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Hlavní investice dokončena
Starosta Petr Kern o aktuálním dění v obci
Stavební ruch v obci postupně utichá, Březí se dostává do normálu a největší investiční
akce – Čistička odpadních vod (ČOV) a kanalizace jsou dokončeny, včetně doprovodných
akcí. Zdá se, že nejvíc si oddechl právě starosta obce…
Tak určitě, a jistě nejen já, byly to měsíce plné jednání, stresů a samozřejmě své si užili i
občané, jichž se stavební ruch nejvíce dotkl. Děkuji všem za trpělivost a shovívavost a jak se
říká, po všech těch strastech spojených s omezením provozu na komunikacích, prašností a
hlukem, se vše v dobré obrátilo, opět je klid a obec si zase žije svým režimem.
Pane starosto, kolik celá investice ČOV vlastně stála peněz?
Celková investice je asi 109 000 000 Kč. Z toho je spoluúčast obce přibližně 28 000 000 Kč.
K 10. 6. 2014 se připojilo 115 RD a denně se vyčistí okolo 50 m3 splaškové vody v dobré
kvalitě, mimo jiné i zásluhou obsluhy, pana Vykoukala. Máme před sebou 12 měsíců
zkušebního provozu.
Co Mládežnická ulice, která byla nejvíc dotčena rozsáhlou rekonstrukcí?
Stavba je hotova, do konce června se dokončí na Mládežnické povrch vozovky, ulice se vrátí
k normálu a zaskví se v novém hávu. Jen bych rád upozornil všechny, aby chodník směrem
nahoru po pravé straně používali jako chodci, ne jako parkoviště pro auta. Zároveň děkuji
zejména občanům, kteří si upravili pozemky před svými domy, samozřejmě nejen na
Mládežnické, ale i v dalších částech obce. Ještě bych rád zdůraznil těm, kteří se snaží vyvážet
odpady mimo stanovený režim a schválená místa, že platí zákaz vyvážení veškerých odpadů do
prostoru JZD a k rybníku.
Když jste se dotkl odpadů, jak to vypadá s kompostéry, které obec nabídla svým
občanům?
Více než polovinu si občané již vyzvedli a zbytek je stále v nabídce. Kdo má zájem, může si o
ně požádat.
V červnu se vždy zahajuje provoz na koupališti, před otevřením se opravovalo. I to stálo
jistě nemalé finanční prostředky…
Ano, v půli června byl zahájen provoz na koupališti a opět se zde investovalo. Především do
opravy bazénu č. 2, brouzdaliště a jeho zprovoznění, i vybudování nové přípojky NN. Dále
návštěvníci najdou nové převlékárny. Celkově to stálo obec asi 450 000 Kč. Ale údržba je
nutná, především kvůli špatnému stavu areálu.
Obec se rovněž podílela i na zvelebení prostor školy…
Velice neutěšený stav byl zejména u školního sociálního zařízení, ale rekonstrukce je už hotova
a stála 750 000 Kč, Jihomoravský kraj nám pomohl dotací 200 000 Kč. O prázdninách začne
přístavba (rozšíření) v mateřské škole. Náklady se odhadují na 3 000 000 Kč. Dotace zde činí
85%.
Připravil a za rozhovor poděkoval Mgr. Miroslav Kupilík
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Dějiny obce a radnice – rok 1980
V naší obci žilo 1287 občanů, z toho 660 mužů a 627 žen. Narodilo se 25 dětí – 11 dívek a 14
chlapců. Svatební slib si dalo 10 párů. Do obce se přistěhovalo 36 osob a 25 se jich
odstěhovalo. Zemřelo 11 občanů – 4 muži a 7 žen. V tomto roce proběhlo sčítání osob, bytů a
zařízení domácnosti, tak v té statistice budeme ještě pokračovat. Podle ročníků bylo dle
statistiky uvedeno:
období
1978 až 1980
1975 - 1977
1966 - 1974
1961 - 1965
1946 - 1960
1926 - 1945
1921 - 1925
1920 - a dříve

Počet novorozenců
76
86
182
92
358
244
63
186

Počet chlapců
40
43
101
46
197
127
24
82

Počet děvčat
36
43
81
46
161
117
39
104

Rozdělení podle národností: 1255 občanů národnosti české, 24 slovenské, 2 ukrajinské, 1 ruské,
2 maďarské a 2 německé. V obci bylo 344 trvale obydlených domů a v nich 304 koupelen, 329
vodovodů, 197 ústředních topení, 343 chladniček, 111 automatických praček, 302 černobílých
televizorů a 37 barevných, 28 motocyklů a 146 automobilů, 2 chaty.
Od povolení přístavby naší školy uplynulo dva a půl roku, celkové náklady činily 7 milionů,
vybavení školy 550 tisíc a tak v den oslav 35. výročí osvobození naší obce 23. 4. 1980 byla
škola slavnostně otevřena. Byla dána do užívání pracovna fyziky, přírodopisu a chemie. Školu
navštěvovalo 240 žáků, první až pátý ročník se učil v 1. patře a 6. – 9. v patře druhém. Přestože
v naší škole nebyla tělocvična, nacvičovalo se na spartakiádu a do Prahy odjelo 12 chlapců a 9
děvčat, kteří nás reprezentovali na Strahově.
Rok 1981 – v tomto roce se zvedl počet občanů o 22, narodilo se 33 dětí – 17 dívek a 16
chlapců, přistěhovalo se 32 osob, 9 se jich odhlásilo a zemřelo 11 občanů. Bylo uzavřeno 13
sňatků a 1 manželství bylo rozvedeno. Na nádraží byl dán do provozu přejezd se světelnými
návěstidly. Proběhlo snížení cen textilního zboží, nábytku, koberců, elektrospotřebičů od 25 do
35%. V červnu se konaly volby do MNV, v kronice se dočítáme, že do volebních seznamů bylo
zapsáno celkem 832 voličů, odvolilo 846. Předsedou MNV se opět stal Jindřich Kadrnka,
místopředsedou Antonín Kolařík a tajemníkem Vladimír Ochrana.
V předešlém volebním období byla zvelebována obec, vybudována komunikace u fary, tenisové
kurty na koupališti, prodloužení vodovodní sítě od Klaškového k Malůšovému pro nově
budované domy v řadové výstavbě, bylo přistaveno sociální zařízení u hasičské zbrojnice, před
koupalištěm byla vybudována fontána a bylo přikročeno k budování silnice ke Kalousovému a
v Mládežnické ulici se budovaly chodníky. O parky a zeleň před MNV se staraly ženy ČSŽ,
před školou a na koupališti děti ZDŠ a SSM, o hřiště TJ Sokol a dosazování zeleně na koupališti
prováděli myslivci. Školu navštěvovalo 253 žáků rozdělených do 10 tříd, 1 oddělení školní
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družiny. Vzhledem k tomu, že v 9. třídě zůstalo jen 11 žáků, tito dojížděli autobusem do
Mikulova. Všichni učitelé byli zapojeni do veřejné práce v obci, a proto měla škola jako celek
v obci autoritu.
V tomto roce se uskutečnilo 11 tanečních zábav - plesy, pomlázková, Josefovská a jiné, ale
tradiční hody se nekonaly, protože žádná organizace neměla zájem se angažovat.

Ještě něco z historie
Před 75-ti lety byl zřízen civilní úřad a první civilní sňatek prováděl Johann Rotter a ve škole
byl instalován jeden rozhlasový přijímač se dvěma reproduktory.
Před 85-ti lety byl v bednářství u železniční stanice poprvé použit v provozu elektrický proud.
Cestujícím byla předána nová čekárna na železniční stanici. Na kostelní věži začaly ukazovat
čas nové věžní hodiny. Před školou byla vybudována kanalizace a shořela střecha nádražní
budovy.
Před 90-ti lety byla otevřena nová nádražní restaurace. Podle úředního zjištění pošty, bylo
červenci a srpnu dopraveno 1850 telegramů (kromě služebních) a zprostředkováno 2689
telefonních hovorů (kromě místních).
Před 100 lety začala 1. světová válka a do naší obce přišlo 300 uprchlíků (Židů) z Galicie a
museli zde být ubytováni a živeni 2 měsíce, než byli transportování do nově vybudovaného
tábora na Mušlově. Mnoho mladých lidí v obci a okolí nenašlo práci, odcházeli do ciziny.
Jenom ve Vídni žilo kolem 500 osob narozených v Pratlsbrunně.
Před 120-ti lety byl v obci založen mužský pěvecký sbor.
Před 150-ti lety - 4. června zmrzla pšenice. Naproti tomu před 185-ti lety byla mimořádně mírná
a na sníh chudá zima. Na Vánoce se čerstvě zelenaly stromy, ptáci se čepýřili a v únoru už byly
jahody bílé.
Před 330-ti lety řádil v obci hrozný mor. Do domu, kde byli nemocní, nesměl nikdo vstoupit a
nikdo ho nesměl opustit. Potřebné potraviny byly postaveny před dům a pak kamením házeno
na dveře. Pokud nikdo nevyšel, bylo to považováno za znamení, že všichni v něm zemřeli.
Úplné izolování nemocných bylo jediným prostředkem, který se používal, protože nebyli žádní
lékaři ani jiná pomoc.
Helena Binderová, kronikářka obce
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:
V dubnu:
Horáková Ludmila, Pavlíčková Božena, Javorková Julia, Démek Milan,
Surý Ludvík, Subota Bohdan, Rážová Emilie
V květnu:

Dobiášová Anna, Cesarová ERmilie, Kolaříková Cecilie, Špinar Miroslav,
Trávník František, Bečvová Ludmila, Bízová Vlasta, Tréšková Marie,
Kalous Emil, Poorová Eva

V červnu:

Smetana František, Hrabal František, Hogenová Jarmila, Panáčková Božena

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, ať se ještě dlouho těší v kruhu svých blízkých dobrému
zdraví a celkové spokojenosti ze života.

Již po osmé se sejdeme na hřišti, kde se uskuteční tradiční setkání
pěveckých sborů. Na této slavnostní akci oslaví naše zpěvačky ze
Studánky již 10. výročí založení sboru.
Všechny naše občany srdečně zveme v sobotu 12. 7. 2014 v 16,00
hod.
Zazpívá Vám 10 pěveckých sborů, zahraje cimbálová muzika
z Hlohovce a těší se na Vás pěvecké sbory „Mužáci“ a „Studánka“.

SPOZ
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Třídění odpadu
Milí třídící přátelé,
výsyp každé nádoby se platí! Efektivním využíváním nádob můžete v rámci ISNO ušetřit až 25
% poplatku za odpady. Stačí jen šlapat PET lahve, rozlepovat papírové krabičky a přistavovat
plné popelnice. Jelikož chceme odpady svážet efektivně, rozhodli jsme se tuhle informaci sdělit
všem (především těm, kteří nečtou obecní periodikum). Připravili jsme akci „Neplaťte za
vzduch“. Akce spočívá v upozorňování občanů, kteří na efektivitu svozu nehledí a přistavují
k výsypu poloprázdné nádoby. Naši chlapi mají za úkol do poloprázdných nádob pod víko
přivřít letáček, který upozorňuje na neefektivní využití nádoby. Aby se chlapům do popelnic
lépe dívalo, budou do nich dostávat prémie. Když ve své popelnici uvidíte bílý lístek s logem
STKO a nápisem prémie, tak jej prosíme, zanechte v nádobě. Děkujeme.
Nejmenovaná paní z Mikulova nám přišla vysvětlovat, že není možné nádobu přistavovat jen
plnou, že nádoba zapáchá. Ano, souhlasíme s tímto tvrzením, ale to jen v případě, když se
netřídí bioodpad. Každý takový argument je pro nás vhozená rukavice, kterou je třeba
prostřednictví m důkazů potvrdit nebo vyvrátit. Bohužel nás nenapadlo nic „šílenějšího“, než se
na to důkladně podívat – a to doslova. Svezli jsme ve vybraných obcích náhodně dvacet
popelnic, které jsme ručně přebrali na jednotlivé komodity. A výsledek?

Občané zapojení do ISNO v nádobě měli 72 % netříditelného odpadu a 28 % tříditelného
odpadu jako je papír, plast, textil a bioodpad, který tam byl ojediněle ve formě plesnivého
pečiva nebo slupek od citrusů. Občané nezapojení do ISNO v nádobě měli 43 % netříditelného
odpadu a 57 % tříditelného odpadu, přičemž bioodpadu v některých nádobách bylo i 41 %. Při
rozboru posledních nádob jsme už i po čichu poznali, o jaký odpad se bude jednat. Závěr je
takový, že kdo svědomitě třídí bioodpad, tomu popelnice nezapáchá.
Co se rozborů týče, výsledky nás mile překvapily. Popravdě řečeno jsme to čekali horší.
Skladba některých popelnic byla naprosto dokonalá tj. 100% přetříděná. Některé popelnice byly
zase naopak dokonale netříděné, ale i za ty jsme rádi, protože je co zlepšovat.
S pozdravem popeláři STKO
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Co se u nás ve škole na jaře odehrálo?
Návštěva dětí z rakouského Ottenthalu
Ve čtvrtek 27. 3. 2014 za námi přijela velmi milá návštěva – 21 dětí (1. – 4. třída) z Ottenthalu
se svojí paní ředitelkou Gabi Kastner a vyučující ČJ Kateřinou Austovou.
Po prohlídce naší školy, během které děti vyplnily pracovní listy, v nichž měly zaznačena
základní česká slovíčka týkající se školy, se již těšily na naše druháčky. Ti je srdečně přivítali
ve své třídě. Děti si společně vyrobily jmenovky, seznámily se, vyzkoušely si navzájem
základní fráze „Jak se jmenuješ?“ a „Wie heißt du?“. Následovala výborná svačinka, kterou
připravili rodiče druháčků. Těm tímto srdečně děkujeme, velké díky předáváme také jménem
paní ředitelky Kastner, která byla neskutečně nadšená.
Po svačině se děti vrhly do připravených aktivit, které byly rozděleny do 3 bloků po 20
minutách – jedna skupina pracovala s paní učitelkou Romanou Kotoučkovou na interaktivní
tabuli, děti si zahrály pexeso (Memory), přesouvaly jednotlivé objekty týkající se jídla do
proutěného koše, to vše v rámci připravené prezentace. Druhá skupina dětí si pod vedením
Kateřiny Austové zahrála 2 tematické hry – opět týkající se jídla, tedy Lebensmittel. Třetí
skupina zdramatizovala v hudebně pohádku O veliké řepě společně s Lucií Vrabcovou.
Skupinky se postupně prostřídaly, děti si tak vyzkoušely všechny činnosti.
Po krátké přestávce jsme se přesunuli do tělocvičny, kde na děti čekal štafetový běh, po kterém
byly odměněny fidorkovými medailemi, zavládlo opravdové nadšení.
Při obědě děti vesele švitořily německo-česky, česko-německy, bylo velmi zajímavé je sledovat
při jejich bezprostřednosti. Po několika českých písních, které si děti společně zazpívaly ve
třídě, naši druháčci předali rakouským přátelům dárečky v podobě motýlkových lízátek a
nadešel čas se rozloučit. Paní ředitelka nám vyjádřila upřímné díky a pochvalu za organizaci
celé akce a pozvala nás na začátku příštího školního roku do Ottenthalu. Rádi jsme pozvání
přijali, budeme se těšit na další společně strávené chvíle.
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Mgr. Klára Goišová, vyučující NJ
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Velikonoční jarmark
V úterý, 15. 4. 2014, se v prostorách Základní školy Březí konal Velikonoční jarmark. Na
chodbách byly připraveny stolky s vyloženými předměty, které naši žáci vyráběli a které
nabízeli k prodeji. Mohli jste zde vidět nejrůznější velikonoční dekorace, od barevných zápichů
do květináčů, přes prostírání, dětmi pletené mrskačky, až po drátěné dekorace, či proutěné
košíčky. Protože ten den probíhaly třídní schůzky, rodiče měli možnost si velikonoční výrobky
prohlédnout a zakoupit. Je nutno říci, že zájem o dětské výrobky byl veliký, rodiče byli
spokojeni a nejvíce se radovaly děti, protože své výrobky dokázaly prodat. Utržené peníze
použije každá třída pro své potřeby nebo jako příspěvek na školní výlet. Bylo by hezké, kdyby
se tato pěkná akce stala školní tradicí.

Mgr. Věra Latýnová
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Evropské peníze do škol
Dne 4. 5. 2011 se naše škola zapojila do projektu 1.4. Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který je dotován Evropskou unií. K žádosti byla připojena finanční
rozvaha projektu, ve které bylo uvedeno, co škola zpracuje a množství přidělených peněz se
určilo podle tehdejšího počtu žáků. Učitelé se zavázali zpracovat 480 DUM (digitálních
učebních materiálů) zařazených do 16 sad, odučit navíc 72 hodin v předmětu informatika a
zúčastnit se dvou certifikovaných školení. Projekt jsme nazvali „Učíme se s chutí“ a byl MŠMT
schválen 28. 6. 2011 s poskytnutou dotací ve výši 834 500,-Kč.
Projekt CZ.1.07/1.4.00/21.3115 „Učíme se s chutí“ naši školu posunul do 21. století. Před
zahájením projektu byla škola vybavena dvěma zpětnými projektory a celým jedním
dataprojektorem pro výuku v jednotlivých třídách. Proto se z projektu investovalo do vybavení
všech tříd audiovizuálními prostředky, aby se zvýšila kvalita výuky a mohly se odučit
jednotlivé sady DUM. Každému učiteli byl přidělen notebook, na kterém zpracovával
jednotlivé, často časově velmi náročné DUM, a dnes jej běžně používají při výuce. Do realizace
projektu byli zapojeni všichni učitelé.
Vzhledem k tomu, že převážná většina DUM je zpracována v programu PowerPoint v rámci
ověřování v praxi, žáci na nově vytvořené materiály pozitivně reagovali, zvýšila se úroveň
výuky a na druhém stupni se nyní aktivně zapojují do tvorby dalších výukových materiálů v
rámci zpracování referátů nebo projektů v jednotlivých předmětech.
V průběhu realizace projektu se pravidelně po šesti měsících odesílala tzv. monitorovací zpráva
na MŠMT, která obsahovala již hotové sady DUM ke schválení, a byly vyplňovány
monitorovací indikátory. Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána 19. 3. 2014 a po jejím
schválení byl projekt úspěšně ukončen.

Žák při aktivní výuce s použitím interaktivní tabule

Školení učitelů k přechodu na elektronické žákovské

knížky
Ing. M. Říman, vedoucí projektu
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Planetárium
Dne 20. 5. 2014 jsme navštívili planetárium v Brně. Od školy jsme vyjeli v 7:30 hodin a za
hodinu dorazili společně se třetí a čtvrtou třídou na Kraví horu – místo, kde se nachází
planetárium. Po vysednutí z autobusu jsme vešli do budovy. O půl deváté začal program Cesta
k planetám. Usadili jsme se do sedadel, podobně uspořádaných jako v kině, ale mohli jsme si je
sklopit tak, že jsme skoro leželi, abychom dobře viděli na strop. Uprostřed sálu byl obrovský
projektor a po stranách místnosti velké reproduktory. Promítání probíhalo na obrovské kopuli
nad námi. Na začátku se setmělo a objevilo se Slunce. Poté průvodce programem odhalil na
stropě hvězdy, ukázal mnoho souhvězdí a planety ve Sluneční soustavě. Viděli jsme také Měsíc
z odvrácené strany, z které ho nemůžeme nikdy vidět. Následoval film Astronaut. Film byl o
kosmonautech a jejich výcviku. Po skončení promítání jsme si mohli zakoupit nějaké suvenýry,
cukrovinky a nápoje v automatu. Při odchodu jsme se společně vyfotili a poté nasvačili
v blízkém parku. Na konci výletu jsme vylezli na prolézačku, podobnou zvětšenému atomu a po
30 minutách jsme vyrazili na zpáteční cestu. Výlet byl skvělý, velice se nám líbil a planetárium
všem vřele doporučujeme.
Jan Šemora, Radek Kolařík – žáci 5. třídy
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Den dětí
Oslava dne dětí se uskutečnila v pátek 6. června 2014. Žáci školy se první tři hodiny učili, poté
se naobědvali a vyrazili na fotbalové hřiště TJ Sokol Březí. Po úvodním nástupu
a předání informací o průběhu akce se rozešli na jednotlivá stanoviště, aby si svou snahou
vysloužili sladkou odměnu.
Mezi další aktivity dětí patřila kopaná nebo diskotéka. Původně se mělo o předtančení postarat
jen pár děvčat ze čtvrté třídy, ale nakonec se na pódiu i pod pódiem vystřídalo tanečníků
mnohem víc. Velkou radost udělal dětem skákací hrad.
K dodání energie posloužilo grilované cigáro, a jelikož bylo velmi slunečné počasí, všem přišla
vhod chlazená limonáda. Nejbáječnější zážitek však připravili členové dobrovolného sboru
hasičů, kteří potěšili děti hasící pěnou a chladivou sprchou.
Eva Vážná
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Pár slov ředitele školy…
Vážení rodiče, v krátkosti bych vás rád seznámil s některými novinkami ve škole. Spolupráce
(na projektu) s Gymnáziem Mikulov nám přinesla notebook se třemi sondami na měření
fyzikálních veličin. Využití najde ve fyzice, chemii a přírodopise.
Dále se škola připojila k projektu „Tablety do škol“, který zastřešuje Masarykova univerzita.
Zde by nám to mělo v příštím školním roce přinést zmíněné tablety, ale hlavně proškolení jejich
užití v hodinách výuky. Protože se školství ubírá tímto směrem, chceme být mezi prvními, kteří
využití informačních technologií budou zvládat.
V květnu probíhalo testování žáků 4. a 8. tříd českou školní inspekcí, do kterého byla vybrána i
naše škola. Po technické stránce proběhlo bez závad, o výsledcích budeme informovat na
školním webu.
Poslední novinkou budou od dalšího školního roku elektronické žákovské knížky. Ty umožní
rodičům mít neustálý přehled o výsledné známce ve všech předmětech, dále to umožňuje učiteli
přehlednou komunikaci s rodiči a mnoho dalších výhod. Samozřejmostí bude zohlednění
rodičů, kteří nemají přístup k internetu. Podrobnější informace získají rodiče na plánované
schůzce ve škole.
Závěrem chci poděkovat OÚ Březí za rekonstrukci toalet, kterou jsme velmi ocenili, všem
pedagogům za dobrou práci, bez níž by fungování školy ani školky nebylo možné. Mé upřímné
díky patří také vám všem, rodičům, kteří se svým dětem věnujete a předáváte jim ze sebe to
nejlepší.

Našim žákům přeji krásné prázdniny plné nových zážitků i odpočinku. V novém školním roce
2014/2015 na viděnou.
ředitel školy Mgr. Jiří Staša

Více fotografií z jednotlivých akcí, mezi něž se řadí např. projektový velikonoční den, tvoření
s paní Ivanou Buštovou, Divadélko pro školy, Den zdraví, Den matek, ukázka exotických
zvířat, výprava prvňáčků na Liščí kopec, návštěva Mahenova divadla ad., naleznete ve
fotogalerii na webových stránkách školy www.zsbrezi.cz
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Den matek
Na druhou neděli v měsíci květnu připadá svátek – Den matek. I letos jsme na toto datum
přichystali malou oslavu. O výzdobu v sále a pohoštění se postarali členové SPOZ a na bohatém
kulturním programu se podíleli žáci základní školy, Mužáci a zpívající hoši 5tet. Program byl
bohatý a nejen žáčci se snažili před plným sálem, co jim síly stačily, aby předvedli pěkné
výkony. Básničky, písničky a též spousta hudebních nástrojů zde zazněly a přítomní byli jistě
mile překvapeni a potěšeni, že muzicírování v naší obci má zcela jistě budoucnost. Škoda jen,
že se na výkony žáků pod vedením trpělivých učitelek nepřišel podívat nikdo z vedení školy –
snad příště.
Ale zabrousíme trochu do historie: odkud se tento svátek vlastně vzal. Den matek je pocta
matkám a mateřství a slaví se na mnoha místech po celém světě, jen vychází z jiných tradic.
Například v antice se tento den nazýval Matronálie a byl zasvěcen bohyni Juno /ochránkyni
vdaných žen a nastávajících rodiček/. Ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek,
spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey /matky bohů/.
Od šestnáctého století to byl křesťanský svátek a byla mu určena čtvrtá neděle od začátku půstu.
V tento den dostávali sloužící den volna, aby mohli navštívit svůj domovský kostel – tedy místo
odkud pocházeli, kde žili jejich matky a rodiny. Cestou natrhali květiny a přinesli je do kostela
nebo své matce.
V tomto časovém vymezení se i nadále slaví tradiční světský Den matek např. ve Velké Británii
a Irsku, v arabských zemích se slaví 21. června a třeba v Rusku v poslední neděli listopadu.
Od roku 1923 se dostal i na české území a to zásluhou Alice Masarykové. Po válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslav MDŽ, dnes se slaví svátky oba, tak jako v jiných zemích. Tradičně
dostávají maminky od dětí ručně vyrobené dárky či básničky.
Tento den doplňuje méně známý Den otců, který připadá vždy na třetí neděli v červnu.

Maminko milá,
Ty jsi má víla,
svou lásku dáváš
a nic nežádáš.
Lepší lék není,
než Tvé pohlazení...

-bpo-
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Události na fotbalovém hřišti
V žákovských kategoriích nás v uplynulé sezoně reprezentovaly hned 4 mančafty. A to mladší,
starší přípravka a mladší, starší žáci. Do našich nejmenších vkládáme největší naděje, které se
samozřejmě projeví v budoucnosti. Momentálně máme velice slušnou základnu, se kterou je
potřeba pracovat. Bohužel se už delší dobu potýkáme s nedostatkem trenérů!!! Pro tyto 4 týmy
máme pouze jednoho hlavního trenéra. Což je velice málo! Tímto bychom chtěli apelovat nejen
na rodiče dětí v těchto kategoriích, ale i na fanoušky a přátele fotbalu, aby se zapojili do chodu
TJ Sokol a pomohli s našimi nejmenšími.
V kategorii dospělých už několik sezon obsazujeme A a B mužstvo. Naše Benfika (Béčko) pod
vedením Aleše Bedřicha je taková samostatná jednotka. Hraje tu nejnižší soutěž a pohybuje se
ve zlatém středu tabulky. Samozřejmě je plně k dispozici A týmu.
Ačko odehrálo za celou sezonu dvě zcela odlišné části. Podzimní část byla výborná, mančaft
přezimoval na krásném třetím místě a zdálo se, že se na jaro bude hrát o čelo tabulky, ale opak
byl pravdou.
V zimní přestávce proběhlo zemětřesení v hráčském kádru, kdy odešla téměř polovina hráčů.
Potýkali jsme se se zraněními, hostováním hráčů v jiných klubech, odcestováním za prací a tak
dále. A to se samozřejmě projevilo v jarní části sezóny, kdy jsme hráli na opačné straně tabulky
než na podzim. Okresní přebor jsme zachránili v předposledním kole, výhrou v Drnholci. Čtyři
kola před koncem soutěže převzal tým nový trenér pan Roman Dvořák, který povede Ačko i v
další sezoně.
Děkujeme našim fanouškům za skvělou podporu!!!
AKCE TJ SOKOL BŘEZÍ:
5. července
Turnaj ulic- Uličky
26. července Červencová noc - (zábava na hřišti) a Turnaj starých pánů
Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!
Za TJ Sokol Pavel Mikel

Sbor dobrovolných hasičů obce Březí děkuje
všem občanům za poskytnutí nepotřebného
železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů.
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