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Vážení občané,
předem vám všem děkuji za velkou trpělivost a pochopení při stavbě čistírny odpadních vod v
naší obci.
Tato stavba se nyní nachází přibližně v polovině, a bez větších problémů se zdárně pokračuje v
její realizaci. Firma VHS, která je hlavním dodavatelem tohoto díla, je ochotna kdykoliv
každému z nás pomoci.
Když se ve vaší blízkosti již nacházejí stroje, rád bych na vás apeloval, abyste si důkladně
promysleli, kde chcete mít vyvedenou odbočku z hlavního řadu k vašemu domu. Pracovníci vám
jistě vyjdou vstříc. Pokud se stane, že se ve vjezdu či na jiném, pro vás nevhodném, místě
nachází vpusť do kanalizace, není problém se domluvit se stavbyvedoucím, aby tuto vpusť
posunul na méně komplikované místo. Tímto se skutečně předejde mnohým komplikacím a
nepříjemným kolizím.
Bude-li to jen trochu možné, stavbaři vám nikdy úmyslně nepoškodí vaše zahrádky, ploty, keře a
stromy, samozřejmě je můžete na tuto skutečnost předem upozornit.
V souvislosti s výše uvedeným si vás dovoluji požádat, abyste si před svým vlastním domem
uklidili a zametli pozemky, snížíme tím prašnost v obci, a rychleji tak navrátíme naší vesnici
pořádek a lesk.
Uvědomuji si, že stavba čistírny odpadních vod a s ní spojené výkopové práce zasáhly celou
naši obec i váš každodenní život, ale věřím, že po jejím dokončení doceníme všichni přínos a
pozitiva vlastní čistírny.
Děkuji za pochopení
Petr Kern
Starosta obce Březí
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Na kus řeči se starostou obce Petrem Kernem
Čilý pracovní ruch vládne v naší obci, v současnosti je velice ostře sledována občany především
velká akce – výstavba čističky odpadních vod (ČOV). Ale nejen tato akce je řízena a
vyhodnocována vedením obce. Podrobnosti nám ochotně prozradil starosta obce Petr Kern.
Pane starosto, kterých částí obce se budou práce na ČOV v blízké budoucnosti týkat?
Ve III. čtvrtletí budou probíhat výkopové práce na těchto ulicích: U Hřiště, U Školky, Větrná,
Dunajovická a Vinohradnická. Rozeběhly se činnosti také na Mládežnické, včetně přilehlých
ulic, U Koupaliště, Příční, Sklepní a na lokalitě kolem sklepů za Sedlatým.
Když už probíhají výkopové práce v souvislosti s ČOV, nevymění se i již nevyhovující
vodovodní řad?
Ano, stávající rozvody vody jsou často nefunkční a značně poruchové. Proto se na Mládežnické
a Pohraniční, tady jen po jedné straně - a to západní, bude v letních měsících pokládat nový
vodovod. Tím budou vyřešeny zemní práce společně s ČOV a občané příslušných ulic si tak
budou moci konečně vydechnout.
Rozsáhlé výkopové práce v letních měsících s sebou nutně přinesou, zvláště ve slunných
dnech, i větší prašnost. Jste na to připraveni?
Počítáme s tím, pokud bude suché počasí, tak se každou sobotu zajistí na dotčených ulicích
očista komunikací kropením vodou. Prosíme tedy občany v těchto dnech, aby auta parkovali
mimo komunikaci a umožnili tak komplexní očištění. Tyto práce provádí naši dobrovolní
hasiči, kterým za to děkuji.
Jsme jednou z mála obcí, která stále provozuje koupaliště. Kdy se otevře, jaká je jeho
ekonomika a vyplatí se vůbec obci?
Koupaliště plánujeme otevřít poslední týden v červnu a zájem je každoročně velký. Vezmu-li
jen hledisko peněz, tak obec musí pochopitelně finančně přispívat. V loňském roce, ve srovnání
s minulým obdobím, se nám zvedla návštěvnost s 9500 na 15 000 osob. Při této návštěvnosti je
provoz koupaliště rentabilní, jeho náklady tak pokryje vstupné (zhruba 350 000 Kč). Protože
jsou však nutné opravy zařízení, obec musí na koupaliště doplácet. Jen v loňském roce se
investovalo 400 000 Kč do nových toalet, letos upravujeme systém čištění bazénové vody. To
jsou peníze, které posunují celkovou ekonomiku do červených čísel.
Jak to vypadá s rekonstrukcí bydlení na tzv. rotě?
V první etapě je již jedenáct bytů dokončených, a přidělených, na druhou etapu jsou hotové
projekty a v nejbližší době bude vydáno stavební povolení. Dokončení celé rekonstrukce je
plánováno na pololetí příštího roku.
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A co nového kolem parcel v lokalitě U rybníka?
Pokud se jedná o stavební parcely, nově prodáno je 10, zbývá 25 - z toho je 12 zamluvených.
Mgr. Miroslav Kupilík

Krátké zamyšlení
Pohybuji se mezi lidmi, a protože mám oči k vidění, vidím a mám uši k slyšení, slyším. Někteří
nadávají na počasí, jiní na politické pletichaření, další na hodně práce, na málo peněz a času.
Nemajetní závidí majetným, majetní nemajetným, a tak bych mohla pokračovat do úplného
vyčerpání slovní zásoby. Každý z nás má nějaké bolístko. Mně však stále ještě zaráží, jak si
dokážeme vzájemně ubližovat. Žijeme ve světě informací, které na nás útočí ze všech stran, ve
všech možných formách. Kromě seriózních a pravdivých zpráv se k nám dostávají i zprávy
opačného charakteru a nejlepší jsou zprávy typu „jedna paní povídala“. Takové zprávy jsou
zaručeně „pravdivé“. V mnoha případech člověk vypustí z úst (i úmyslně) nepravdu a s ironií
sleduje negativní dopad svého snažení. Proč to dělá? Léčí si tak snad své pošramocené
sebevědomí? Kompenzuje si tak svůj neúspěch či neschopnost? Je takový člověk schopen si
uvědomit, co takovým nepravdivým výrokem způsobil? Zřejmě ne. Takoví jsou bez svědomí a
navíc nesnášejí byť jen slyšet o úspěchu druhých. Zamýšlím se nad tím, kam se vytratilo to
zdravé fair play, které přece neplatí jen ve sportu, ale mělo by být přece součástí našeho soužití.
Co kdybychom zkusili do běžného života zařadit trochu zdravého konkurování, nabrat nový
dech a společně vytvářet hodnoty? Odložme masku falši a lži, usmívejme se! Vždyť to, co
děláme, děláme pro sebe, pro naše následovníky a pro naši krásnou vesnici – naše Březí.
Helena Binderová

Den matek
V neděli 12. května se konala v sále po dlouhé době oslava Dne matek. A bylo se na co dívat.
Už vstup do sálu byl okouzlující. Vyzdoben bílo-červeně, kde dominovaly živé růže a hlavně se
to všude červenalo symbolem lásky srdíčky. Velkými, malými no různých velikostí. Také
program byl zajímavý a na rozdíl od výzdoby pestrobarevný. Již první vystoupení Kvintetu
chytilo přítomné maminky za srdce a u mnohých se objevila i slza na tváři. Po nich potěšily
přítomné děti ze školky a školy. Obzvlášť zaujalo vystoupení zvířátek ze ZOO. A také ženy ze
sboru Studánka zazpívaly. Sice sami sobě a ženám v sále, ale o to s větší chutí. Nakonec
vystoupili Mužáci a jejich zpěv byl opravdu „mohutným dárkem“. Po skončení programu ještě
zahrála a zazpívala cimbálová muzika Píšťalenka, u které se nejen poslouchalo, ale i zpívalo a
verbovalo. Za okny pršelo a v sále příjemné odpoledne končilo až večer. Děkuji všem, kteří
tento den připomněli všem občanům Březí. Je to důležitý den a měl by se slavit. Těch dnů, kdy
se scházíme, je stále méně. Takže za rok opět v sále na oslavě Dne matek.
Za SPOZ Mgr. Věra Subotová
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Informace o geofyzikálním měření
Na území vaší obce by na sklonku roku 2013 a začátku roku 2014 mělo proběhnout
geofyzikální měření metodou VIBROSEIS. Toto měření se provádí za účelem získání
přesnějších informací o geologické stavbě mělčí části zemské kůry a bude využito pro hledání
akumulací přírodních uhlovodíků společností MND a.s. Vlastní měření bude realizovat
společnost DMT Geosurvey s.r.o. Projekt bude probíhat v období vegetačního klidu (po dobu
cca 4 měsíců od listopadu 2013 do března 2014), aby byl minimalizován dopad na životní
prostředí, protože v této době je biologický život utlumen. Měření bude provedeno na
pozemcích obcí Březí, Bavory, Bulhary, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní
Věstonice, Hustopeče, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nejdek – Lednice, Nový
Přerov, Pavlov, Perná, Popice, Přítluky + Nové Mlýny, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Strachotín,
Šakvice a Zaječí. Přičemž v části obcí budou položeny na povrchu pozemků pouze měřící
kabely s geofony po dobu cca 3 týdnů. Při technologii VIBROSEIS nedochází k zásahu do
pozemků. Spočívá v položení kabelů pro měření po povrchu. Jejich uložení bude provedeno
manuálně. Linie kabeláže budou vzdáleny 150-200 m. Na kabelech jsou připevněné měřící
geofony, tj. krabička velkosti zápalek s bodcem cca 10 cm dlouhým. Cca 1 měsíc před vlastním
měřením budou zdrojové i registrační body označeny kolíky (jen pochůzkou po pozemcích bez
vjezdu vozidel mimo cesty). Pro položení kabelů v obcích budeme výjimečně žádat majitele
nemovitostí o umožnění průchodu přes jejich dvůr či zahradu. Většinou budou kabely položeny
podél veřejných cest a na neoplocených zemědělských pozemcích. Pokud by některý vyznačený
bod byl v konfliktu, lze požádat o jeho úpravu na mob. 604413665 nebo 732628735. Zdrojem
vibrací budou 4 vibrátory M12 Hemi v liniích s rozestupem 300 nebo 350 m ve směru JZ-SV.
Vibrátor je čtyřkolové 24t vozidlo, které ve vzdálenostech po 50 m vybudí seizmické vlny, jako
frekvenčně proměnné kmitání (sweep) vibrační desky pomocí elektronicko-hydraulického
zařízení. Při měření budou dodržovány platné normy ČSN 730040, ČSN 730031 a bude
respektována i přísnější německá norma DIN 4150 a to jak pro stavby tak i inženýrské sítě.
Během měření bude u vybraných objektů prováděno ochranné sledování PPV (Peak particle
velocity) měření rychlosti horninových částic. Jak frekvenční, tak rychlostní parametry budou
voleny tak, aby odpovídaly příslušným normám s vysokou mezí bezpečnosti. Pro vstup na
pozemky (vibrobody) budou získány (podle platné legislativy) souhlasy uživatelů příslušných
pozemků. Veškeré případně vzniklé škody na plodinách nebo pozemcích budou uhrazeny
uživatelům pozemků. Prosíme o součinnost a trpělivost, protože během měření v katastru obcí
dojde k položení měřících kabelů i uvnitř obce a pro vlastní měření budou používány i obecní
komunikace všech typů. Měření na jednom bodě bude trvat cca 10-15 minut, měřící kabely
budou ležet na povrchu pozemků asi 3 týdny. Lze je přejíždět vozidly a nebude v nich žádné
elektrické napětí. Společnost uvede po ukončení měření komunikace do původního stavu.
Rozsah měření je zachycen na přiložené mapě.
Děkujeme za součinnost a prosíme o trpělivost při měření, které pomůže poznat stavbu země,
kde žijeme.
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Měřící vozidlo:

Co jsou to za lidi?
Přestože teplé dny se nám zatím vyhýbají, nelze přehlédnout skupiny turistů na kolech i pěších.
Procházejí obcí a nezřídka zavítají i na místní hřbitov. Říká se totiž, že podle toho jak hřbitov
vypadá, taková je i obec a lidé v ní. Hřbitov - je to místo posledního odpočinku, kde jednou
spočineme všichni. Je udržován, opatřen bránami, vodovodem, nádobami na zvadlé květiny a
pro mnohé spoluobčany i příjemné posezení sice na starých lavičkách, ale v tichu a pohodě. U
hlavní brány je vyvěšen hřbitovní řád. Mnozí návštěvníci hřbitova si pomysleli, že je zcela
zbytečný - vždyť každý ví jak se má na takovém místě chovat. Skutečnost je však jiná. Někteří
jedinci zcela bezostyšně kradou z hrobů vysázené květiny, není jim stydno odnést si řezané
květy, nevzhledně ostříhají ozdobné jehličnany (samozřejmě na cizím hrobě) pro svou potřebu,
někteří nepohrdnou ani pěknou svíčkou. Co je to za lidi? A jsou to vůbec lidé? Mají nějaké
svědomí? Znají vůbec význam slova "etika" a ví co je to pieta? Takoví "návštěvníci" jsou
ostudou pro nás všechny, kteří žijeme v naší obci.
-hb-
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Dějiny obce a radnice od roku 1973
Na začátku trochu statistiky. V tomto roce se odstěhovalo z obce 31 občanů a přistěhovalo 28
občanů. Narodilo se 38 dětí a je zajímavé, že to bylo 19 chlapců a 19 děvčat. Jak je vidět, byl to
úrodný rok nejen v rodinách, ale dařilo se také v místním JZD. Trvale zde pracovalo 306 členů,
z toho 163 žen. Hospodařilo se na 939 ha zemědělské půdy. V živočišné výrobě bylo 626 ks
skotu, 1554 ks prasat, 15 koní a 3535 ks drůbeže, ale chov drůbeže byl ke konci roku
zlikvidován. JZD vlastnilo také 90 včelstev.
V polovině roku převzalo JZD farmu kožešinových zvířat v Milovicích, kde se chovalo přes
3000 ks norků. Byla zde také líheň housat, káčat a kuřat, která zásobovala nejen naši obec, ale
drůbež se posílala do všech koutů naší republiky. V srpnu se začalo vařit v družstevní kuchyni,
oběd pro člena JZD za 3,50 Kč a nečleni platili 7,-- Kčs. U JZD ještě chvíli zůstaneme,
poněvadž na konci roku došlo k významné události, jak se dočítám v kronice, podle učení a
vzoru SSSR slučovat půdu, došlo ke sloučení JZD Březí a Dobré Pole.
V obci se pokračovalo v plnění volebního programu. Byla vybudována kanalizace od nádraží
k Peřinovému-dnešní Pohraniční ul., od Kadlubového – křižovatka Družstevní ul. a začátek
Hlavní až po Fojtíkovo – začátek Dunajovické ul. a od kina na Pohraniční ul. k hřišti, Sokola
v celkové délce 2400 m.
Na návsi se budoval památník RA a na radnici se připravovala nová omítka. Výstavba
koupaliště byla ze tří čtvrtin hotová, bylo vybudováno 1050 m chodníků a provedena výstavba
přízemí učitelských domků. V tomto roce bylo rozestavěno 7 rodinných domků, dva byly
připraveny ke kolaudaci a dva byly před dokončením. Po vyřízení formalit může začít stavět
dalších 21 uchazečů o stavbu RD.
Za prodej hroznů bylo občanům vyplaceno 2,500.000,-- Kč a za okurky, salát a černý bez přes
800.000,-- Kč. V obci bylo už 73 osobních aut, v domcích si občané zřizovali etážové a ústřední
topení. V obchodě s potravinami utratili naši občané 4,352.500,-- Kč, v průmyslové prodejně 1,
751.000,-- Kč a v masně 761.000,-- Kč. V hospodě U Křižáků a v nádražní restauraci U
Kadrnků celkem 1,300.00,-- Kč.
Koncem března připravil Svaz zahrádkářů výstavu vín. Naši vinaři přinesli 112 vzorků vína,
různých odrůd- směsky, Ryzlinku vlašského a rýnského, Müller-Thurgau, Neuburg, Tramín,
Veltínské zelené aj. Tato výstava se setkala s velkým ohlasem.
Při JZD byl ustaven jezdecký kroužek, který navštěvovalo 12 členů. Tito se starali o 3 jezdecké
koně.
V červnu, přesně 17. 6., byl tak čistý vzduch, že byly při zapadajícím slunci vidět Rakouské
Alpy. Tento úchvatný pohled na panoráma ledovců trval asi 1/4 hod.
Rok 1974. Do obce se přistěhovalo 34 občanů a 14 se jich odstěhovalo. Narodilo se 20 dětí, 6
děvčat a 14 chlapců. V obci bylo 339 domů a žilo zde 1196 obyvatel, z toho bylo 287 důchodců,
kteří pobírali v průměru 847,-- Kčs. Pokračovaly práce na výstavbě kanalizace, budování
chodníků, bylo upraveno prostranství v Hlavní ulici, navezena ornice a vyrovnání terénu,
zatravnění a výsadba růží. Na koupališti se vybudoval dětský bazén, brouzdaliště a budova,
Březácký zpravodaj 2/2013

Strana - 7

www.breziumikulova.cz

která slouží jako šatny, WC, restaurační zařízení a sklady. Byly vybetonovány základy na
oplocení celého koupaliště.
V tomto roce, v listopadu, byla otevřena restaurace Jednoty, dnešní Obecní hospoda, zvaná též
„U srpa“.
Školu navštěvovalo 214 žáků a vyučovalo se stále na třech místech v obci. Na škole pracovaly 2
kroužky mimoškolní tělesné výchovy, 2 stolního tenisu, 1 pěvecký, 1 vaření, 1 fotokroužek, 1
biologický a 1 zdravotnický. Nejlépe si vedl kroužek pěvecký, měl 22 členů a zajišťoval v obci
všechny kulturní akce.
Budova kina byla po kontrole z Brna uzavřena, protože byla v dezolátním stavu a tak mládež
začala jezdit na filmová představení do Mikulova.
Koncem roku došlo k dalšímu slučování JZD s obcemi Dolní Dunajovice, Perná, Bavory a
Mikulov a začalo hospodaření pod společným názvem „JZD Hranice míru“. Pracovalo zde 1170
členů na 3880 ha zemědělské půdy, 278 ha vinic a 67 ha sadů. Ze zvláštních událostí v tomto
roce se v kronice dočteme, že se v srpnu přehnala přes naši obec silná vichřice, kdy bylo
poškozeno mnoho střech, a spadly nové kabiny na koupališti. Dále pak v prosinci byly tak silné
bouřky, jaké tady nikdo nepamatoval a na dovršení všeho odpoledne 25. prosince při dešti se
objevila šestibarevná duha.
Rok 1975 – obec má už 1220 obyvatel, kteří žijí v 356 domech. Obchod uspokojoval občany po
všech stránkách, byl dostatek ovoce tuzemského i zahraničního, vyskytl se však katastrofální
nedostatek brambor. V masně byl dostatek hovězího, méně však již vepřového, neexistovalo
telecí a velmi málo bylo šunkového salámu. V 70% domů byly televizory, 112 automobilů, což
znamená na 10 obyvatel 1 auto. Již 10 let slibovaná přístavba školy nebyla dosud zahájena, tak
se 210 žáků učilo na starých místech. V tomto roce se uskutečnila v Praze V. celostátní
Spartakiáda a naši obec reprezentovalo 12 žáků naší školy. Škola se zapojila také do
zvelebování obce, kdy žáci vysázeli v ulicích 300 břízek. V červnu sehráli s velkým úspěchem
divadelní hru „Strašidýlko“. V obci se pokračovalo s budováním kanalizace, probíhala generální
oprava mateřské školy a také místní dětské jesle nevyhovovaly hygienickým požadavkům. Ke
konci roku začala generální oprava silnice od MNV k nádraží. Nic dobrého nepřineslo pro naši
obec slučování JZD, poněvadž mnozí funkcionáři jsou cizí a nemají zájem o to, aby poskytli
pomoc našemu MNV tak, jak to bývalo za samostatného JZD.
V provozovně Stavebního strojírenství v bývalé Frutě u nádraží pracovalo 30 zaměstnanců,
převážně z naší obce.
Naše ženy měly možnost seznámit s módou, která pronikala z měst na venkov, poněvadž v obci
proběhly dvě módní přehlídky, které byly přijaty s povděkem. Dnešní mládež se nad tím může
jen zasmát, poněvadž klikne v počítači na módu a vidí hned, co se nosí nejen ve městě, ale i
v celém světě.
Z obecní kroniky zpracovala Ludmila Řežábková
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
v měsíci dubnu: Alena Klapalová, Oldřich Smejkal, Viera Vaňková, Ludmila Horáková,
Božena Pavlíčková, Miroslav Herák, Jaroslav Bergmann, Jaroslav Brabec,
František Hlaváč, Vladimír Veselý
v měsíci květnu: Anna Dobiášová, Emilie Cesarová, Marie Tréšková, Oldřich Hýbl, Růžena
Janásová
v měsíci červnu: Pavel Janota, Eva Vilímková
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, životních radostí a úspěchů.
Mezi jmenovanými jubilanty chybí jeden náš spoluobčan, dobrý člověk a velký kamarád, který
nemohl mít žádné nepřátele – ing. Zdeněk Zeman, který se svého jubilea v dubnu nedožil.
Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku.
SPOZ a zastupitelé obce

Zajímavosti
Máte představu kolik se v naší obci narodilo dvojčátek? Já jsem jich napočítala 20, jestli
jich někdo napočítá víc, dostane odměnu.
Víte, že zpěvačky ze STUDÁNKY poslaly příspěvek postiženým ve Frenštátě? Tady je
důkaz – komunikace s paní starostkou města Frenštát Mgr. Zdeňkou Leščišinovou.
Vážená paní starostko. Srdečně Vás zdravíme a dovolte, abychom se Vám představily: zpěvačky
ženského pěveckého sboru STUDÁNKA z jihu Moravy, z Březí u Mikulova. Dnes jsme odeslaly
na účet pomoci postiženým 1000,-- Kč. A co nás k tomu vedlo? V roce 2009 jsme přijaly
pozvání na Frenštátské slavnosti a strávily jsme v krásném prostředí a v srdečné pohostinnosti
dva kouzelné dny. Jedna naše členka sboru žila ve Frenštátě několik let a bydlela v blízkosti
domu této tragédie, ale hlavně chceme vyjádřit hluboký soucit s těmi, kterých se tato tragédie
dotkla. Přejeme jim, aby nejen brzy našli nové domovy, ale aby také překonali bolest a trápení,
které jim toto neštěstí přineslo. Vám přejeme pevné zdraví a hodně síly ve Vaší nelehké funkci, a
také osobní pohodu.
Marie Stiburková, vedoucí souboru a mluvčí sboru Ludmila Řežábková.
Odpověď paní starostky
Dobrý den z Frenštátu, ráda bych vám poděkovala za podporu, pomoc a zájem. Moc si toho
vážím. Z. Leščišinová.
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Vítání nových občánků
Více než rok se vítání nemohlo konat,
z důvodu rekonstrukce obecního úřadu
a proto první vítání občánků se
uskutečnilo 6. dubna a rodiče přinesli
11 dětí k zapsání do kroniky obce.
Obřadní síň se nachází v prvním patře
budovy a o její výzdobu a dekoraci se
postaraly členky Sboru pro občanské
záležitosti – Ludmila Řežábková,
Kamila
Odložilíková,
Gabriela
Mančíková, Věra Subotová, Jana
Vykydalová a znak naší obce zhotovila
Marie Kratochvílová. Věřím, že
všichni přítomní, rodiče i hosté, byli
příjemně překvapeni, když vstoupili do
nové obřadní síně. A které děti jsme
vítali jako první? Rodiče Zatloukalovi
přinesli, nebo skoro už přivedli
dvojčátka –Jana a Adélku, Válkovi přinesli Kristýnku. V další půlhodině, za velké asistence
hostů, jsme přivítali Amálku Antonii Porubskou, Aničku Šebestovou a Kryštofa Haumera.
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A když přišly na řadu poslední děti, to už obřadní síň praskala ve švech, nestačily ani židle, ale
bylo to velmi dojemné. Vítali jsme Karolínku Koškovou, Ondřeje Kornhäusera, Lucinku
Hrnčířovou a Natalku a Elenku Moreno. Velký obdiv a dík patří sourozencům Tomášovi a
Dominikovi Pouzarovým a Natálce Veselé, dětem základní školy, které tento maraton vydržely
a svým krásným projevem přispěly k důstojnému průběhu obřadu. Písemně jsme poděkovali
paní učitelce Darině Mucalové, která děti připravovala a na obřad doprovodila.

Na úspěšném průběhu obřadu se kromě pana starosty, bez kterého by se nemohl konat, podílely
další členky SPOZ, Gabriela Mančíková, Věra Subotová a zpěvačky ze STUDÁNKY a předání
dárečků a kytiček a závěrečný přípitek řídila ze zálohy Bohumila Pokorná.
Děkuji všem, kteří se na úspěchu této akce podíleli.
Předsedkyně SPOZ Ludmila Řežábková.
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Výběr z jarních akcí:
Přednáška o exotických zvířatech
Ve čtvrtek 21. 3. 2013 navštívil naši školu pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros se
vzdělávacím programem "Poznáváme exotická zvířata". Malí i velcí se seznámili s životem a
potravní
strategií
vybraných
exotických druhů. Mnohá zvířata
zná většina z nás pouze z učebnic
přírodopisu,
encyklopedií,
zoologických zahrad či terárií.
Odvážnější žáci se mohli se
zvířátky osobně seznámit a

pohladit si je. Zážitkem pro mnohé bylo
zjištění, že hadi nejsou slizcí a že
chameleóni i leguáni jsou vlastně milá a přítulná zvířátka. Již nyní se těšíme na další zajímavou
přednášku, kterou pro naše žáky zajistíme v příštím školním roce.
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Velikonoční projekt
Na Velikonoce jsme se ve škole pilně připravovali již ve středu 27. března. Tento den proběhl
v duchu soutěží, turnajů, velikonočních dílniček a povídání o svátcích jara. Přiblížili jsme si
význam vzkříšení Ježíše Krista a dnů, které předcházely Velikonoční neděli. Děti vyráběly jarní
věnečky, pekly beránka a nádivku, zúčastnily se recitační soutěže i badmintonového turnaje.
Vítězi se stali: recitační soutěž – Natálie Veselá, Natálie Malá, Barbora Mucalová, Sára
Kočišová, Lukáš Holbík (1. – 5. kategorie), badmintonový turnaj – Jakub Hajda, Vojtěch
Brychta, David Figel (vítězové 1. – 3. kategorie). Žáci byli odměněni věcnými cenami i
diplomy, gratulujeme! Společně jsme prožili velmi pěkný den.
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Edukačně stimulační program
Měsíc duben se nesl v duchu pomoci našim budoucím prvňáčkům. Pro ty bylo připraveno 5.
lekcí tzv. edukačně stimulačního programu, který probíhal v budově školy. Lekce byly
zaměřeny na uvolňovací cviky ruky pro správné držení tužky a pera, logopedii, znalost
geometrických tvarů a samostatnost.
Těmito slovy hodnotí program maminky dětí, jež se ho zúčastnily, paní Haluzová a Židelová:
„…Programu se zúčastnilo celkem 11 dětí – budoucích prvňáčků - spolu s maminkami a dvěma
tatínky. Kluci a holky si mohli vyzkoušet sedět poprvé ve školních lavicích a ověřit si, zda jsou
dobře připraveni na nástup do první třídy. Paní učitelky Alena Kaňová a Eva Vážná byly vždy
perfektně připravené na každou hodinu. Patří jim velký dík a pochvala za profesionální přístup
k dětem, ale i k nám, rodičům. Jejich rady nám byly velmi cenné. Myslíme, že naše děti budou
v dobrých rukou.“
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Etické dílny
Ve dnech 16. a 17. 4. nás svojí milou návštěvou poctila paní ing. Eliška Krmelová, která již
dlouhá léta organizuje pro žáky tzv. Etické dílny. Cílem tohoto preventivního programu je
pomoci školám při výuce etických principů formováním pohledu dětí na důležité životní
hodnoty, a to v duchu J. A. Komenského: „K čemu je vzdělání bez mravnosti? Kdo prospívá ve
vědění a upadá v mravech, víc upadá, než prospívá.“
Programy Jak se stát dobrým kamarádem, Jak mít pěkný vztah s rodiči, Jak překonat starosti ve
škole (pod souhrnným názvem Kompásek) proběhly v 1. – 5. třídě. Děti měly možnost vyjádřit
svůj názor, dozvěděly se mnoho zajímavých informací, které paní lektorka zpracovala také
formou pestré audio-vizuální prezentace. Nenuceným způsobem s názornými ukázkami tak byla
v neustálém kontaktu s dětmi, čehož si velmi vážíme. Paní Eliška s námi navázala spolupráci,
která bude pokračovat v dalších letech.

Dopravní výchova
Dne 18. 4. 2013 se naši žáci pod vedením paní učitelky Hajné zúčastnili oblastního kola
dopravní soutěže v Mikulově na dopravním hřišti. Za mladší žáky soutěžili: Ondřej Haluza,
Vanesa Janotová, Petra Cigánková a Jakub Hajda. Za starší žáky se zúčastnili: Michaela
Bízová, Sára Kočišová, Lukáš Indra a David Kosina. Mezi jednotlivé disciplíny patřily: jízda
zručnosti, jízda po dopravním hřišti, poskytování první pomoci a testy z pravidel silničního
provozu.
V oblastním kole získalo 1. místo družstvo starších žáků, mladší žáci se umístili na 3. místě.
Obě družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 16. 5. 2013 v Břeclavi. Umístění
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obou družstev zde již nebylo tak výrazné jako v oblastním kole. Za přípravu do této soutěže
bude žákům na konci školního roku udělena pochvala.

Den matek
Čtvrteční odpoledne 9. 5. se školní jídelna zaplnila převážně dámami – maminkami, babičkami
a tetičkami, neboť právě pro ně bylo určeno zhruba hodinové vystoupení našich žáčků, kterým
se snažili vyjádřit to nejkrásnější, co člověk může dát – svoji lásku.
Nejedné mamince se zaleskly oči, když se prostorem nesly něžné verše a zpěv dětí. Úvodní i
závěrečné slovo patřilo žákyni 8. třídy Isabele Janotové. Naši nejmenší maminkám zatančili a
zazpívali, žáčci 2. třídy přidali ke zpěvu také recitaci, třeťáčci zatančili mimo jiné zajímavou
verzi Hříšného tance, čtvrťáci pobavili přítomné hudební dramatizací pohádky Lotrando a
Zubejda. Dívky z 5. třídy předvedly moderní tanec One kiss, někteří také recitovali a sborově
zapěli, převážně s žáky 2. stupně, kteří rovněž velmi pěkně přednášeli. Nesmíme opomenout
vystoupení s hudebními nástroji, přítomní ocenili hru na flétnu a trubku. Všem dětem děkujeme
za snahu a píli, kterou vystoupení věnovali, maminkám především za pozorné naslouchání
svým ratolestem i radost, jež se všem zračila v očích.
Děkujeme!
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Divadelní představení
V pátek 10. 5. jsme se vydali za kulturou do brněnského divadla Polárka. Zde měly děti
možnost zhlédnout představení Dobrodružství piráta Kolíska dle předlohy Václava Čtvrtka.
„Jsem Josef Kolísko ... Ať se vám to zdá, jak chce podivné, dostal jsem se k pirátům proto, že
jsem jako chlapec nepřečetl knížku, kterou mi daroval knihkupec Rotrekl“.
Těmito slovy začíná podivuhodné vyprávění (bývalého) piráta Kolíska, představení plné
jemných nonsensů, smyslu pro humor, pirátských písní a nevšední fantazie. Během plavby po
rozbouřeném moři jsme zjistili, jak důležité je umět číst. Děti potleskem ocenily zajímavé
kulisy, loutky i vtipný projev herců.
Již nyní se těšíme na divadelní představení Cyrano z Bergeraku, tentokrát v Mahenově divadle,
které je naplánováno na 30. září 2013.
Více fotografií z jednotlivých akcí naleznete ve fotogalerii na webových stránkách naší školy:
www.zsbrezi.cz, doporučujeme vám do ní nahlédnout.
Školní rok 2012/2013 se nezadržitelně blíží ke svému konci. Zanedlouho budou žáčci ve svých
rukou držet vysvědčení, hodnocení svých znalostí a celoroční snahy. Všichni tak budeme
bilancovat, zvažovat, co se nám vydařilo, co naopak ne.
Rádi bychom vám, milé děti, popřáli, aby převažovaly zdary a pozitiva, aby pro vás naše škola
byla místem příjemným a přínosným ve všech ohledech, místem, kam se budete vždy rádi
vracet.
Krásné prázdniny!
Za kolektiv ZŠ Březí Klára Goišová

Retro výstava – 23. března 2013
..tak jsme si letos lámali hlavu jakou výstavu letos uspořádáme ,
jestli velikonoční, ruční práce? To už tu bylo a tak jsme přišli s
něčím – starým, nebo-li retro. Do sálu OÚ jsme nainstalovali
předměty, které byly v minulosti běžně používány ať už v domácnostech či jinde, například dřevěný vojenský kufr, polní telefon,
části vybavení a stejnokroj hasičů, kalkulátor na kliku. Před sálem
byl zaparkován žebřiňák a pan Milan Štěpán nám ze své sbírky
zapůjčil několik exponátů a vedle žebřiňáku přistavil nádherný
zrestaurovaný kočár.
Návštěvníků nepřišlo mnoho, byla totiž nepěkná zima a velmi studený vítr a tak asi zvítězila
"televizní kultura", ale ti co přišli jistě nelitovali. Starší ročníky zavzpomínali na své mládí či
dětství a ti mladí si zájmem prohlédli starý gramofon na kliku, kolovrátek, šlapací šicí stroj,
různé decimálky, porcelán, bůhví jak starý papiňák /poctivá kovářská práce/, odstředivku na
mléko a spoustu dalších předmětů, anebo upoutal výklad, jak se kdysi pralo v dřevěné pračce.
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Z naší pamětní knihy vybírám několik zápisů:
Výstava byla hezká, moc se nám tu líbilo. Skvělý zážitek pro naši generaci.
žákyně 8. třídy
Moc krásná výstava, stálo za to sem v té zimě jet. Díky. Příště taky něco přihodíme ...
Moc se mi tady líbilo a taky jsem si zavzpomínala na svoje školní léta 1965. Jen tak dál.
Mazec!! Taky mám doma pár kousků. Tak příště ...
Takže příště – SPOZ
-bpo-

Srdečně Vás zveme na VII. tradiční setkání pěveckých
sborů v sobotu 13. 7. 2013, v 16,00 hod. na hřišti v Březí.
Účastní se 8 ženských a mužských pěveckých sborů.
Občerstvení zajištěno.
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JÁNSKÉ HODY BŘEZÍ
22. - 23. června
června 2013
Sobota:
8.00
8.30
9.00
16.00
17.00
20.00
20.30
21.00

- hodové požehnání
- předání hodového práva u obecního úřadu
- zvaní občanů po obci
- zpěv chasy pod májou s průvodem na koupaliště
- slavnostní nástup chasy
- večerní hodová zábava na koupališti
- slavnostní nástup chasy
- vítání přespolních stárků
Vstupné od 19:30

Neděle:
14.00
15.00
15.30
20.00

120,- Kč.

- zpěv chasy pod májou s průvodem na koupaliště
- slavnostní nástup chasy
- vystoupení dětského tanečního folklorního
kroužku Jarabáček a odpolední zábava s chasou
- večerní hodová zábava na koupališti slavnostní
nástup chasy

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Po oba dny hodů bude hrát dechová hudba Zlaťulka.
Místo konání:
Areál koupaliště, při nepřízni počasí obecní sál.
Srdečně zvou pořadatelé:
Obec Březí, Chasa Březí, TJ Sokol Březí
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