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Dobrý den sousedé,
přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit.
Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se nejdříve podíval, co
najdu na internetu. Není to takový problém, záznamy o počasí dělají lidé hodně dlouho, dá se
říci tisíce let. Je to samozřejmé, pro lidi to byla pomůcka, která dost přesně určovala minulý čas.
To se třeba řeklo: „To bylo tenkrát, jak byla velká voda.“ Nebo: „Tenkrát, co bylo suché léto.“
Netrvalo dlouho a našel jsem na internetu historické záznamy sahající několik století před
Krista. Je tam ke každému roku zmínka jednou nebo dvěma větami. Velmi rychle jsem ty
záznamy proběhnul. Mohu vás ujistit, že roků, kdy byla obzvlášť teplá zima, je tam spousta.
Stejně tak se v historii objevují roky, kdy hodně pršelo, bylo velké horko anebo velké záplavy.
Mne na tom udivuje hlavně to, jak lidé strašně rychle zapomínají a když se zrovna stane něco
podobného, mají dojem, jako by měl zrovna přijít konec světa. Mne zajímá, jaký bude mít tato
zima vliv na úrodu zemědělských plodin, vinných hroznů nebo také počet narozených dětí.
V tom posledním bodě hrála zima v minulosti dost závažnou roli. Když byly tuhé zimy,
narodilo se později dětí více. To ale už dnes, v době televize a internetu, není tak zcela pravda.
Jaký bude tento rok, je zatím jen otázka. Rozhodně nás čeká spousta zajímavých událostí. Když
se podíváte o několik stránek dále, najdete plán kulturních akcí, které se v Březí plánují.
Některé už mají dlouhou historii a bereme je jako samozřejmost, jiné svou historii teprve
vytvářejí. V každém případě za všemi akcemi jsou vždy lidé, kteří mají zájem udělat něco pro
druhé a obětují pro to minimálně spoustu volného času. Ne všechny akce se vydaří podle přání
pořadatelů. Přesto si od nás pořadatelé nezaslouží špatnou kritiku.
Podle mého mínění se máme na co těšit. Tak třeba v březnu zahrádkáři připravili ochutnávku,
nebo jak říkáme, košt vín. Další bude jedna z nových akcí JARMARK. Tentokrát nebude
v obecním sále, ale na dvoře fary. Doufejme, že nebude počasí zlobit. Na přelomu dubna a
května se můžeme těšit na Rej čarodějnic. To bude něco hlavně pro děti. V plánu jsou také
sportovní události třeba Fotbalový turnaj uliček. Samozřejmě nemohu zapomenout na Janské
hody a s nimi související, alespoň podle názvu, Babské hody. V tak bohatém programu si jistě
každý najde nějakou akci, která ho bude zajímat.
Letošní rok je trošku výjimečný. Proč? No, budou se konat volby do obecního zastupitelstva.
Čtyřleté volební období uběhlo opravdu rychle. I přesto, že čtyři roky jsou z hlediska historie
obce vcelku zanedbatelným obdobím, byli jsme svědky mnoha událostí. Nejdříve dostala nový
plášť škola. Následovala oprava budovy obecního úřadu. Tou nejdůležitější akcí je výstavba
kanalizačního řádu a čistící stanice. Budování kanalizace přineslo hodně těžkostí jako je hluk a
hlavně všudypřítomný prach. Nedá se nic dělat, to musíme vydržet. Někdo může namítnou
k čemu je dobré mít kanalizaci a čističku. No to je přece jasné, musíme se starat o životní
prostředí. To je dědictví příštím generacím.
Až příště půjdeme k volebním urnám, měli bychom si položit otázku, jestli končící
zastupitelstvo splnilo své sliby. Ještě je dost času podívat se kolem sebe a říci ano nebo ne.
Ing. Petr Sýkora
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Stavební práce finišují
O novinkách v obci se starostou Petrem Kernem
Přichází jaro a tím i finišování aktivit na dokončení rozpracovaných akcí v naší obci.
V Březí se opět prohánějí nákladní auta a okolí domů a veřejných prostor obsazuje těžká
mechanizace. Kdy to vše skončí? Starosta obce nám odpověděl na řadu otázek týkající se
aktuálního dění u nás.
Pane starosto, jak to vypadá s největší investiční akcí v obci v současné době?
Termín dokončení celé stavby ČOV je květen tohoto roku, jak jsme již uváděli. Do konce
března se dokončí kanalizace a následující měsíc domovní přípojky. Samotná ČOV má být
hotova do konce dubna. Podle předběžných informací bude už od 10. května možnost připojit se
na novou splaškovou kanalizaci. Tady chci požádat občany Březí, pokud to bude možné,
neodkládejte připojení Vašich nemovitostí na ČOV. Hlavní důvod je spuštění zkušebního
provozu, ke kterému je potřeba „naše surovina“. Hledáme možnosti, jak alespoň částečně
kompenzovat Vaše investice do připojení na ČOV.
A co okolí stavebních činností, mám na mysli především travní plochy?
V těchto měsících budou také aktuální úpravy veřejných ploch dotčených stavbou, a kdo bude
mít zájem, může si na OÚ požádat o travní semeno.
Od čističky k dalšímu tématu – odpadové hospodářství. Zdá se, že systém STKO se uvedl
velmi dobře…
Ano, občané třídí odpady velmi zodpovědně a řada z nich celkem významně i ušetří. Poznají to
při platbě pro tento rok. Ušetří samozřejmě i obec, za rok 2013 máme náklady na likvidaci
odpadů na obyvatele a rok 303 Kč, včetně sběrného dvora. O rok dříve to bylo víc než
dvojnásobek. Všem, kteří se na třídění odpadů podílí, děkuji.
A právě nyní je období, kdy by občané měli zaplatit za odvoz odpadů…
Nejen za odpady, aktuální je i platba za psy. Jak jistě občané vědí, je možné poplatky uhradit
přímo na obecním úřadě, případně v naší knihovně nebo převodem z účtu na účet.
Č. ú. Obce 1381902319/0800. Variabilní číslo: Odpady - 1340+číslo popisné, psi - 1341+číslo
popisné.
Jaké další investice obec v nejbližší době čekají, či byly zahájeny?
Velký zájem je každoročně o koupání, začalo se proto s opravou bazénu č. 2 na koupališti a
s napojením dětského brouzdaliště na filtrační systém, tak, jak to vyžaduje hygiena. Hodně
dlouho nás trápilo sociálního zařízení v budově naší školy. Stav byl již takový, že jsou
z poškozeného potrubí promočené stropy a zdivo. Byla již zahájena stavební rekonstrukce a
když už novotou září fasáda školy, bude mít důstojný vzhled i sociální zařízení.
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Dost se pokročilo, i pokud jde o výstavbu nových rodinných domů…
V lokalitě nových rodinných domků je 17 parcel prodáno a dalších 17 parcel zamluveno. Zájem
tedy je a máme z toho radost. Občanů v Březí stále přibývá. Vypadá to, že se bude příští rok
chystat další ulice.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Dějiny obce a radnice – rok 1978
V tomto roce bylo v obci 400 bytových čísel a 1234 obyvatel, z toho 626 mužů a 608 žen.
Narodilo se 23 dětí, 9 děvčat a 14 chlapců. Bylo uzavřeno 19 manželství a tři byla rozvedena.
Zemřel nejstarší občan Šimon Václav ve věku 97 let. Nejstarší občan nyní byl Václav Bedřich –
90 let a občanka Smilnija Fabouková – 86 let.
To by byla statistika společenská a teď trochu statistiky z našich dvorů. Členové JZD chovali na
svých dvorech 859 ks drůbeže, 5 hus, 21 kachen, 3 krůty, 5 ovcí a 54 vepřů. Stav
hospodářského zvířectva u záhumenkářů: 1029 ks drůbeže, 4 husy, 21 kachen, 2 krůty, 2 ovce,
54 vepřů. Dnes bychom mohli udělat akorát tak statistiku psů a koček. Myslivecká společnost
čítá v obci 19 členů – předseda Václav Bedřich. Za celou sezonu bylo zastřeleno 450 zajíců,
350 bažantů, 2 srnci a 4 srny. Mimo toho bylo dbáno o odstřel škodné – lišky, psi a kočky. Svaz
požární ochrany – předseda Jan Janoška, má 48 členů, z toho 10 žen a 22 žáků. Svaz chovatelů
drobného hospodářského zvířectva – předseda František Polach, má 20 členů. V obci je
zaregistrováno 100 ks čistokrevných plemen králíků, 50 cizokrajných ptáků, 140 okrasných
holubů.
Tělocvičná jednota Sokol má 60 členů, z toho 30 dospělých. 15 dorostu a 15 žáků. Hmotná
úroveň obyvatel – ve všech nově postavených domcích je zavedeno ústřední topení, ve starších
se zavádí etážové topení. V domácnostech najdeme automatické pračky, barevné televizory a
počet automobilů se zvýšil na 144 ks. V červnu bylo slavnostně otevřeno koupaliště, na kterém
naši občané odpracovali 25700 brigádnických hodin, a hodnota díla činí 3,5 mil. Kč. Při
slavnostním otevření vyhrávala krojovaná dechovka ze Strání, žáci předvedli tělovýchovné
vystoupení, taneční kroužek pásmo tanečků. Tak byl oslaven Mezinárodní den dětí.
Do školy nastoupilo 236 žáků. Žáci 1A a 1B se učili v budově MNV, 3. a 4. tř. v Dobrém Poli,
5. tř. na Valickém, a v hlavní budově 6. až 9. tř. v lednu uspořádali žáci veselý dětský karneval,
v březnu sehráli divadlo „ Malé komedie z velkého domu“ v 16 hod. pro děti a ve 20 hod. pro
dospělé. Uskutečnilo se 17 zábav, plesy – myslivecký, školní, hasičský, maškarní, svazácký,
zábava Josefovská, pomlázková, vinobraní, hody, hodky, Štěpánská.
Rok 1979 – byl to úrodný rok na děti, narodilo se jich 30. Z toho 18 děvčat a 12 chlapců. Svateb
se uskutečnilo 10 a také 2 zlaté svatby - manželů Terezie a Martina Svadbíkových a Kláry a
Huberta Bergmannových. V obci žilo 305 důchodců, kteří pobírali v průměru 799,-- Kč
měsíčně.
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Za statistiky našich dvorů bylo zjištěno, že drůbež se udržela na loňské úrovni, ale vepři si
získali větší přízeň, už se jich chovalo na dvorech členů JZD a záhumenkářů po 80 ks. V tomto
roce se naši občané pustili do výstavby kanalizace na dnešní Sklepní ulici, která měla hlavně
posloužit naší nově budované škole. Tato akce se však setkala s dosti malým pochopením i
v řadách poslanců MNV. Také budování vodovodu v ulici Mládežnické postupovalo pomalu,
poněvadž ti, co nejvíc křičeli a vodovod potřebovali, na brigádu vůbec nechodili. Bylo
zkolaudováno 11 domů a 25 povolených k výstavbě.
V katastru bylo v tomto roce málo zvěře, a proto se nekonaly žádné hony. Velitelem požární
ochrany se stal František Dufka. Kolem hasičské zbrojnice byl vybudován okrasný plot a
hygienické zařízení. Byla dokončena oprava kostela, klempířské, tesařské a zednické práce za
161.341,-- Kč, generální oprava hodin za 64.383,-- Kč. Byly upraveny ceny benzinu: normal ze
4,10 na 7,50 Kč za litr, speciál ze 4,30 na 6,50 Kč, super z 5,-- na 7,50 Kč. Nafta z 0,90 na 2,-Kč. Palivo a energie se zvýšily o 50%. Známka na dopis z 0,60 na 1,-- Kč. Naproti tomu se
zvýšily důchody na 780,-- Kč a pro dvojici na 1330,-- Kč. Přídavky na děti byly zvýšeny o 50,-Kč na dítě.
Prodejny byly zásobeny mizerně. Byl nedostatek jízdních kol, praček, nádobí, talířů, šicích
strojů, mlýnků aj. V potravinách nedostatek konzerv, pečiva, cukrovinek, v masně nebylo
vepřové a ve třetím čtvrtletí byly kráceny i celkové dodávky masa. Škola měla 10 tříd, které
navštěvovalo 234 žáků. Nebyla zde družina ani školní jídelna. V lednu měli žáci mimořádné
prázdniny, tzv. uhelné – nebylo uhlí.
Na výstavbě nové školy se usilovně pracovalo, takže byla na konci roku dokončena. V prvním
čtvrtletí příštího roku budou odstraněny nedostatky a pak bude předána k užívání. V únoru
neznámí pachatelé pováleli na hřbitově 7 pomníků, již v té době řádili vandalové. V červnu při
průtrži mračen, zaplavila naši obec velká voda, která vnikla do sálu a zničila parketovou
podlahu. V tomto roce byl zaveden letní a zimní čas, který používáme dodnes.

Co všechno jsme vloni prožili
V průběhu roku 2013 se v naší obci uskutečnilo několik akcí, které se dotkly života občanů.
Poměrně zásadně ovlivnila život v obci stavba nové kanalizace v rámci stavby čističky
odpadních vod. Znamenalo to, že se značně zvýšil provoz vozidel, byla vyšší prašnost a
částečně omezení přístupu k nemovitostem. V ulicích Mládežnická a Pohraniční byl také
položen nový vodovodní řád. Pro zmírnění negativního dopadu prováděných výkopových prací,
především vysoké prašnosti, prováděl místní SDH pravidelně o sobotách kropení komunikací,
což bylo v letních horkých dnech příjemné. Další akcí bylo dokončení první etapy rekonstrukce
jedenácti bytů a předání uživatelům v budově bývalé PS roty. V lokalitě „ U rybníka“ probíhal
čilý stavební ruch a zájem o stavební parcely trvá stále. Bylo prodáno dalších deset stavebních
míst a dalších dvanáct je již zamluveno.
V posledním čtvrtletí roku probíhalo v naší obci geofyzikální měření za účelem získání
přesnějších informací o geologické stavbě mělčí části zemské kůry, které bude využito pro
hledání akumulací přírodních uhlovodíků. Měření prováděla společnost DMT Geoservey s. r. o.
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Po obci byly položeny kabely s geofony a následně probíhalo vlastní měření za použití
vibračních vozidel. Toto měření se provádělo na celém Mikulovsku.
Pozadu nezůstala ani kulturní aktivita. Den matek zpříjemnili účinkující všech věkových
kategorií svými pestrými programy. Od dětí z MŠ až po Mužáky. Přítomní shlédli výkony na
velmi dobré úrovni. Litovat mohli jen ti, kteří nepřišli. Stejně příjemné bylo i podzimní setkání
seniorů. Vítání nových občánků se účastnili rodiče a kmotři se čtrnácti dětmi. Do 1. tř.
nastoupilo 24 žáčků, na které čekala nová paní učitelka Mgr. Eva Vážná. Oslavili jsme Jánské
hody, zazpívali jsme si při tradičním setkání pěveckých sborů, zasportovali jsme si na
fotbalovém klání mezi ulicemi, pobavili jsme děti v Pohádkovém lese, zatančili jsme si na
Babských hodech, koledovali jsme u vánočního stromu. Mezi tím vším se všichni mohli
zúčastnit dalších zajímavých akcí, které se v průběhu roku uskutečnily – fašank, košt vína,
otevřené sklepy, rybářské závody, akce na koupališti. Ze stručného výčtu aktivit, které se v naší
obci konaly je znát, že naše obec žije a občané, kteří chtějí, neskládají ruce do klína. Jak řekl
režisér František Vláčil: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“.

Počasí – jaké bylo?
Minulý rok byl teplotně nadprůměrný, zima mírná, přesto chladné dny trvaly do konce dubna.
Nejchladnějším měsícem byl leden s průměrnými teplotami: ráno -2,1°C, odpoledne se teplota
vyšplhala na plus 0,5°C. Přestože v tomto měsíci sněžilo celkem 11 dnů, nepřekročila sněhová
pokrývka 5 cm a nebyla trvalého charakteru. 18. a 31. března jsme zažili sněhovou kalamitu,
sníh však příliš dlouho nevydržel. Stejná situace nastala i 2. a 3. dubna a opět sněhová pokrývka
neměla dlouhého trvání.
Nejteplejším měsícem byl červenec, ráno byla průměrná teplota 19,1°C a odpoledne 27,7°C.
Deštivý den pouze jeden – bouřka, napršelo jen 8 ml. V srpnu nám propršelo 9 dnů (50,5 ml) a
6. srpna byla bouřka, ale bez deště.
V průběhu roku propršelo 75 dnů se srážkovým úhrnem 496,5 ml, což se hodnotí jako lepší
průměr, přesto byl rok považován za suchý. 4. listopadu a 6. prosince nás zasáhla větrná smršť,
hodnocená jako forma uragánu. Za údaje o počasí vděčím paní Marii Kratochvílové
z Družstevní ulice, která o vývoji počasí vede pečlivé zápisky, bez kterých bych nemohla
provést zhodnocení klimatu u nás. Za tuto spolupráci jí tímto děkuji a věřím, že v zápisech
budeme i nadále pokračovat.
Helena Binderová, kronikářka obce

Zajímavosti
V neděli 26. ledna byla u kostela odstraněna lípa, která byla velmi poškozená a hrozilo
nebezpečí úrazu na chodníku i na silnici. Tyto lípy zde byly vysazeny před 154 lety, v roce
1860 a byl to dar Lesní správy v Dolních Dunajovicích.
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Plán kulturních akcí v roce 2014
Datum

Akce

Místo konání

pořádá

22. 2.
16. 3.
22. 3.
11. 4.
12. 4.
30. 4.
11. 5.
31. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.
21. - 22. 6.
21. 6.

Fašank, maškarní karneval
degustace vína
Košt
Diskotéka
Jarmark
Rej čarodějnic
Den matek
Rybářské závody
Volejbalový turnaj
MDD
Stavění hodové máje
Janské hody
Den otevřených sklepů

DDP
vinaři
vinaři
hasiči
SPOZ
Sokol, škola, hasiči
SPOZ, škola, OÚ
rybáři
DDP
sokol, hasiči, škola, SPOZ
chasa
chasa
vinaři

5. 7.
12. 7.
23. 8.

Fotbalový turnaj uliček
Setkání pěveckých sborů
Pohádkový les

Sál OU
Sál OU
Sál OU
Sál OU
Dvůr na faře
hřiště
Sál OU
rybník
koupaliště
hřiště
před hospodou
koupaliště
ul.
Mládežnická,
Sklepní
hřiště
hřiště
hřiště

25. 10.
1. 11.
8. 11.
14. 11.
22. 11.
30. 11.

Setkání seniorů
Drakiáda
Ochutnávka – mladá vína
Diskotéka
Babské hody
Advent – rozsvícení
vánočního stromu, jarmark
Mikulášská besídka a zábava
Vánoční besídka
Koledování

6. 12.
19. 12.
23. 12.
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Sál OU
Sál OU
Sál OU
Sál OU

Sál OU
Sál OU
u vánočního
stromu

sokol
zpěváci
mládež, SPOZ, DDP,
sokol, OÚ
SPOZ , OÚ
hasiči
vinaři
hasiči
mládež, SPOZ, DDP
SPOZ, škola
DDP
škola, SPOZ, OÚ
zpěváci, hasiči OÚ
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Fašank 2014
Tak, jak se už stalo tradicí, i letos prošly naší obcí
fašankové maškary a v odpoledních hodinách
dorazily do sálu, naprosto úžasně vyzdobeného ve
stylu pirátů – členové DDP si tentokrát opravdu
nechali záležet. A dětem, opět v kouzelných
maskách, se líbily hry a soutěže a dovádění a kupa
sladkostí a balónků. Unaveni skotačením se až
vpodvečer rozcházely, aby přenechaly prostor reji
masek v dospělém provedení – tedy až do
pozdních ranních hodin....
-bpo-
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Krátce od ředitele školy
Vážení rodiče, rád bych vás krátce seznámil s aktuálním děním v základní škole.
Nedávno proběhl zápis do naší základní školy, kterého se zúčastnilo 20 předškoláků. V příštím
školním roce by ve škole mohlo být 155 žáků. Už druhým rokem naši školu navštívil „Tonda
Obal“ – třídění a recyklace odpadu. Žáci byli zajímavou formou seznámeni s významem třídění
odpadu a praxí u nás ve městech a obcích.

V měsíci březnu školu navštíví děti z rakouské školy a účastní se výuky. Naši žáci si prakticky
vyzkouší, jak jsou zdatní v německém jazyce.
Pokračuje projekt na Gymnáziu Mikulov, kde se pro naše žáky připravují hodiny fyziky, chemie
a pracovních činností. Učitelé z gymnázia budou vyučovat několik hodin i v naší škole zmíněné
předměty. Škola dostane k zapůjčení notebook s měřícími sondami, které použije při výuce
fyziky a chemie.
Nemohu opomenout probíhající rekonstrukci toalet. Stávající už neodpovídaly dnešním
požadavkům a esteticky nepůsobily výchovně. Omezený provoz toalet nepřináší škole žádné
problémy.
Škola podala žádost na další projekt, který je určen na vybavení kabinetu fyziky, kde chybí
mnoho pomůcek. Pokud bude projekt přijat, tak by se jednalo o částku 120 000,- Kč
s třetinovou spoluúčastí školy.
Od měsíce března se budou moci ke školní WIFI síti připojit i žáci mající chytré telefony, nebo
tablety.
Na měsíc duben chystáme pro rodiče jarní jarmark s třídními schůzkami ve stejný den.
Podrobněji o škole naleznete „ve školním okénku“ zpravodaje.
Mgr. J. Staša
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Výběr z akcí:
Vánoční besídka
Středeční odpoledne 18. prosince 2013 se neslo v duchu vánočních písní, básní, tanců a
pohádek na tradiční vánoční besídce, kterou si pro rodiče i ostatní příbuzné připravili žáci naší
školy pod vedením svých vyučujících.
Velmi oceňujeme hojnou účast rodičů a jejich kultivované chování, jež bylo dobrým příkladem
pro děti. Děkujeme všem, kteří vystoupení zhlédli až do konce.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků budeme prostory pro příští besídku společně řešit a doufat
ve vaši přízeň a podporu. Více pořízených snímků naleznete ve fotogalerii na webových
stránkách naší školy www.zsbrezi.cz
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Zápis dětí do 1. třídy - 4. 2. 2014
Zápis do první třídy patří k takovým chvílím, které zůstávají napevno zapsány v rodinných
denících či fotoalbech.
V letošním školním roce byly děti rozděleny do čtyř skupin, ve kterých paní učitelce předvedly
své vědomosti a znalosti potřebné k přijetí do první třídy. Recitovaly básničku, poznávaly
některá čísla, rozeznávaly barvy a geometrické tvary, kreslily postavu, dokreslovaly obrázek a
povídaly si s paní učitelkou. Zatímco děti plnily úkoly, za které byly odměněny drobnými dárky
připravenými žáky naší školy a školní družiny, rodiče vyplňovali nezbytné formuláře a
dokumenty. Pro zpříjemnění dlouhé chvíle sloužila místnost s interaktivní tabulí, hrami a
malováním na obličej.
Na závěr se děti posilnily moučníkem, který upekly paní kuchařky ze školní jídelny.
K zápisu do první třídy se dostavilo 20 dětí. S většinou z nich se rádi setkáme v září v první
třídě.
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Gymnázium Mikulov – projekt
V letošním školním roce se ZŠ a MŠ Březí společně s dalšími školami našeho regionu zapojila
do nového projektu EU Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji.
Cílem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních
školách v Jihomoravském kraji a je určen žákům II. stupně základní školy. Týká se výuky
fyziky, chemie a praktických činností. Projekt se uskutečňuje v odborných učebnách Gymnázia
v Mikulově a probíhá tak, že naši žáci v určený den jedou na výuku na gymnázium a tam
probíhá vyučování, např. fyziky (chemie) pod vedením odborných učitelů. Pracovní činnosti
vedou mistři odborného výcviku v dílnách SOU v Mikulově, a žáci se tak názorně seznamují
s praktickými ukázkami činnosti učňů. Ve druhé části projektu přijedou učitelé z gymnázia
k nám do školy a povedou výuku v našich učebnách. Projekt je pro žáky něco zcela nového a
velmi se jim líbí.
Bližší informace najdete na stránkách: www.krjihomoravsky.cz
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Seznam kroužků na naší škole
Pondělí

Pohybové hry
Dyslektický kroužek I
Dyslektický kroužek II
Němčina A

S. Dubinová
E. Vážná
E. Vážná
K. Goišová

12:30 - 13:30
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
13.20 - 14:20

Úterý

Flétna I
Flétna II
Badminton
Rybářský kroužek

R. Kotoučková
R. Kotoučková
Z. Filipová
M. Větrovský

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

Středa

Vaření
Novinářský kroužek
Němčina B

V. Latýnová
V. Latýnová
K. Goišová

12:15 - 13:15
13:15 - 14:15
13:20 - 14:20

Pátek

Němčina EU – 1.+2. tř.

L. Vrabcová

11:30 - 12:15

Plánované jarní akce, na něž se těšíme:
-

vystoupení Divadélka pro školy z Hradce Králové – Písnička pro draka, Divadlo
nekouše
návštěva rakouských dětí z Ottenthalu, navázání spolupráce
velikonoční jarmark
Pálení čarodějnic
Den matek
divadelní představení Veselé paničky windsorské v Mahenově divadle ad.

O všech událostech vás budeme průběžně informovat, nahlédněte také na webové stránky školy
www.zsbrezi.cz.
Kolektiv ZŠ a MŠ Březí

Knihovna 2013
- v roce 2013 jsme úspěšně žádali o dotaci na nový modernější knihovní program Clavius.
- registrovaných čtenářů bylo 135
- knihovnu navštívilo v roce 2013 – 2889 návštěvníků.
- internet využilo - 473 osob
- výpůjček knih celkem - 3788
Provozní doba:
Středa
8:00 – 12:00 hod a 5:00 – 18:00 hod
Pátek
15:00 – 18:00 hod
Březácký zpravodaj 1/2014
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Nejžádanější tituly roku 2013:
Dospělí:
1.
2.
3.
Děti:
1.
2.
3.

James, E.L. – Padesát odstínů temnoty
Bert, Sabine – Tajemství porodní báby
Nejlepší světové čtení
Lamková, Hana - Káťa a Škubánek
Kinney, Heft – Deník malého poseroutky 3
Halley, Gemma – Deklarace smrti

Nejlepší čtenář roku 2013
Tradičně vyhlašujeme soutěž o nejlepšího
čtenáře. Na začátku nového roku je soutěž
vyhodnocena a nejlepšího čtenáře odměníme
zajímavou knihou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zapalačová Tereza
Šemorová Drahomíra
Komárek Karel
Pouzarová Ludmila
Židelová Marie
Holešinská Klára
Fučíková Soňa
Kornhäuserová Gábina
Šuterová Olga
Janotová Isabela

Uskutečněné akce
Pasování prvňáčků: 18. 3. 2013 proběhlo v knihovně pasování prvňáčků do rytířského řádu
čtenářů.
Březen měsíc čtenářů: 18. 3. – 25. 3. 2013 navštívily knihovnu v rámci března měsíce čtenářů
děti základní školy. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly, prohlídka knih a
nové knihovny a učily se vyhledávat knihy pomocí on-line katalogu.
Velikonoční tvoření: 29. března 2013 se konalo v naší knihovně velikonoční tvoření. Děti
tvořily velikonoční vajíčka různými technikami, jako například technikou
decoupage, falešný patchwork, vyšívané kraslice.
Decoupage a malování na textil: 28. 6. 2013 proběhla v knihovně akce pro děti , při které se
mohly naučit techniky decoupage na textil a malovaní na textil, kterými si
mohly ozdobit látkové tašky, které jsem jim ušila. Podle mého názoru se děti
kreativně i barevně vyřádily
Výlet – Mikulov: 1. 8. 2013 byla bohužel knihovna z provozních důvodů zavřená a tak jsme s
dětmi vyrazili na výlet do Mikulova, kde jsme navštívili Mikulovský zámek a
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Městskou knihovnu, kde si děti po hodinové prohlídce odpočinuly a prohlédly
knihovnu.
Scrapbooking - přáníčka: 4. 8. 2013 se uskutečnil ve spolupráci s Bubutvořením základní kurz
Scrapbookingu. Účastníci kurzu si vytvořili podle vlastní fantazie krásná
přáníčka. Lektorkou pro tento kurz byla paní Ivana Buštová.
Scrapbooking – krabička: V neděli 29. 9. 2013 jsme se v knihovně opět sešly s děvčaty při
scrapbookingu. Tentokrát jsme zdobily a vyráběly krabičky a dárkové
taštičky.
Helloweenské tvoření: 16. 10. 2013 proběhlo v knihovně Helloweenské tvoření. Děti si
donesly zavařovací sklenici a vyrobily si pomocí šablon duchů, čarodějnic,
kostlivců, vyřezaných dýní a různých jiných strašidelností a barev na sklo
strašidelnou lucerničku. Lucerničky se dětem moc povedly.

Burza: v říjnu proběhla v knihovně opět tradiční burza vyřazených knih
Podzimní tvoření: 29. 10. 2013 proběhlo v knihovně podzimní tvoření, ale byla to už spíš tak
trochu příprava na Vánoce. Protože děti mimo jiné tvořily technikou falešný
patchwork vánoční koule. A které si nemohly tvořit v létě, jelikož trávily
prázdniny u vody, u babičky, u moře atd., tak si ještě udělaly jejich tak
oblíbená voňavá levandulová srdce.
Scrapbookink – Vánoční: 9. 11. 2013 jsme se sešly s děvčaty při skrapbookingu již na vánoční
téma. Vyráběly a zdobily jsme vánoční hvězdu, která měla, myslím, největší
úspěch. Potom jsme tvořily a zdobily vánoční stromečky a visačky na dárky.
Drátkování: 1. 12. 2013 proběhlo v knihovně drátkovací tvoření. Děvčata drátkovala různé
vánoční motivy jako např. andělíčky, ryby ale zkoušela se i srdíčka. Našim
malým děvčatům se velmi líbily korálkové hvězdy.
Vánoční tvoření se základní školou: 6. 12., 10. 12., 11. 12. a 13. 12. 2013 navštívily knihovnu
děti ze základní školy. Děti si mohly vytvořit přáníčka, jmenovky na dárky a
francouzskou záložku pomocí strojku na embossing. Děti byly velmi šikovné
a paní učitelky to také velmi zaujalo.
Jana Kudynková - knihovnice
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Akce DDP
Až do tohoto víkendu bylo krásné jarní počasí a tak nebylo divu, že ledaskoho vylákalo ven. Do
zahrádky, na procházku s pejskem do větrolamu anebo na kole či kolečkových bruslích na
cyklostezku. Tak se stalo, že všichni členové DDP dostali zprávu od našich mladých kamarádů,
že venku je sice krásně, ale okolí naší vesnice je zaplaveno odpadky a to už tak krásné není a
mělo by se s tím něco udělat, souhlasili snad všichni a určilo se datum 15. 3. 2013. Pan starosta
nebyl proti a zapůjčil obecní traktor a DDPáci, malí, velcí, prostě kdo mohl, se v sobotu ráno
sešli u Kovárny a vydali se na tři strany – směr Mikulov, Dobré Pole a větrolamem k
rakouským hranicím a potom ještě kolem nádraží ke koupališti. Výsledek předčil očekávání
všech zúčastněných - byl šokující!!!

Poskytnuté odpadové pytle nestačily, museli jsme ještě pár rolí dokoupit. Nasbírali jsme dvě
vrchovatě naložené vlečky odpadků, opravdu různého sortimentu – co "turistům" od ruky
upadne, tedy PETky, plechovky, kelímky, po nefunkční kočárek či televizi, sklo i nebezpečný
odpad – baterie, plasty, oděvy, obuv, dětské pleny či pneumatiky....co se už v domácnosti
nehodí – to se hodí !!! do větrolamu !!! FUJ !!!
Dnes už má snad každý u domu popelnice na tříděný i netříděný odpad a sběrný dvůr také
funguje a není nutné se takhle chovat k našemu okolí ! Nezakládejte černé skládky kolem
vesnice, nevyvážejte odpad do přírody, neodhazujte odpadky kdekoliv a kamkoliv !!! Na
odpadky jsou odpadové koše a nezapomínejte, že děti dělají to, co vidí u dospělých !!!.....
Březácký zpravodaj 1/2014
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DDP-bpo-
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Poděkování
Každý rok se členové Svazu tělesně postižených scházejí vždy v závěru kalendářního roku na
malém posezení (členské schůzi) s malým občerstvením. Vždy se toto setkání pořádalo
v Obecní hospodě, která je dostupná všem (uprostřed vesnice a bez bariér). Jenže – konec roku
2013 zde a hospoda mimo provoz. Ostatní nabízené prostory byly pro tuto akci nevyhovující.
Řešení jsme nakonec našli. Po dohodě s obecním úřadem a vedoucí školní jídelny nám bylo
umožněno uspořádat setkání v jídelně základní školy, kde jsme mohli zrekapitulovat nejen naši
činnost, ale i to, kde a co nás bolí. Touto cestou děkujeme panu starostovi Petru Kernovi za
poskytnutý azyl, paní vedoucí školní jídelny Janě Vykydalové za přípravu chutné večeře a paní
Broni Zavadilové za bezvadnou obsluhu. Děkujeme Vám a do roku 2014 Vám přejeme pevné
zdraví a pohodu.
Za členy ZO STP Březí Helena Binderová

Tříkrálová sbírka
V neděli 5. ledna koledovalo v naší obci 8 skupinek tříkrálových koledníků. Po splnění
předepsaných formalit pro tuto akci, se 5 skupinek zúčastnilo požehnání koledníkům v kostele a
pak se vydali na určené trasy. Přestože se někteří naši spoluobčané staví k této akci negativně,
neotevřou, nepřispějí, odbývají koledníky s tím, že církev má peněz dost, byla tato akce
úspěšná. Příspěvky jsou dobrovolné a vážíme si každého, kdo přispěje i malým obnosem. A jak
se našim koledníkům dařilo, posuďte sami.
Sk. 1) Ludmila Řežábková, Andrea Indrová - ul. Školní, Kostelní, Polní – 64 domů
4057,-Kč
Sk. 2) Helena Binderová, Zdenka Vašková, Anežka Komárková – ul. Hlavní – 57 domů
2781,-Kč
Sk. 3) Kamila Odložilíková, Markéta Johnová – ul. Dunajovická, Vinohradnická, Krátká,
Udílen, Nová 59 domů, 2771,-Kč
Sk. 4) Zdenka Červeňáková, Věra Sýkorová – ul. Mládežnická, Sklepní - 72 domů, 4482,-Kč
Sk. 5) Vlasta Lásková, Jarmila Pořízková – ul. U Hřiště, U Školky, Větrná, Lesní – 60 domů
3805,-- Kč
Sk. 6) Bohumila Pokorná, Květoslav Skokan – ul. Pohraniční – 75 domů, 3919,-Kč
Sk. 7) Věra Subotová – ul. Mikulovská, Na Štěrkách, U Sálu – 35 domů, 2569,-Kč
Sk. 8) Gabriela Mančíková, Jitka Kernová, Hana Špinarová, Miluše Větrovská – ul.
Družstevní, Nádražní, U Koupaliště, Příční - 54 domů, 6891,-Kč
Celkem bylo vybráno 31 275,-Kč
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Převážná část této sbírky zůstane v našem okrese na podporu domovů pokojného stáří, domovů
pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním
postižením a ostatní charitativní služby. Děkujeme všem koledníkům, kteří se zapojili do této
akce – dětem, členům SPOZ, DDP a hlavně občanům, kteří se nebáli a koledujícím otevřeli.
SPOZ

Společenská kronika
Životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
V měsíci lednu:
Rudolf Dobiáš, Emilie Klvačová, Božena Křižáková, Marie Iderná, Božena
Ochranová, Věra Sedlatá, Danuše Voglová, Marie Lelková
V měsíci únoru: Josef Filip, Jan Žďárský, Marián Dačo, Marie Veverková, Anna Nálezná,
Marta Pregetová, Vladislav Bíza
V měsíci březnu: Václav Fišer, Jakub Hrabal, Marie Lindnerová, Zdena Hrnčířová, Josefa
Medalová, Marie Plisková, Jiří Slánčík, Luděk Pinc
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.

Vítání nových občánků
V sobotu 8. března jsme v obřadní síni obecního úřadu vítali nové občánky naší obce. Žáci naší
školy, tentokrát byli nastrojeni v krojích, přednesli básničky, zpěvačky zazpívaly malé Emičce
Škarvadové, Vojtíškovi Kadlecovi a Josífkovi Gregovi. Slavnostní akci uváděla paní Věra
Subotová a obřad provedl pan místostarosta Milan Dalajka. Dětem i rodičům přejeme samé
radostné chvilky v životě.

Březácký zpravodaj 1/2014

Strana - 18

www.breziumikulova.cz

SPOZ a zastupitelé obce

Byli jsme v divadle
Že není nutné jet kvůli dobrému divadelnímu představení do Brna či do Prahy jsme se
přesvědčili 14. února 2014 při představení bavorského ochotnického spolku. Hlediště obecního
sálu nepraskalo ve švech, zato nálada byla bouřlivě radostná.
Bavorský divadelní spolek se představil pod režisérským vedením paní Zdeny Krososkové
tentokrát ve hře ZVONOKOSY. Byl jsem zvědavý, jak se poperou s notoricky známou
předlohou od francouzského spisovatele Gabriela Chevalliera. Nutno říct, že se jim to povedlo.
Děj hry je situován do malé vesničky ve francouzském Burgundsku v období před obecními
volbami. Na pozadí volebního shonu se odhalují povahy několika postav jako je starosta, učitel,
ministr, hospodský, baronka a dalších osoby. Zápletkou hry je stavba veřejného záchodku a jak
se dají využít všední lidské potřeby k podpoře kandidatury ve volbách. Je překvapující jak
jednoduše můžeme povahy divadelních postav přenést do současnosti. Stačí jen trošku fantasie.
To ostatně bylo řečeno v úvodu hry: „Děj se může odehrát všude, kde slunce, víno a ženy
určují, co budeme prožívat v příští chvíli.“
Zajímavé bylo také, s jakým důvtipem vyřešili bavorští divadelníci scénu, ve které se děj
odehrával. Jednoduchým přesunutím nebo otočením kulis se děj rychle přenášel z návsi do
hospody, obecního úřadu, do koloniálu nebo ministerské kanceláře.
Vystoupení všechny diváky mile pobavilo. Jestli je pravda, že smích prodlužuje život, tak jsme
si ho prodloužili o řádný kus. Mohu-li představení hodnotit dávám známku 1 - VÝBORNÉ.
-ps-
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Ještě tu máme jeden příspěvek, který jsme nestačili zařadit do minulého
čísla. Otiskujeme ho v původním znění

Chráněné bydlení Mirandie
Vánoční atmosféra docela pěkně souzní se základní myšlenkou Chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích, které bychom Vám chtěli tímto článkem přiblížit. Mirandie pomůže 12
rodinám, kterým se narodilo dítě s mentálním, případně kombinovaným postižením, oni jej
přijali, starali se o něj a nyní, když dítě dospělo, mu chtějí dát možnost osamostatnění, začlenění
do kolektivu vrstevníků, přičemž zůstanou zachovány blízké rodinné vazby. Chráněné bydlení
bude součástí Diakonie ČCE – střediska BETLÉM a bude určeno, stejně jako ostatní domovy
střediska, klientům z Jihomoravského kraje.
Stavební práce byly zahájeny 2. září 2013 vyklízením pozemku a celkem rychle postupují.
V současné době jsou dokončovány základy a začínají se stavět první zdi. Zahájení provozu je
naplánováno na leden 2015, takže zbývá celkem 12 měsíců na kompletní dokončení objektu
včetně vnitřního vybavení i venkovních úprav například vydláždění dvora a provedení
zahradních úprav. Náklad všech těchto prací byl rozpočtován na 25 milionů korun, ale díky již
provedeným výběrovým řízením byla tato částka snížena na necelých 21 milionů. Vybudování
takto nákladného díla by nebylo možné bez podpory z ROP Jihovýchod ve výši 85%
uznatelných nákladů. Zbývající prostředky ve výši 3,5 milionu, tzv. spoluúčast, musí BETLÉM
zajistit sám. Vzhledem k tomu, že BETLÉM je nezisková organizace, jedná se o pomoc formou
darů od organizací, firem i jednotlivců. Jedná se o vysokou částku, věříme však, že se ji podaří
získat celou a včas. Finanční prostředky na Mirandii sbírá BETLÉM od roku 2008. Prvními,
velmi důležitými dary pro rozjezd Mirandie byly dary Rotary klubů i jejich členů, ke kterým
jsme přidali výtěžky loňské i letošní dobročinné aukce, výtěžky dalších benefičních aktivit, jako
jsou Nešpory v Červeném kostele, dražba vín v Labouche Brno, hudební koncerty, apod.
Finanční podporu přislíbila také břeclavská Fosfa, oslovujeme další významné firmy v regionu
a samozřejmě i širokou veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky a DMS. Věříme, že budeme
v tomto jednání úspěšní, protože Mirandie bude sloužit potřebným lidem v našem regionu a
zároveň nabídne nová pracovní místa.
Postup stavebních prací je možno vidět na fotografiích, aktuální dění je možno sledovat i na
webu www.mirandie.cz. Budete-li se chtít připojit i finančně, můžete tak učinit prostřednictvím
účtu veřejné sbírky: 233153454/0300 nebo zasláním textové zprávy z mobilu ve tvaru DMS
MIRANDIE na číslo 87777. Stojí 30 Kč a Mirandie obdrží 28,50 Kč. Pokud zašlete na stejné
číslo textovou zprávu ve tvaru DMS ROK MIRANDIE, váš operátor automaticky odešle jednou
za měsíc DMS po dobu jednoho roku (celkem tedy 12x). Za každý příspěvek na podporu
Mirandie jsme velice vděční. Budete-li mít nějaký nápad, podnět, můžete nám jej poslat
emailem na adresu: info@betlem.org.
Ing. Jan Gavlík – člen správní rady střediska
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hasiči oznamují
v sobotu 5. dubna 2014
proběhne

sběr

železného

šrotu

od

8.00 hodin
To je dobrý tip pro jarní úklid.

V neděli 11.května 2014 oslavíme DEN MATEK – a
proto zveme všechny maminky, babičky, tetičky na tuto
oslavu do sálu OÚ.
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Pozvání
Srdečně Vás zveme
na velikonoční jarmark a to
v sobotu 12. dubna 2014

Podrobnosti čtěte na plakátech v obci.

Zájemci o aktivní účast (vystavování nebo také prodej
ručních prací a výrobků) na Velikonočním jarmarku
nechť se přihlásí na telefoním čísle 739 415 420 nebo
osobně u paní Věry Sýkorové.
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