To sú enem

Hody

Nííííííc
……..

Co sa
stalo?

Na poslední červnový víkend 22/23 se
„březácká chasa“ pod vedením prvního
páru Petry Cigánkové a Borise Kluse
připravovala na tradiční Jánské hody.
Jako druhý pár v pořadí, z celkových
deseti, jim dobře sekundovali Sára
Machálková a Lukáš Panáček. Počasí
před víkendem sice slibovalo na tanečním
parketu v areálu koupaliště nevšední
společenský zážitek, leč jak se říká:
„Člověk míní, pán bůh mění“. A tak se
v sobotu odpoledne a večer rozhodlo
počasí udělat radost spíše zemědělcům.
Organizátory hodů však ani deštivé počasí
nezaskočilo a večerní zábava byla
přesunuta do sálu. Řekli byste, že špatné
počasí odradí natěšené návštěvníky od
účasti a radovánek, ale…

Aktuality – sportovní události
…bylo tomu právě naopak. V sále se tísnilo více než 540
platících účastníků a jak jsem zaslechl, bavili se náramně.
K dobré zábavě přispěla dechová hudba Sobuláci a také chasa
z blízkých okolních obcí - Novosedel, Bavor, Horních Věstonic,
Sedlece a Charvatské, která se předvedla v krojích se svými sóly.
Mezi nimi se neztratil ani Patrik Mikel, troufám si říct, že
zástupce nastupující mladé „stárkovské“ generace. Nedělní
program i večerní zábava, která pro vrtochy počasí, byla nakonec
také v sále, se již nesla v poklidném březáckém duchu s tradiční
malou účasti. Že by únava? Jako „bonbónek“ vystoupily v neděli
odpoledne děti z folklorního souboru Jarabáček z Drnholce a
blýskly se také svým tancem a sóly. Z celé té hodové přípravy i
samotného průběhu a veselí bylo ale cítit a je nutné vyzdvihnout
výbornou partu a spolupráci celé chasy. Kdy od ne zrovna
jednoduché dopravy a přípravy máje, která je letos přivezena až
ze Šumné, pak samotného pátečního stavění za přispění
cimbálky Podlužan, až k samotnému „stěhovavému“ víkendu
zvládli vše na výbornou.
Však velkou poklonu k organizaci a zajištění celého průběhu
sobotního programu složil chase kapelník dechovky Sobuláci,
kteří hrají na spoustě podobných akcí v okolí. Doslova řekl : “Na
tak skvěle organizovaných hodech, jako ty letošní v Březí, již 20
let nehráli“.
Abychom ale jen nechválili. Pořád je zde co zlepšovat. Mladí
byli skvělí. Možná by neuškodilo, a věřím, že mladí by asi i
uvítali větší podporu, zájem i pomoc rodičů, blízkých i okolí
chasy při přípravě hodů a letos i při neplánovaném stěhování
zábavy do sálu. Stárci se přeci jen celý víkend věnují obcházení a
bavení vesnice a určitě toho měli „plné kecky“. No a kromě
nestora hodů a stálého účastníka a hlavního organizátora
přípravy a stavění máje a mimo jiné obecního zastupitele Ladi
Machálka, kterého je zde potřeba za výkon taky vyzdvihnout a
poděkovat mu. Samozřejmě také pana starosty, pro kterého je to
čest, ale i povinnost účastnit se slavnosti hodů, ostatní
zastupitele na této společenské události nebylo vidět. Jak se říká,
někdy i účast je podpora. Věřím, že za tím bylo „jen“ pracovní
vytížení.
Na závěr mohu říci, že i přes vrtochy počasí během víkendu, se
celá víkendová akce vydařila.
-mc-

A co se to nevešlo do minulého čísla?

Viktorie Židelová absolutní vítězkou
tenisového turnaje v Třebíči
Přesně 23 zkušených hráček z různých klubů České
republiky se ve dnech 30.3. - 1.4.2019 utkalo na
turnaji starších žákyň v Třebíči. Právě sem se vydala
i naše zkušená klubová hráčka z Březí, Viki Židelová
(2006), která před začátkem letní sezony předvedla
naprosto výbornou formu.
Jako nasazená jednička potvrdila roli favoritky, když
celým turnajem prošla bez ztráty jediného setu! Ve
čtvrtém kole si hravě poradila s o rok starší
soupeřkou, kde přišla jen o pouhé 2 gemy.
Závěrečný finálový zápas si užila až do poslední
chvilky, kde porazila svou deblovou parťačku a
nasazenou dvojku turnaje z TC Brno výsledkem 6:4,
6:1.
V závěrečném deblovém
finálovém utkání na sobě
holky svůj předešlý zápas
nedaly znát. Hrály naplno
a i když byly spoluhráčky
o 2 roky a o rok starší,
dobrá podívaná byla k
vidění až do samotného
konce. Holky se po celé
utkání povzbuzovaly a
závěrečným super tiebreakem 10:7 si z Třebíče
odváží
cennou
trofej
vítězkyň čtyřhry.
Moc
gratulujeme
a
přejeme Viktorce spoustu
dalších vítězných turnajů!
TKB Hrušovany
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Novinky z naší školy

Škola informuje

neodepřela výjezd zubačkou na mohutnou pevnost Hohensalzburg,
největší zachovalý hrad střední Evropy, odkud byl nádherný výhled
Povinnosti školního roku 2018/2019 jsou za námi. Kromě finiše na celé město i Alpy.

v podobě závěrečného zkoušení a uzavírání známek se žáci
v posledních třech měsících zúčastnili mnoha zajímavých akcí a
právě o těch vás chceme informovat.

Z kalendáře ZŠ
9. – 10.5.2019 – Školní zájezd do Rakouska
12. 5. 2019 - Svátek matek – vystoupení žáků
14. – 16.5.2019 - Sběr starého papíru
23. 5. 2019 - Branný den
31. 5. 2019 -Třídní oslavy Dne dětí
4. 6. 2019 - Beseda s Cyrilem Podolským
6. 6. 2019 - Beseda Policie ČR s žáky 8.a 9. ročníku
11. 6. 2019 - Ozvěny Film festivalu Zlín v Mikulově
13. 6. 2019 - Pasování prvňáčků na čtenáře
14. 6. 2019 - Synagoga Mikulov - Hanin kufřík - vzdělávací
program pro školy spojený s prohlídkou
židovského hřbitova
14. 6. 2019 - Zahradní slavnost
24. 6. 2019 - Pedagogická rada
27. 6. 2019 - Slavnostní ukončení školního roku
28. 6. 2019 - Vysvědčení
29. 6. - 1.9.2019 - Hlavní prázdniny

Po příjemně prožitém odpoledni se přesunuli do Bad Ischlu, kde na
ně čekalo ubytování s překrásným výhledem na bývalé letní sídlo
císařské rodiny, které si zamilovala i císařovna Sissi. Druhý den
ráno odjela celá skupina do městečka st. Gilgen, kde začala
komentovaná plavba lodí po Wolfgangsee. Výklad byl zaměřen na
zeměpisné údaje, historii a pověsti s místem spojené. Obdivné
pohledy z lodi na malebné městečko St. Wolfgang znásobila
procházka městečkem samotným po ukončení plavby.

Školní zájezd do Rakouska
Společně s cestovní kanceláří
pro poznávání „PRO TRAVEL“
se
žáci
naší
školy
s pedagogickým doprovodem
vydali na dvoudenní výlet do
Rakouska. Cílem bylo historické
město Salzburg,

Poslední zastávkou dne i celého zájezdu
bylo nejhezčí městečko Solné komory Hallstatt, které také figuruje na kulturním
seznamu památek UNESCO. Zde bylo
nutné vyjet zubačkou na vrchol hory
Salzberg,
aby
mohla
následovat
zážitková prohlídka místního solného
dolu s trasou Bergwerk – Salzwelten,
jehož součástí jsou i skluzavky a
závěrečná jízda vláčkem. Po nákupu suvenýrů a občerstvení již
následovala zpáteční cesta s úsměvnou nutnou půlhodinovou
přestávkou pana řidiče v Mikulově.

kam dorazili těsně před obědem. Zde je
čekala prohlídka historického jádra města
zařazeného na seznam světového dědictví
UNESCO
–
Dóm
sv.
Ruperta
a Virgilia, benediktýnský kostel sv. Petra,
arcibiskupský palác Residenz a rodný dům
W.A. Mozarta.
Dále následovala cesta do dech beroucích
zahrad Mirabel a důležitý rozchod určený
k nákupu suvenýrů, zejména originálních
„Mozatrových koulí“. Menší skupina si také

Bc. Dominika Kopřivová
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Aktuality z naší školy
Sběr starého papíru

Našim žákům přijel přiblížit
náročný proces výroby trikového
filmu
se
zaměřením
na
loutkovou animaci a představit
loutky z nově připravovaného
večerníčku Strašidelný herbář –
Šiflíka a Šuflíka.
Tento večerníček má již svou
knižní podobu, jejíž součástí je
MP3 CD, kterou namluvili
známé osobnosti dabingu: Lucie
Vondráčková, Boleslav Polívka
a Marian Labuda. Kniha byla
rovněž nabídnuta k zakoupení,
a to i s věnováním.

Po podzimní a jarní části naší
sběrové soutěže vám s velkou
radostí oznamujeme výsledky.
Z celkového počtu 174 žáků
školy se do soutěže zapojilo úctyhodných 79 žáků, ale také
jejich rodiče a prarodiče. Jelikož se zvyšují počty žáků,
úměrně se nám také navyšuje i celkové množství
odevzdaného papíru. A možná i více, než úměrně.
V letošním školním roce jsme do sběrných surovin
odevzdali překvapivých 11 273 kg. A kdo že patří mezi ty
nejlepší?
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Kadrnka Dominik
Kováčová Simona
Bergmann Vladimír
Pípal Miloslav
Smetana Dominik
Buráková Štěpánka

2. třída
7. třída
6. třída
1. třída
7. třída
4. třída

1183 kg
881,5 kg
714 kg
566,5 kg
543 kg
458 kg

Sborník literárních a výtvarných prací žáků ZŠ
a MŠ Březí
Již třetím rokem vydáváme a křtíme
u nás ve škole malý, ale náš
Sborník slohových, literárních a
výtvarných
prací,
ve
kterém
prezentujeme část tvorby žáků naší
školy. Letos nám těch stránek
docela přibylo. Napočítala jsem
téměř 70 jmen dětí, které přispěly
do Sborníčku svými krásnými texty
nebo obrázky plnými fantazie a
tvořivosti.
Tato
skutečnost
nenápadně
prozrazuje, že si děti umí najít
cestu také k vlastnímu sebevyjádření skrze umění, i když to
navenek vypadá, že nové technologie vítězí. Dětské povídky,
pohádky, básničky, úvahy, popisy, charakteristiky, příběhy
z minulosti i budoucnosti a milé ilustrace, kresby i malby jistě
příjemně překvapí. Dokonce mohou vybídnout i k pozornému
čtení a prohlížení. Není možné zde prezentovat celý
Sborníček, přikládám alespoň malé ukázky tvorby dětí.
Básničky, které vytvořily Terezie Židelová a Nikol
Krhovjáková, stojí jistě za přečtení. Celý Sborníček je možné
najít na FB stránkách Veselá Základka Březí.

K výše uvedeným vítězům ještě patří Miková Alena, Kozlová
Nela, Kyněra Vítek, Galová Natálie a Rychnovský Vít, jejichž
odevzdaný sběr jednotlivě překročil hranici 300 kilogramů.
Oproti loňskému roku, kdy jsme nadělovali výlet do Zoo
Lešná, jsme letos vybrali dárky takříkajíc pro celou rodinu:
rodinný poukaz do Aqualandu Moravia, poukaz na Bowling,
lístky do kina Mikulov a společenské hry od Albi. Všem
vítězům gratulujeme.
Mgr. Zdeňka Hajná a Mgr. Eva Vážná

Beseda s autorem
Na začátek června jsme pro naše žáky objednali
besedu s Cyrilem Podolským – animátorem,
scénáristou a režisérem – autorem krátkých
filmů, hudebních klipů a reklam. Jako animátor
má podíl na seriálech Králíci z klobouku, Pat a
Mat a Tlučhořovi. Jeho nejširší autorskou prací
je seriál večerníčků Krysáci (26 dílů, cca 195
minut).

Mgr. Jana Tichá
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Závěr školního roku – hurá prázdniny
následovalo vystoupení žáků prvního stupně v podobě
krásných choreografií na oblíbené dětské, letní, české i
zahraniční písně a jako poslední zazpívali žáci pátého
ročníku píseň v anglické originální verzi o blížících se
prázdninách.
Další částí programu byl
křest
Sborníku
slohových, literárních a
výtvarných prací, ve
kterém žáci za pomoci
svých
pedagogů
prezentují
část
své
celoroční tvorby.

Terezie Židelová, 9. třída
Březí za 100 let

Nikol Krhovjáková, 4. třída

V našem Březí za sto let,
bude samý kabriolet.
Auta budou létat vzduchem,
jen se samým vydřiduchem.

Léto
Už je tady letní čas,
kytky rostou zas a zas.
Do bazénu chodíme
a dobře se bavíme.

Místo domů budou vily,
Škola už tu dávno není,
aby všichni žili tak, jak snili.
teď už všechny děti lení.
Budeme žít pod vodou,
S kocourem si hrajeme,
s jednou velkou výhodou.
přes švihadlo skáčeme.
Vody všude dostatek,
za to žádný příplatek.
Jídla bude všude dost,
a sladké dětem pro radost.

Nechyběly ukázky tvorby
samotných autorů, kmotr
Sborníku
ani
dětský
šampus. Když křest, tak
se vším všudy, jak se
patří.

Můžem plavat, můžem spát,
pak si budem povídat.
Nemusíme číst a psát,
radši si budem spolu hrát.

Potom půjdem na párty,
Budeme žít s radostí,
možná mě vezmou do party.
každý vás hned pohostí.
Dovolená čeká nás,
Spokojenost je tu známá,
k moři půjdem plavat zas.
To vám tvrdím teď já sama.
Nachystejte kabely,
jdeme zase do školy.
Do lavice zasedneme
a něco se naučíme.

Během volné zábavy si
rodiče mohli zakoupit výrobky svých dětí na jarmarku a taky
lístky do tomboly. Pro děti byly připraveny sportovně
pohybové soutěže nebo malování na obličej. Dalším milým
zpestřením bylo spuštění zavlažovacího zařízení hřiště
určené dětem k osvěžení. Velké poděkování patří členům TJ
Sokol Březí za zajištění občerstvení. Dále také hodnému
tatínkovi Jiřímu Kadlecovi, který se postaral o ozvučení i
hudební produkci po celou dobu konání akce.

Zahradní slavnost
Po dlouholeté odmlce jsme se ve škole rozhodli opět
uspořádat slavnost, při které se společně pobaví rodiče i
jejich děti. Po dohodě s obecním úřadem se místem konání
stalo místní fotbalové hřiště. Termín 14. června byl letní,
avšak počasí přímo tropické.
Na měsíční přípravy
ve škole navázaly
přípravy na místě
samotném.
Od šestnácté hodiny
se scházeli rodiče
se svými dětmi a již
v půl
páté
jsme
mohli
odstartovat
hlavní program. Vše

Na závěr se konalo
losování tomboly plné
krásných cen, za které
také všem dárcům moc
děkujeme. Věříme, že
se vám akce líbila
stejně jako nám.
Bc. Dominika Kopřivová

začalo

básní

žáků první

Všem dětem i jejich rodičům přejeme
čarokrásné prázdniny.

třídy,
4

Na kus řeči se starostou
Jak udělat z Březí ještě o něco příjemnější inženýrských sítí v dalších dvou ulicích v lokalitě U Rybníka.
Je teď nutné vybrat zhotovitele a pustit se do práce.
místo k životu
Bude tedy obec prodávat v lokalitě U Rybníka další
pozemky?

A jsou tu prázdniny, řada našich občanů si plánuje či již
vyjela na dovolenou. V obci ale prázdniny rozhodně
nemají, naopak vládne čilý pracovní ruch, stále se něco
upravuje a Březí se postupnými kroky pořád vylepšuje.
Nový starosta, dá se říci, důrazně šlape a spolu s ním i
jeho spolupracovníci. Co nového se děje nám sdělil
starosta obce PhDr. Miroslav Vymyslický.

Ano bude. Na červnovém zastupitelstvu byla schválena cena
pozemků a způsob jejich prodeje. Obec v těchto dnech
oslovuje, na základě pořadníku, zájemce o koupi těchto
pozemků.

Ve svém volebním programu jste mimo jiné sliboval
Na úvod bych se vás, pane starosto, chtěl zeptat, co je semafor u základní školy.
od našeho posledního rozhovoru v Březí nového?
Celou situaci jsem přímo na místě konzultoval s Policií České
Jarní a letní měsíce jsou v obci vždy ve znamení úpravy republiky a domluvil se s ní na podmínkách a krocích, které
zeleně. Sekání trávy, úprava keřů a stromů. Jsme v tomto by měly vést k instalaci semaforu na přechodu pro chodce u
ohledu závislí na počasí a rozmarech přírody. Letošní jaro základní školy. Začneme úpravou vodorovného značení a
udělalo
určitě
radost
zemědělcům,
ale
obecním necháme vypracovat projekt na umístění semaforu k
zaměstnancům přidělalo spoustu práce. Oproti jiným jarům přechodu. Všichni víme, jak zdlouhavý to může být proces,
jsme měli daleko víc práce se sekáním trávy a jejím ale uděláme všechno pro to, abychom zvýšili bezpečnost
odvozem. Na tuto práci jsme nasadili všechny zaměstnance, našich dětí co nejdřív.
i tak jsme nezvládli všechno tak, jak bychom si představovali.
Prázdniny se blíží, přesto mě zajímá, co je nového ve
Léto je za dveřmi. Kdy se dočkáme otevření koupaliště? škole a školce.
Plánovali jsme otevřít koupaliště od prvního června. Na
přípravě koupaliště a drobných opravách bazénů jsme začali
pracovat s dostatečným předstihem. Ukázalo se však, že
bude nutné provést větší sanaci defektů v betonových
spárách ve všech bazénech, než jsme očekávali. Také nás
zdržel deštivý květen a natřít bazény jsme tak mohli až na
začátku června.
Návštěvníky koupaliště jistě potěší omlazená a nově
vysázená zeleň, nová budova pokladny, slunečníky a lehátka
k vypůjčení. V provozu je také bufet, který jsme kompletně
spravili. Cena vstupného zůstává téměř stejná, navíc jsme
zavedli rodinné vstupné.

Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr oddělení mateřské školy
od základní školy. Ten proces je poměrně složitý a zahrnuje
celou řadu postupných administrativních kroků. Jedním z
nich je také vypsání konkursního řízení na ředitelku mateřské
školy. Předpokládám, že až budou čtenáři náš rozhovor číst,
bude konkursní řízení ukončeno a bude známa nová paní
ředitelka nebo ředitel mateřské školy. Pokud všechno
dopadne podle našich představ, bude od prvního září
mateřská škola samostatnou organizací. Slibujeme si od
tohoto kroku zklidnění situace ve školce a zlepšení její
úrovně.

Před nedávnem jsme spolu mluvili také o tom, že se
Obec se snažila získat dotace na některé stavební obecní úřad chystá přestěhovat do bývalé budovy
projekty, jak byla úspěšná?
pohraniční policie, kterou obec v loňském roce koupila.
V případě obnovy chodníků na Hlavní ulici jsme dotaci Kdy se tak stane?
získali. Teď musíme vyčkat na výměnu vodovodních přípojek
a uložení vedení nízkého napětí do země, aby nám nové
chodníky vydržely co nejdéle a nebylo nutné do nich
zasahovat. Dotaci jsme získali také na vybudování

Rádi bychom se do nové budovy přestěhovali v horizontu
měsíců. Na úpravě prostor pro nový obecní úřad pracujeme
po drobných krůčcích. Je opravená střecha, v nejbližších
týdnech dojde ke stavebním úpravám v kancelářích,
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Na kus řeči se starostou - Aktuality
malování, položení podlahových krytin a vybavení kanceláří
nábytkem. Často jezdím za starosty jiných obcí a musím
bohužel říct, že pracují v daleko příjemnějším, a především
důstojnějším prostředí než my. Březí je jedna z největších
obcí v okolí a její obyvatelé si zaslouží vyřizovat své
záležitosti na obecním úřadě, který bude význam naší obce
reprezentovat.
Co Vám v posledních měsících udělalo největší radost?
Máme za sebou Dětský den na našem koupališti a ten se
podle mého názoru i podle názoru většiny účastníků opravdu
vydařil. Tentokrát ho organizovali především dobrovolníci a
obec a rád bych všem, co se na jeho přípravě a realizaci
podíleli, ještě jednou poděkoval.
Co čeká naši obec v nejbližších týdnech?

Vítězem se stal v kategorii dospělých Aleš Pouzar ml., z dětí
byl nejlepší David Baláž z D. Dunajovic.

Především prázdniny. Plný provoz koupaliště a s ním
povinnosti, které pro obec s jeho provozem vyplývají. O
prázdninách budou v Březí dva příměstské tábory, už druhým
rokem tábor zaměřený na stolní tenis a letos premiérově
tábor “Piráti”.
Určitě se nezastaví provoz obecního úřadu a dál budeme
pracovat na všech projektech a snažit se udělat z Březí ještě
o něco příjemnější místo k životu.

Rybáři z Březí zvou všechny zájemce na Feeder Cup, který
proběhne 7.9.2019 opět na Kačeňáku. Naopak noční závody
29.6.2019 byly z technických důvodů zrušeny.

Pane starosto, ať se vám daří veškeré úkoly úspěšně
realizovat. Otázky kladl a za odpovědi poděkoval
Mgr. Miroslav Kupilík

Rybáři závodili
Rybářský spolek Březí uspořádal dvě akce, na kterých si
mohli zazávodit děti i dospělí.
27. dubna se konaly Plavačkové závody za účasti 17
závodníků. Vítězem se stal Libor Kolařík z Březí.
O měsíc později, 25.května, proběhly opět na místním
rybníku Kačeňák tradiční rybářské závody pro děti i dospělé.
Účast byla hojná – 27 dětských závodníků a 44 dospělých.
Počasí se vydařilo a zábava byla vynikající. Na účastníky
čekalo bohaté občerstvení - grilované speciality (makrela,
prase), pivo a chlazené nápoje. Každý účastník si mohl
ponechat 1 kus ulovené, ušlechtilé ryby dle místního
rybářského řádu.

O dalších aktivitách místních
rybářů
budeme
psát
v následujícím Zpravodaji.
-mk-
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A blíží se prázdniny
Koupaliště

Dětský den

Obecní koupaliště je pro Březí velmi důležité. Není pouze
místem, kde mohou obyvatelé obce odpočívat, kam mohou
poslat své děti za zábavou, kde se mohou osvěžit v horkých
letních dnech, ale je i
důležitým turistickým
lákadlem, za kterým
celá řada, především
cykloturistů, neváhá
ujet mnoho kilometrů.
Všichni víme, že
koupaliště má svůj
věk a potřebuje rok
od roku náročnější
údržbu. Abychom ho vůbec mohli otevřít, museli jsme provést
náročnou opravu všech bazénů, která představovala
především sanaci defektů v betonových spárách a kompletní
přestavbu dna dětského brouzdaliště. Z prostředního bazénu
jsme odstranili klouzačky, jejichž provozování v této podobě
nebylo z hlediska bezpečnostních předpisů nadále možné.

Letošní oslava Dětského dne probíhala v sobotu 1. června na
březáckém koupališti v duchu honby za pirátským pokladem.
Návštěvníci oslavy, a bylo jich opravdu hodně, si mohli
vyzkoušet střelbu z luku a ze vzduchovky, projet se na koni,
sednout si do bagru a bagrovat, zajezdit si s rádiem řízeným
modelem auta, nechat si pomalovat obličej, kreslit na asfalt
nebo si vyrobit něco hezkého v dílničkách.
Po celou dobu nám hrála hudba a své taneční vystoupení
předvedly děti z Drnholce. Napínavý a dobrodružný byl zásah
našich hasičů při cvičném požáru. Jen horkovzdušný balón
nemohl kvůli silnému větru vzlétnout. Po celé dopoledne si
děti mohly dopřát zdarma zmrzlinu, chlazené nápoje, koláče
a rychlé občerstvení.
Na závěr si rozebraly pirátský poklad a pamětní listy. Díky
obětavosti všech
organizátorů a obci
Březí se svátek
dětí
opravdu
povedl. Všem, kteří
se na jeho přípravě
Museli jsme opravit prostory rychlého občerstvení. Vyměnit
podíleli, děkujeme
okna, mříže, opravit strop, rozvody vody a elektřiny, abychom
a těšíme se na
je mohli pronajmout novému provozovateli, který zvítězil ve
příští rok.
výběrovém řízení.
-starosta-

Věnovali jsme se zahradní úpravě koupaliště. Omladili staré
keře a vysázeli nové túje, které v budoucnu poskytnou stín a
budou sloužit jako větrolam. Starou “budovu” pokladny jsme
nahradili novou, daleko pohodlnější s prostory pro uložení
lehátek a slunečníků, které jsou návštěvníkům k dispozici.
Opatřili jsme koupaliště novými informačními tabulemi a
poutači.
Cena vstupného se zvýšila jen velmi mírně. Navíc je možné
zakoupit rodinné vstupné a pětidenní permanentku. Půjčení
lehátek a slunečníků je také zpoplatněno.
Jako každý rok jsme se potýkali s personálním zajištěním
provozu koupaliště a stále je možné se přihlásit na místo
plavčíka.
Velmi jsme se snažili, aby koupaliště prokouklo a za cenu
vyšších investic z něj bylo místo, které přiláká ještě větší
počet turistů, kteří kolem Březí pouze neprojedou, ale zastaví
se v něm.
-starosta-
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Ze života spolků v obci
Aktuality

Gril - párty
V neděli 9.5. jsme měli v kostelní zahradě farní odpoledne.
Počasí nám přálo, tak nic nebránilo tomu, abychom prožili
pěkný den. Opět nám pan Jarek Josefík ml. připravil různé
pamlsky na grilu. Pochutnali jsme si na kuřecím masu,
klobásách, sýrech, lososu a to všechno bylo ochuceno
nejrůznějšími druhy koření - fantastické! Ochutnali jsme
báječné plněné rohlíčky od paní Věrky V. a degustovali
vínečka bílá i červená.
Pro děti byly připraveny různé hry, při kterých se dobře bavily
a vydováděly se.
Prožili jsme krásné odpoledne v družné zábavě v příjemném
prostředí. Poděkování všem, kteří nám připravili posezení a
veškeré občerstvení, bylo nám tam fajn!

Po občerstvení kafíčkem i něčím energetičtějším, jsme se
pohodlně usadili v autobuse a vydali se k domovu. K dobré
náladě přispěl pohodový pan řidič a také příhodné počasí.
Prožili jsme příjemný den a těšíme se na další výlet.
Spokojení účastníci zájezdu

Knihovna 2019
Výroba svíček z vosku
V sobotu 11.5. 2019
jsme
se
sešly
s děvčaty po dlouhlé
době
na
našem
oblíbeném
tvoření.
Tentokráte jsme se
vrhly na výrobu svíček z vosku a palmového vosku, který
vytváří na povrchu krásný krystalický efekt. Do svíček jsme
přidávaly i různé vůně a barvy a tyto jsme kombinovaly.

-hb-

Senioři na výletě
V sobotu 25.5.2019 jsme se
v hojném počtu vydali na
výlet.
Čekala
nás
tři
zajímavá místa. Jako první
byla na programu jaderná
elektrárna v Dukovanech.
Bylo to zajímavé, nejdříve
nám promítli tématický film, ze kterého jsme se dozvěděli, jak
celý systém vyrábění elektriky funguje. Následovala
prohlídka maket celého objektu a jednotlivých důležitých
pracovišť. Paní průvodkyně nám všechno o chodu elektrárny
trpělivě vysvětlila. Líbilo se nám tom, a bylo to také velmi
poučné.
Další zastávka byla v Dalešicích, kde jsme si prohlédli
Muzeum rakousko-uherského pivovaru (zde byl natočen film
"Postřižiny").Před prohlídkou
muzea jsme se posilnili
pivečkem a po prohlídce
jsme vzali útokem restauraci,
kde jsme si dali oběd a
samozřejmě i pivko. S plnými
bříšky jsme se přesunuli do
Náměště nad Oslavou, kde
jsme navštívili zámek. Paní
průvodkyně, nabitá vědomostmi a elánem, nás provedla
expozicemi plné gobelínů, stolního náčiní a různého způsobu
stolování. Bylo to úžasné, ale už nás začaly bolet nožky.

Pasování prvňáčků 2019
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhlo v knihovně již tradiční
pasování prvňáčků do
Rytířského řádu čtenářů.
Prvňáčci byli nejprve
seznámeni s knihovnou,
pak
pasováni
do
rytířského řádu čtenářů.a
Každý si jako správný
rytíř nakreslil svůj erb.

Poděkování:
Chtěla bych poděkovat panu Ocetkovi, že naši knihovnu opět
obdaroval spoustou knih ze své knihovny.
Kudynková Jana - Knihovnice
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Z činnosti KK - Osobnosti Březí
DEN MATEK
Moje maminko,
když se něco nepovede,
i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já tebe,
moje zlatá maminko!

Když Bůh rozdával vědomosti, šikovnost a dobré povahové
vlastnosti, tak nadělil Laďovi plnými hrstmi.
Pochází z Novosedel, studoval gymnázium v Mikulově a vysokou
školu vojenskou v Brně. Nikdy nechtěl být voják. Nemá rád zbraně,
je spíš pacifista, ale život ho k uniformě směřoval a je za to rád.
Armáda ho hodně naučila a myslí si, že i v dnešní době je potřebná.

Druhá neděle v květnu patří vždy Svátku matek, letos tento
svátek připadl na 12. květen. Byla to příležitost, abychom se v
tento den sešli v sále OÚ a oslavili jej. Členové KK se svými
příznivci připravili sál i pohoštění. Hostů se nakonec sešlo
mnohem víc, tak bylo nutno ještě přidat židle, ať je kam sednout
a můžeme začít.
Pan starosta přivítal všechny přítomné, děti ZŠ a MŠ předvedly
pěkný program, dokonce i divadelní scénku a poté zazpívaly
naše pěvecké sbory. Mužáci se obzvlášť snažili, aby maminkám
udělali radost. Mezi tím jsme ochutnali chuťovky i sladké
perníčky, věnečky a další dobroty. Přiťukli si dobrým vínem od
našich sponzorů, kterým moc děkujeme. Bylo to příjemné
odpoledne, příležitost potkat se s přáteli, sousedy a známými,
pozdravit se, popovídat, či zazpívat si. A o to přece jde...

V roce 2007 – 2011 sloužil jako velitel roty v Českých Budějovicích
a v Táboře. Tam obsluhovali pasivní systém Věra (starší si jej
budou pamatovat jako Tamara). Tímto systémem sledovali vzdušný
prostor nad ČR a okolními státy.
Pak ještě sloužil v Opavě, jak to už u důstojníků chodí. Nejsou stále
na jednom místě. Dálkově dodělal Universitu obrany v Brně a
získal titul Ing. V současné době pracuje na Katedře radiolokace na
Universitě obrany v Brně. Zde získal další titul Ph.D. Pracuje na
vědeckém výzkumu v oblasti elektronického boje. Musím říct, že
Laďa je v oblasti práce velmi úspěšný.

Kulturní komise -bpo-

I když je pracovně vytížen, nezůstává stranou ani v oblasti života
vesnice. Hodně času tráví sportem. Vede tréninkovou skupinu
Vítání občánků
v Březí. Někdy doučuje matematiku (většinou středoškoláky, kteří se
V sobotu 8.6. jsme přivítali do naší obce a zapsali do kroniky připravují k maturitě nebo k přijímačkám na VŠ). Kandidoval do
tyto naše nové spoluobčánky: Šopíka Ondráška, Langerovu zastupitelstva naší obce.
Viktorku, Vidličku Edíka, Binderovu Jarušku a Bartákovu
Libušku. Všechny obřady proběhly v klidu a pohodě. Jen já jsem Většinu času tráví s rodinou v Březí. Až budou děti ještě malinko
nezvládla vítání syna Gábinky Vidličky a již při představování větší, láká ho se ženou pořádně poznat Česko. Rád čte knihy a
práce kolem domu je pro něho
jsem měla slzičky na krajíčku. Gábinka vždy
stála vedle mě a teď byla na jiné straně. Když
relax. Také tráví čas ve své
vzala kytaru a začala zpívat Edíkovi v kolébce
dílně, kde se „pokouší“ vyrábět
ukolébavku, to jsem již slzy neudržela. Bylo to
nábytek (jako ryzí amatér).
poprvé a doufám, že naposled.
Obecně je pro něho manuální
Všem našim novým spoluobčánkům přeji
práce odpočinkem, říká: „V
radostné vyrůstání v naší obci a hodně lásky
práci dělám hlavou až, až.“
kolem sebe.
Věra Subotová
Je toho hodně, co za svůj život
už Laďa stihl. Velmi si ho vážím
Npor. Ing. Ladislav Gregor, Ph.D.
a přeji mu: Zůstaň takový,
jakého jsem Tě poznala.
Mladého a úspěšného muže jsem tentokrát
hledala velmi snadno. Na Dětském dnu na
koupališti mně padl okamžitě do oka. Tak to je
on. O něm budu psát a přiblížím ho občanům
Březí. Protože zas tak známý mezi staršími není.

Buď spokojený v práci a šťastný
se svou rodinou.
Věra Subotová
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Pro pamětníky
Historie a dějiny obce
Pokračování v letech 1989 až 1995.
Zemědělství – přesto, že bývalé Jednotné zemědělské
družstvo „Hranice míru“ se sídlem v Mikulově muselo v rámci
restitucí a vrácení majetku vrátit část půdy a strojového
zařízení původním majitelům, zůstává Zemědělské obchodní
družstvo největším výrobním podnikem, který občanům obce
poskytuje pracovní příležitost a také zdroj obživy.
Rostlinná výroba – vedoucí ing. Pavel Čížek. Na 3003 ha
zemědělské půdy, z toho 2751 ha orné půdy, 206 ha vinic a
46 ha sadů pracovalo 68 členů ZOD, z toho 31 mužů a 37
žen.
Živočišná výroba – vedoucí ing. Josef Musil. Na úseku
živočišné výroby, která byla rozdělena na dvě střediska,
v Perné a Březí pracovalo 44 pracovníků, z toho 25 žen a 19
mužů. Starali se o 680 ks skotu, z toho 320 dojnic.
Oproti minulým letům zcela vymizel chov prasnic, koňů,
slepic, kohoutů, kachen, husí, krůt a ovcí. Rovněž skončila
výroba medu v důsledku likvidace včelstva.
Mechanizace polní výroby – vedoucí Oldřich Hanáček. Počet
pracovníků 16, z toho 10 traktoristů pro polní výrobu, 3 pro
zásobování živočišné výroby, 1 opravář, 2 směnoví hlídači, 1
administrativní pracovnice.
Dílny – opravárenská činnost – vedoucí Vladimír Zbořil. Na
středisku v Březí pracovalo 17 členů ZOD. Podle profesí - 1
kovář, 1 soustružník, 4 automechanici, 3 elektrikáři, 5
opravářů zemědělských strojů, 1 účetní.
Součástí těchto dílen bylo i mechanizační středisko
v Bavorech, zaměřené na práce ve vinicích, kde pracovalo
13 pracovníků.
Vinohradnictví- vedoucí Lubomír Kudelňák. Plocha vinic k 1.
11. 1995 zůstává nezměněna. Z důvodů nejasnosti
v zákonech a nemožnosti identifikace některých pozemků,
není možno likvidovat staré vinice a vysazovat nové. Na
vinicích v K. Ú. Březí pracovalo 10 žen, 6 mužů, 2 traktoristé.
Úroda v roce 1995 byla nejhorší od roku 1985, kdy vinice
vymrzly. Avšak vzhledem k nízké úrodě, se na druhé straně
dosáhlo vysoké cukernatosti. Müller Thurgau – 17°,
Veltlínské zelené – 17°- 21°, Ryzlink vlašský – 17°- 23°,
Vavřinecké – 19°, Veltlínské červené rané – 18°- 20°, Tramín
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– 24°. Sauvignon – 22°, Chardonay – 24°. Tuto skutečnost
způsobilo abnormální suché a teplé, takřka tropické počasí
v měsících červenci a srpnu. Začátkem září přišly prudké
deště, které způsobily praskání bobulí a hnilobu. V roce
1995
byl zaznamenán celkem vysoký výskyt OIDIA. Včasnými
postřiky a zvýšenou péčí o vinice však jeho výskyt a i
dalších
chorob byl snížen na minimum. Na Ořechové hoře bylo
vysazeno 2 ha podnožové vinice. Současně i 4,5 ha
interspecifických (REZISTENTNÍCH) odrůd, pro pokusy
Vysoké školy zemědělské Lednice, které prováděl Doc.
Vilém Kraus.
Závodní jídelna – vedoucí Hrabalová Věra. V kuchyni
pracovaly 2 kuchařky, 1 pracovnice na poloviční úvazek.
Vařily v průměru 260 obědů, z toho 150 pro obyvatele obce
– nečleny, a zbytek pro členy ZOD. Cena obědu pro členy
18,-- Kč ostatní 25,-- Kč.
Je pochopitelné, že o tento způsob stravování byl velký
zájem. Hlavně proto, že cenově byl velice přístupný. Dále i
proto, že suroviny pocházely hlavně z vlastních zdrojů, ale i
od dodavatelů, kteří byli známi jako výrobci kvalitního zboží.
Součástí závodní jídelny byla také ubytovna s kapacitou 80
lůžek pro brigádníky, turisty a případně nouzové ubytování
občanů. Cena na noc a den činila 36,60 Kč.
Z obecní kroniky zpracovala Ludmila Řežábková

Naši jubilanti
V měsíci dubnu, květnu a červnu slavili svá jubilea tito
naši spoluobčané:
Pavlíčková Božena, Javorková Julia, Demek Milan,
Surý Ludvík, Subota Bohdan, Trojková Květoslava,
Rážová Emilie, Dobiášová, Anna, Cesarová Emilie,
Špinar Miroslav, Bečvová Ludmila, Demek Miloslav,
Bízová Vlasta, Kalous Emil, Poorová Eva,
Smetana František, Hrabal František, Vilímková Eva,
Hogenová Jarmila, Panáčková Božena.

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

RC sport

Akce DDP

Automobiloví modeláři z Březí mají odjety v letošní sezoně již
dva víkendy na domácí trati. Byl to dobře obsazený dubnový
závod, tzv. předsezonní warm–up, který byl odjetý za solidního
počasí (v půlce září se ještě pojede pohárový závod). Ale hlavní
akcí letošní sezony byly závody MČR konané 24.-26.května.
Tento termín se shodoval s obdobím, kdy je na RC dráze za
fotbalovým hřištěm nejkrásněji a to je, když kvetou a v okolí
omamně voní akáty a „kozičky". Tentokrát také podpořené
příjemným jarním počasím a zelenou svěží přírodou. Většina z
dvaceti osmi aktérů závodu dorazila do depa již v pátek. Někteří
přijeli sami, jiní s partnerkou a někdo i s celou rodinou.
V podvečer ochutnali špičková piva z místního minipivovaru
Březácký Sup, které nám představil sám ředitel a sládek v jedné
osobě Rosťa Toman. Tato ochutnávka některé přítomné tak
zmohla, že kroužili depem jak supi. Tentokrát však nehledali
nějakou mršinu, ale svůj příbytek. O tom, že klukům chutnalo,
svědčí i fakt, že si borci z města piva Českých Budějic při
odjezdu v neděli, zakoupili na cestu přímo u zdroje pár lahváčů,
neboli „Pytlovanéch škopků", jak by řekl správné Brňák
hantecem. Kvalitní bufet měl zase na starosti místní „minimasokombinát“ - Jatka Březí, v jejichž řadách se rýsuje nová
posila klubu. Bylo by asi dost trapné, kdyby v naší vinařské
vesnici alespoň vítězové nedostali láhev moku od našich vinařů.
Tentokrát cenami přispělo „Víno Kern“.
Martin Láska zvládl na jedničku, jako hlavní rozhodčí svůj první
mistrák. Přispěl také k celkovému hladkému průběhu
tohoto klání, které završil sobotním vítězstvím domácí Jarda
Prokeš z Valtic. Jemu, pak i všem dekorovaným, předal poháry
starosta naší obce pan Miroslav Vymyslický.
V neděli projel jako první pod šachovnicí Adrian Uhrík ze
Slovenska, hájící barvy klubu ze Starče u Třebíče. Po oba
dny předváděli ti nejlepší na bezprašném povrchu neskutečné
výkony. Přítomní diváci se určitě nenudili.

No a jak se říká, aby se „kluk jen pořád nešťóral“ v těch malých
modelech a užil si taky jízdu „opravdovským autíčkem“, darovali
při příležitosti jeho životního jubilea Janu Žďárskému, alias
„klukovi“ naši mladí DDPáci za jeho příkladný a obětavý přístup
při organizování nejen závodu RC modelu, ale i dalších
společných akcí „v dědině“, adrenalinovou jízdu závodní Liazkou
v úpravě „Paříž - Dakar“. Auto bylo řízeno přímo jejím pilotem
Martinem Macíkem ml. No a aby se „kluk“ z toho úplně nepo…,
tak na výlet do Sedlčan, kde se na testovací dráze vyjížďka
konala, jej doprovodili kamarádi-DDPáci z Březí. Do kabiny mu
DDPáci ještě pro jistotu, ale taky i za odměnu, strčili mladšího
Jana, tentokrát Sýkoru. Ten, jak se zdá, jde s obětavostí a
přístupem ke společným akcím v „klukových“ šlépějích.
Z pohledu do kabiny a výrazu v očích je zřejmé, že si to oba
Janové užívali. Tak „kluci“, hurá do dalších akcí a jak se říká –
jen houšť a větší kapky.
-mc-

Ať si říká kdo chce, co chce, ale podle slov účastníků při
loučení, nejen že se do našeho Březí velice rádi vracejí, ale
opět řečeno slovy jedné naší (tetičky): „To nemělo chybu".
J. Žďárský
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