí studny, dešťovou
kanalizaci, kácí stromy, zúčastňují se různých kurzů a cvičení k rozšíření svých znalostí a
dovedností. Okrádají své rodiny o čas. Na rozdíl od fotbalistů, nebo vinařů, jejichž spolky jsou ve
vesnici hodně vidět.
Proč tedy neschválit dotaci? Z 15členného zastupitelstva konaného 14. 8. 2017 v 18:30 hodin
došlo pouze 10 zastupitelů a z tohoto počtu hlasovalo 5 PRO a 5 se zdrželo hlasování. Tudíž
návrh nemohl projít. Nový pan starosta Sýkora nehlasoval, pan místostarosta Kern také nezvedl
ruku, a přitom mu letos hasiči zachránili pole a vinici před požárem. Pan radní Dalajka se také
zdržel hlasování i když mu hasiči loni ochránili dům před pádem suché břízy. Pan Kardrnka a
pan Sýkora mladší taktéž nebyli ochotni hlasovat. Pánové, Vám ti kluci snad nikdy nepomohli?
Co se to s Vámi děje? Myslíte si snad, že hasiče nepotřebujeme? Nebo je to pro obec příliš
vysoká částka, kterou by musela vynaložit ze svého rozpočtu? Nebo byl důvodem pan radní
Bedřich, který v době konání zastupitelstva seděl v hospodě na koupališti?
Vzhledem k situaci v obci píši tento dopis anonymně. Veškeré informace si můžete ověřit na
obecním úřadě v Březí. Přikládám 200,- Kč s žádostí o uveřejnění tohoto dopisu. Jsem důchodce
a tak bohužel více dát nemohu.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

-ANONYM-

Není to jistě málo, ale jsme si vědomi, že záchrana lidského života, zdraví nebo majetku je nenahraditelná. Pro porovnání
bychom vám chtěli nastínit také náklady a v jakých relacích se pohybuje financování hasičů, např. u našich sousedů. Tak třeba Dolní
Dunajovice nemají vlastní sbor dobrovolných hasičů vůbec, proto si platí přibližně 50 tis/rok obci Perná za zajištění požární ochrany.
www.breziumikulova.cz
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Ještě pár slov, faktů a upřesnění k bodům v anonymu, protože se můžeme jen domnívat, ze kterých zdrojů pan anonym čerpal.
Dotace, o které se v dopise píše, byla obci doručena v září 2016, ještě za působení pana Pavlíka. Podklady k dotaci ležely v
jeho šuplíku nehnutě do doby, než obec obdržela výzvu, jestli dotaci pro hasiče přijímá. Nikdo z radních (v té době čerstvě nových)
však nevěděl, o co v této žádosti jde. Vyzvali jsme pana Vykoukala o vysvětlení k této dotaci a k čemu má být použita. Pan
Vykoukal, jako bývalý místostarosta a radní, ale taky nevěděl, o co se v tomto případě jedná. Dali jsme mu proto týden na zjištění
a vysvětlení žádosti, které jsme se ale bohužel nedočkali.
Nechápeme, proč se na Zastupitelstvo v uvedené době hlasování, kdy se dotace měly schvalovat, nedostavil pan exstarosta
Pavlík, který mohl dotaci objasnit a nedostavil se ani bývalý velitel hasičů p. Brázda, kterým na schválení této dotace mělo záležet.
Rázem by měli při hlasování většinu a dotace mohla být schválena. Takže napadení anonyma, že nové vedení obce je proti schválení
dotací pro hasiče se přinejmenším nezakládá na pravdě.
Při schvalování dotací, by ale zastupitelé obce měli být současně obeznámeni na co a k čemu má být dotace použita. Až
následným jednáním zjistil pan Kern, k čemu je tato dotace určena a jaké jsou podmínky při využití dotace. Dotace měla být určena
na výzbroj hasičů, ale tuto mají v současné výbavě a je nová. Pořizovat ještě novější, by v této chvíli nebylo efektivní a hlavně, by
to bylo na úkor ostatních, neméně potřebných investic, které obec čeká. Tak se zamysleme a vžijte se do situace, že máte pro něco
hlasovat, když vlastně ani nevíte k čemu předložená dotace slouží a vy se máte bez uvedených podkladů rozhodnout, ke spokojenosti
všech občanů v obci.
Takže závěrem, kdyby se pan Pavlík zastupitelstva zúčastnil, komunikoval a všem zastupitelům objasnil podrobnosti k
dotaci, nemuselo k téhle situaci vůbec dojít.
(zdroj Rada OÚ)
Dovolte ještě, krátké vysvětlení a možnost reagovat jmenované zastupitele ke konkrétním výtkám, zmíněných v anonymu.
Co se týče kritiky mého hlasování. Byl jsem omluven, řádně jsem čerpal dovolenou a o dovolené si můžu trávit čas, kde chci.
PS: A pokud je mi známo, tak na koupališti žádná hospoda není.
(Aleš Bedřich)
Ke kritice pana anonyma ohledně výjezdu k mé vinici musím za sebe říct, že mimo výše zmíněných podpor, zaměstnávám také
jednoho z dobrovolných hasičů a kdykoliv jej rád pustím k výjezdu.
(Petr Kern)
Jelikož pan důchodce zmiňuje i mé jméno a uvádí neúplné a zkreslené informace, rád bych napsal také pár slov. Ano SDH před
mým domem pokáceli suchou břízu. Protože tento strom byl již více než rok a půl suchý, žádal jsem několikrát pana starostu Pavlíka,
aby se o strom, patřící obci a ještě k tomu na obecním pozemku, řádně postaral. Při každém silnějším poryvu větru, se stromu padaly
větve a ohrožovaly kolemjdoucí občany. Reakce vedení byla vždy stejná, musí se počkat na vegetační klid. Dle mého názoru i
názoru odborníků, mrtvý strom nepotřebuje vegetační klid. Až na nátlak, že celou věc předám na příslušný úřad, jako obecné
ohrožení, se do věci vložil pan Franta Vykoukal a s místními hasiči strom porazil. Tímto jim velice děkuji. Nikdy jsem
neargumentoval poškozením mého domu, ale šlo mi hlavně o bezpečí lidí. Škoda, že se pan důchodce, ať už je ze Slovenska nebo
Březí, nedošel zeptat, rád bych mu vše vysvětlil osobně.
(Milan Dalajka ml.)
Vážení spoluobčané.
Velice vás prosíme, berte tyto 2 články s určitou nadsázkou.
Tento anonym nás křivě a nepodloženě nařknul ze zaujetí proti SDH a protože nevíme, jestli v této chvíli již nekoluje tento, nebo
jemu podobné po vesnici, chtěli jsme uvést věci na pravou míru.
Víme, že se blíží volby a tedy ataky, lži a polopravdy některých lidí se mohou stupňovat. Nenechejte se omámit a zmást sliby a
„senzačními zprávami“ z pochybných zdrojů, které nemusí být ani z části založeny na pravdě. Jste dospělí a přemýšlíte, proto si
raději pro svůj klid ověřujte informace z více zdrojů.
Nechceme vás těmito ,,pamflety'' obtěžovat, ale jak jistě pochopíte, nemůžeme si také nechat na sebe bezdůvodně házet špínu.
(Aleš Bedřich, Petr Kern, Milan Dalajka ml.)

www.breziumikulova.cz
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Organizace a spolky v Březí
Ze života a činnosti SDH Březí
Sbor dobrovolných hasičů obce Březí, byl založen v roce 1880 za účelem zajištění plnění úkolů obce na úseku požární ochrany.
SDH tvoří v současné době 29 členů z toho výjezdová jednotka 16 hasičů. Jejich starostou je A. Dufka, místostarostou F. Vykoukal,
velitelem SDH je J. Polášek, pokladníkem L. Zeman, velitelem JSDH P. Kršík.
JSDH Březí zajišťuje požární bezpečnost kromě naší
obce také v okolních městech podle velikosti události.
Jsou povoláváni do celé republiky dle potřeby HZS.
Jednotka je zařazená do JPO 3 s před-určeností na
požáry, povodně, technickou pomoc a AED.
Od roku 2016 jsou členové proškoleni na poskytování
neodkladné první pomoci a zařazeni do systému First
responder s AED. To znamená, že disponuje
automatizovaným defibrilátorem.
Tímto bychom chtěli poděkovat bývalému vedení obce
a JHM kraji, které v roce 2016 zakoupilo nové vozidlo
IVECO DAILY, abychom vůbec mohli v systému First
responder pracovat a hlavně úspěšně. To dokazují i
zásahy našich členů, kterým se podařilo pomocí AED
vrátit k životu již dva občany: p. Janštu, který byl v naší
obci na dovolené a p. Kusmiče z Dobrého Pole.

Dále jednotka zvyšuje svou odbornou způsobilost přezkušováním, kurzy a výcviky. Každý člen jich musí absolvovat 12 po 6
hodinách, jinak pracují na své svěřené technice, rekonstrukci hasičské stanice cca 68 hodin každý člen ročně.
Díky podpoře obce SDH nezaostává ani po stránce výstroje a výzbroje, protože na dobrovolné hasiče jsou kladeny čím dál větší
požadavky, jak technikou, tak vědomostmi a je potřeba tento trend podporovat. Jen loňský rok zasahovali u 38 událostí, z toho je 23
požárů, 3 AED, 7 technická pomoc, 2 plané výjezdy a 3 cvičení s HZS.
Jinak se zúčastňujeme několika akcí pro děti, pálení čarodějnic (škola školka a obec Dobré Pole). MDD v Březí, Dobrém Poli,
Pavlově, Klentnici. Největší akce je ale naše Drakiáda, loni za námi došlo 176 občanů, z toho 72 soutěžících, zbytek došel podpořit
své závodníky.
V současné době pracujeme na založení kroužku mladých hasičů, na které se musí vyškolit 4 členové jako vedoucí. Finanční rozpočet
pro žáky by měl činit cca 250tisíc na nákup techniky a výstroje pro děti.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří vědí, že SDH je nedílnou součástí obce, ale hlavně hasičům, že vše dělají
ve volném čase a zadarmo! Chrání životy a majetek všech a sami své životy nasazují. A také hlavně poděkovat jejich rodinám, které
okrádají o čas, ale oni tu HASIČINU dělají z lásky!
Sbor dobrovolných hasičů obce Březí

www.breziumikulova.cz
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Ze života organizací
Poděkování dobrovolným hasičům.
Vážená redakce „Březáckého zpravodaje“
Dovolte mi prosím, abych prostřednictvím Vašeho zpravodaje vyjádřila obrovské DÍKY SDH Březí, za velmi pohotový zásah při
požáru bytového domu na ulici Pohraniční dne 31.1.2018.
Možná, že by se našel někdo, kdo by mohl namítat, že však se až tak moc nestalo. Ale kdo ten strach nezažije na vlastní kůži, ten to
ani pochopit nemůže. Nebýt rychlého a pohotového zásahu našich ochotných
chlapců, přišlo by v okamžiku o střechu nad hlavou hned osm rodin.
Okamžitě po zavolání na linku 150 byli na místě a předvedli práci přímo
profesionální. Ta jejich rychlost, souhra a pohotovost byla dech beroucí. Možná to
teď tak hrozně nevypadá, ale musím
podotknout, že po celou dobu byli v
ohrožení života, protože každou
minutou hrozil výbuch plynu.
Takové obětavosti, bychom si měli
všichni nesmírně vážit, vždyť svou
práci vykonávají dobrovolně, stojí
je to spoustu dřiny, věnují tomu svůj
volný čas a teď nemluvím jen o tom,
že zachraňují majetky a lidské
životy, ale pomáhají při všech
veřejných akcích a to vše dělají z
lásky a od srdce. Měli bychom
nejen být hrdí za ty naše obětavé
kluky, ale hlavně je všemocně
podporovat v jejich práci. Ruku na
srdce, nikdo neví, kdy jejich pomoc bude sám potřebovat.
Tímto děkuji i obecnímu úřadu za jejich podporu a doufám, že je nadále podporovat bude.
Ještě jednou DÍKY!
Jménem všech obyvatel bytovky na ulici Pohraniční napsala Fučíková Soňa.

Krátký přehled termínů závodů klubu RC Březí a zároveň i pozvánka.
Přehled závodů modelů kategorie 1:5 buggy na dráze v Březí dle kalendáře RCAČR:
21.- 22. dubna
5.- 6. května
22.- 23. září

volný závod (warm up)
první a druhý závod MČR
patnáctý a šestnáctý závod MČR

Pilot našeho klubu RC Březí Jarda Prokeš, bude obhajovat loňský titul. Která obec v okolí se může pochlubit pořádáním
mistrovství republiky a zároveň i úřadujícím mistrem republiky. Přijďte se podívat na atraktívní podívanou pro malé i velké, ale také
povzbudit naše závodníky - vstup je volný, občerstvení zajištěno - během závodů je zde otevřený bufet.
Průběh závodů je vždy stejný, dopoledne kvalifikace, cca od 13 hod.-1/4 finále, 2x semifinále, finále „B“ a nakonec finále „A“.
Mimo závody je dráha v Březí volně přístupná, takže jestli má někdo doma nějaký model, tak si jej může přijít vyzkoušet.
Jak jsem se již zmiňoval, tak prohánění vesměs školní mládeže po dráze na kolech, nám až zas tolik nevadí, samozřejmě pokud
se na dráze chovají slušně v mezích pravidel a dráha právě není promáčena.
Jan Žďárský
www.breziumikulova.cz
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Kalendář akcí 2018
7. duben

Úklid kolem vesnice
sraz v 9,00 hodin na Kovárně
/organizátoři: myslivecký spolek ARTEMIS,
OÚ Březí, DDP, Přátelé dobré zábavy/

14. duben

Březácký turnaj ve stolním tenise
děti do 15 let od 9,00 hodin
dospělí od 13,00 /startovné 150,- Kč/
/závazné přihlášky: Ruda Dobiáš
tel.603889770/

- duben

Sběr nebezpečného odpadu /detaily oznámí
hasiči/
Pálení čarodějnic

5.-6. květen Otevřené sklepy Březí a Dolní Dunajovice
sobota 10,00 - 20,00 hod
neděle 9,00 - 13,00 hod
/spolek vinařů a zahrádkářů/

1. červen

Oslava MDD v rámci školy, školky
/ZŠ,MŠ/

16. červen

MDD /detaily budou zveřejněny na
plakátech/
/Kerberos, hasiči/

23.-24. červen Jánské hody
/Chasa Březí, OÚ/
- srpen
Zájezd s důchodci
/termín bude upřesněn/
/Kulturní komise, OÚ/
- srpen

Pohádkový les
/termín bude upřesněn/

25. srpen

Letní guláše
/myslivci Březí/

22.-23. září Závod Mistrovství ČR modelů aut
/RC sport Březí: www.rcbrezi.cz/
20. říjen

Setkání seniorů
/Kulturní komise, OÚ/

10.listopad

Martinské koštování
/Zahrádkáři a vinaři/

17.listopad

Babské hody
/Přátelé dobré zábavy/

8.prosinec

Beseda u cimbálu
/Kulturní komise, OÚ/

5.-6. květen Závod Mistrovství ČR modelů aut
/RC sport Březí: www.rcbrezi.cz/
12. květen

-

květen

Den matek
začátek v 15,00 hodin v sále OÚ
/Kulturní komise, OÚ/
Školení o chemické ochraně vinné révy
/termín bude upřesněn/
školitel - Jindřich Kadrnka
místo konání - hospoda U Ciboušů
/Zahrádkáři a vinaři/

(změna termínu akcí vyhrazena)
-bpo-

www.breziumikulova.cz
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Pro milovníky divadla, pár typů na
představení v Mikulovském kině

Více na webu
http://mikulovskarozvojova.cz/poradame

www.breziumikulova.cz
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Ze života a činnosti organizací a spolků
Z činnosti klubu maminek a dětí v Březí.
V loňském roce jsme měli spoustu aktivit například:
velikonoční šití, výlet - „Hon za
pokladem“, návštěva v Kerberosu, den
s kosmetickou poradkyní,
malování v přírodě, tvoření
montessori
hraček,
výroba
draků,
soutěž o nejlepší
vánoční cukroví.
Pro tento rok máme v
plánu
mini(mimi)
karneval, jarní tvoření,
šipkovanou, procházky
po
okolí,
vyrábění
vzdělávacích hraček pro
nejmenší, hry v lese, každou
středu jiné tvoření a spoustu
dalších aktivit, z týdne na týden
plánujeme program společně a
jsme otevřeni novým nápadům.
Navštěvují nás děti od prvního
měsíce, až po školáky a pro každou
věkovou kategorii máme hračky, aktivity, či
jakoukoli jinou zábavu.
Největší plán pro rok 2018 je otevření třetího dne aktivit
s Klubíkem
- pondělí od 8-11hod máme MIMI klubík (0-3 roky),
- středa 15:30-18hod vyrábění (věkem neomezeno) a nově připravujeme sportovky
(bližší info bude v novém letáku).
Rádi uvidíme nové maminky s dětmi a i když jsme „Klub maminek a dětí“, tatínci či
ostatní členové rodiny jsou vítáni a nemusí se bát přijít. Rádi uvidíme kohokoliv s
ratolestí, jde přeci o radost dětí a je jedno, kdo je doprovází.
A nakonec ještě prosba maminek klubu:
Obec Březí nám umožňuje využívat bezplatně prostor, ve kterém se scházíme, ale dál nás
již více nepodporuje. Bohužel ta místnost je studená, prašná a podlaha je nevyhovující
pro malé děti, natož batolata. Pokud by se v obci našli dobří lidé, kteří si váží snažení
maminek v Březí a jakkoliv je podpořil (hračkami, knihami, vybavením) budeme Vám
vděční! Jde o děti a ty si zaslouží slušné prostředí!
Lucie Rozborilová

www.breziumikulova.cz
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Inzerce, informace OÚ

Oznámení
OÚ Březí hledá plavčíky na koupaliště
na letní sezónu 2018.
Minimální mzda 120Kč na hodinu.
Školení na tuto práci zajistí a zaplatí
OÚ.
Přihlášky do 15. dubna 2018 !

Další informace u starosty
na OÚ.

Informace
Jak jste si již jistě všimli, probíhá v naší obci pokládka optického kabelu firmou Lukeš – Novosedly.
Firma vše provádí na vlastní náklady. Jde o zkvalitnění služeb pro naše občany. Věříme, že mladí lidé tuto
službu uvítají a starší pochopí, že to je pro jejich děti a vnuky do budoucna velmi důležité.
Děkujeme za pochopení.

-OÚ Březíwww.breziumikulova.cz
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Různé
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. prosince 2017 od 10 hodin proběhlo vítání nových občánků Březí v obřadní síni obecního úřadu. Se svými rodiči přišli Lucinka
Gregorová, Vojtíšek Dalajka a Eliška Zelinková.
Tentokrát bylo vítání Lucinky zajímavé tím, že kmotr Roman přiletěl až z daleké Kanady.
A nejen to. Malá Lucinka je již pátým
pokolením ve své rodině. Což je v dnešní
době opravdu vzácnost. Potěšila nás
pochvala prababičky Jarky, babičky Broni,
maminky Radky a jen praprababička Marta
se ze zdravotních důvodů
nemohla
dostavit. Vše však viděla na videu, které
pro ni natočili příbuzní v obřadní síni a
doplnili komentářem.
Vojtíšek si na své vítání přišel již sám,
seděl na židli vedle
kolébky
a
trpělivě
vyslechl pana starostu. Program dětí
se mu velmi líbil, stejně tak jako
malé Elišce. Přejeme všem třem
šťastný život, aby poznali jen to
krásné, co jim život může dát. A aby
vyrůstali obklopeni láskou svých
rodičů.
Poděkování patří paní učitelce Darině Mucalové za přípravu dětí na vítání a
jejich doprovod na klávesy. Také všem dětem a dospělým, kteří tento pěkný slavnostní akt připravují.
Mgr.Věra Subotová

Krátké ohlédnutí za Fašankem 2018
Letos se Fašank v Březí konal 17. února a jako každý rok celou akci organizovala parta DDP. Na
dětském karnevale letos účinkoval DJ Fleisig, který měl pro malé účastníky připravený program
– písničky, tanečky, soutěže a dokonce i bublinkovou show.
Zúčastnilo se asi 100 dětí z Březí a okolí, každé bylo odměněno
balíčkem se sladkostmi a pitíčkem. Zbylé balíčky jsme odvezli
dětem do školky. Na večerní zábavě hráli skupina Lexaband
z Ostravy a DJs J&M. Každý rok přibývá originálních a doma
vyráběných masek. Nejlepší z nich – skupina z filmu Dědictví
aneb Kurvahošigutntág, špendlíky z google map a ledové království – jsme ocenili zajímavými cenami.
Děkujeme obci za poskytnutí sálu, rodičům za dobrovolný příspěvek na dětský karneval a těšíme se znova příští rok 16. února 2019.
www.breziumikulova.cz

- MíŠ-
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Aktuality
Knihovna OU - zamyšlení nad rokem 2017
Registrovaných čtenářů bylo 175
Knihovnu navštívilo v roce 2017 – 2798 návštěvníků.
Internet využilo – 780 osob
Výpůjček celkem- 2791

Provozní doba:
St 8:00 – 12:00 hod a 15:00 – 18:00 hod
Pá 8:00 – 12:00 hod a 15:00 – 18:00 hod
Čtenáři

také

mohou

navštívit
naše
webové
stránky:
http://www.knihovnabrezi.webk.cz/ nebo
facebook:. Kde se mohou dozvědět
informace o novinkách, akcích v knihovně
atd.
Od září probíhá pravidelně každý rok
v knihovně balení knih a učebnic a burza
vyřazených knih. Knihovnu mohou čtenáři
navštívit nejen za účelem výpůjčky knih, ale
i posedět v příjemném prostředí u kávy nebo
čaje. Děti a mladí čtenáři si pak mohou

zahrát hry na xbox
konzoly nebo zbrusu
nových počítačích,
které jsme zakoupili z dotace z Jihomoravského kraje.

Akce, které v roce 2017 proběhly :
V loňském roce proběhly různé akce pro občany, ale i pro žáky základní
školy např. dušičkové tvoření, malovaní na textil, pasování prvňáčků,
návštěva žáků základná školy, velikonoční tvoření - malování kraslic
voskem. Letos se těšíme na další milá setkání.

Adventní tvoření
V sobotu 25.11.2017 jsme se sešly kde jinde než v knihovně a jako vždy
nám věnovala svůj čas i materiál naše milá květinářka Iva Nagyová.
Tentokrát nás k obrovskému překvapení přišel velký počet tvoření
chtěných žen, což nám udělalo velkou radost. Zpočátku jsme sice
trochu bojovaly s pracovním místem, ale nakonec se vše vyřešilo a
panovala pouze spokojenost. S radostí byla vyrobena spousta pěkných
adventních věnců na stůl i na dveře a různých svícnů.
Krásně jsme se tím naladily na Vánoce. Kdo nepospíchal domů si
nakonec připil pohárkem dobrého vínka.
Tímto chceme poděkovat všem za příjemné setkávání při tvoření
během celého roku a zase se moc těšíme na rok následující.

www.breziumikulova.cz

Nejžádanější tituly 2017:
Dospěli:
1.
2.
3.

Dominik Dán – Nestydaté neviňátko
Irene Kelly – Matčiny hříchy
Boček, Evžen – Poslední aristokratka

Děti:
1.
2.
3.

Zuzana Pospíšilová – Hasičské pohádky
Disney, Walt – Malá mořská víla
Satan J. Maas – Dvůr trnů a růží

Nejlepší čtenář roku: na začátku roku vyhlašujeme nejlepšího
čtenáře za uplynulý rok. Jako čtenář roku je vyhodnocen ten, kdo
je pravidelným návštěvníkem knihovny a za uplynulý rok přečetl
nejvíce knih, tento pilný čtenář dostane knihu.
Nejlepší čtenář roku 2016:
1.Trysková Květa
2. Židelová Marie
3. Veverková Vlasta
4. Pouzarová Ludmila
5. Kornhůäuserová Gabriela
6. Deáková Anastázie
7. Kašparová Petra
8. Fučíková Soňa
9. Mančíková Marie
10. Demková Helena

Informace z obecní knihovny
připravila Jana Kudýnková
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Kulturní komise a OÚ Březí
srdečně zve v sobotu 12. května 2018
v 15,00 hodin
do sálu OÚ maminky, babičky, prababičky
se svými partnery na

program: - vystoupení dětí MŠ a ZŠ
- Mužáci
- b-tet
- hudba RYTMIK
občerstvení zajištěno
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